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tiedon hankintaa ja hyödyntämistä organisaatioiden innovaatioprosesseissa voidaan tarkastella ja 

jäsentää sekä kehittää avoimen innovaatioteorioiden pohjalta.   

 

Tulevaisuustiedon järjestelmällinen hyödyntäminen on yhä tärkeämmässä asemassa 2010-luvun 

organisaatioiden innovatiivisuuden ja kilpailukyvyn kannalta. Tämä on abstraktin luonteensa 

vuoksi erittäin haasteellista mutta teoriassa mahdollista, jos uuden tiedon liittämisestä 

organisaation käyttöön on tehty tärkeä ja selkeä osa koko organisaation strategiaa. Uuden tiedon 

tehokkaaseen käsittelemiseen ja siirtämiseen organisaatiossa tarvitaan suunnitelmallista 

ennakointitoimintaa, sosiaalisia sovittelumekanismeja ja rakentavaa yhteistyötä myös 

ulkopuolisten toimijoiden kanssa. 

 

Valitun teoriakehyksen pohjalta laadittiin yksinkertaistettu kyselytutkimus, johon oli liitetty 
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empiirisenä aineistona. Empiiristä aineistoa tarkasteltiin kvantitatiivisin menetelmän ja tuloksista 

saatiin hyödyllistä tietoa yritysten toiminnasta käytännöntasolta.  
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The objective of this thesis was to explore how the acquisition and utilization of new and 

especially future-oriented knowledge could be viewed, structured and developed based upon the 

open innovation theories.From the 2010s onwards the systematic utilization of future-oriented 

knowledge has become increasingly important in terms of organizations innovation capability and 

competitiveness. This will be extremely challenging, as future-oriented knowledge is considered 

to be abstract, but in theory it would be possible if the attachment of new knowledge for the 

organization to use is presented clearly, and demonstrated to be an important part of the 

organizations overall strategy. In order to handle and assimilate new knowledge within an 

organization, it transpired that systematic foresight activities, social mediation mechanisms and 

constructive co-operation, combined with external providers are essential factors. 

Based upon the selected theoretical framework, a simplified questionnaire was constructed, 

connected to the concepts of absorptive capacity, visionary capability, foresight activities and the 

handling of new knowledge. The aim of the questionnaire was also to provide an opportunity for 

the organizations to evaluate their present state in terms of the multistage utilization of new 

knowledge. The actual survey was sent to Finnish industrial companies, and the responses were 

used as empirical material. The empirical data was examined via quantitative method, and the 

results derived from the data provided useful practical information regarding the respective 

companies’ procedures. 
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1 JOHDANTO 

Nykyisessä alati muuttuvassa ja kiristyneessä yhä kansainvälisemmässä 

kilpailuympäristössä yritysten kilpailukyky on vahvasti riippuvainen siitä millä 

tasolla yritykset pystyvät hyödyntämään ja ymmärtämään myös tulevaisuuteen 

suuntautuvaa uutta tietoa organisaatiossa jo olemassa olevan tiedon lisäksi. 

Yritysten käytössä olevat resurssit ja strategiat uuden tiedon hyväksikäyttämisen 

suhteen vaihtelevat suuresti riippuen toimialasta sekä yrityksen koosta mutta 

yleistäen voidaan katsoa tämän seikan vaikuttavan kaikkiin yrityksiin jollain 

tasolla riippumatta taustatekijöistä. Uotila et al. (2007) mukaan globaalisti 

toimivat yritykset keskittyvät yrityksen sisäisessä toiminnassa yhä enemmän ja 

enemmän yrityksen varsinaisiin perusasioihin ja ydinosaamiseen. Samalla niiden 

tarve hankkia myös yrityksen ulkopuolelta omaa toimintaansa tukevaa ja 

täydentävää osaamista ja tietoa kasvaa. (Uotila et al. 2007, s. 13) Leavy (2005) 

toteaa, että yritysten on yhä vaativammassa ja kilpailullisimmassa 

liiketoimintaympäristössä välittämätöntä löytyy uusia kasvun lähteitä. 

2000-luvun liiketoiminnassa ei ole enää mahdollista keskittyä pelkästään 

kulloinkin elettävään hetkeen. Innovaatioiden synnyttäminen ja luovuuden 

hyödyntäminen on yksinkertaisesti välttämätöntä. Muuten kilpailijat ajavat 

nopeasti ohi. Huomisen liiketulosta ei tehdä tämän päivän menestystuotteilla. Kun 

maailma muuttuu vauhdilla, yritysten on kyettävä reagoimaan nopeasti. Vielä 

tärkeämpää on kuitenkin proaktiivinen ennakointi. Tulevaisuudesta kannattaa 

tehdä näkemyksellistä ja näkyvää, ettei aina tarvitse tyytyä reagointiin. (Solatie 

2009, s.17) Viimeisen kymmenen vuoden aikana pyrkimykset siirtyä 

reaktiivisesta, jo tapahtuneisiin muutoksiin reagoivasta toimintatavasta kohti 

proaktiivista, tulevaisuutta tekevää kehittämistoimintaa ovat lisääntyneet. 

Muutoksiin pyritään varautumaan, niitä pyritään aktiivisesti ennakoimaan ja 

niihin pyritään proaktiivisesti vaikuttamaan. (Salo 2000) 
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Ilmolan (2009) mukaan koko organisaation pitäisi havainnoida tulevaisuuteen 

suuntautuvassa tiedossa piileviä muutoksen ennusmerkkejä. Epäjatkuvuuden 

havaitseminen tapahtuu aina ensin yksilöntasolla. Jotta osaisi erottaa oleelliset 

heikot signaalit, on tunnettava yrityksen strategia ja tavoitteet. Nämä eivät voi olla 

vain johdon hallussa liikesalaisuuksina. (Ilmola 2009) Tulevaisuushakuinen 

toiminta tähtää oikeisiin päätöksiin liiketoiminnan kannalta. Hyvä päätöksenteko 

muodostuu selkeästä päämäärän ja tavoitteen asettamisesta. Lisäksi tarvitaan tieto 

siitä, missä tällä hetkellä mennään. Yritys tarvitsee näkemystä myös siitä, miten 

tavoite saavutetaan omilla resursseilla. Edellä mainituista elementeistä tuotetaan 

visionääristä näkemystietoa, jota tarvitaan hyvän päätöksenteon pohjaksi. (Ståhle 

et al. 2006)  

Mannermaan (2004) mukaan tulevaisuudentutkimuksessa on jo pitkään nähty 

keskeiseksi ongelmaksi miten kytketään toisiinsa tulevaisuutta pitkällä aikavälillä 

(10-15-20-25 vuotta) kartoittavat skenaariot – sekä strategiat, joilla yleensä 

tarkoitetaan skenaarioita lyhyemmän, mutta kuitenkin keskipitkän aikavälin (3-7 

vuotta) kaavailuja – ja toisaalta yritysten operatiivista johtamista leimaava lyhyen 

aikavälin päätöksenteko. Ne ovat kaksi maailmaa, jotka eivät useinkaan kohtaa. 

Mannermaa korostaa, että pitäisi olla päivänselvää, että tulevaisuusprojektit on 

vietävä loppuun asti, osaksi yrityksen tämän päivän päätöksentekoa ja toimintaa. 

(Mannermaa 2004, s.193) Innovaatioprosessin alkupää on sumea tai kaaosmainen 

verrattuna prosessin toteutusvaiheeseen (Apilo et al. 2007, s.134). Alkupää tuottaa 

yrityksille suurimmat haasteet, koska yritys luo kuvan tulevaisuuden kehityksestä 

markkinoilla, teknologiasta ja asiakkaiden tarpeista (Apilo & Taskinen 2006, 

s.43). 

Tässä diplomityössä myöhemmin esitettyjen ennakointitoiminnan ja avoimen 

innovaatioprosessien uuden tiedon käsittelemiseen liittyvien teorioiden pohjalta 

voidaan havaita, että innovaatioiden ja prosessien tehokkaan kehittämisen 

kannalta avainasemassa on uuden tiedon systemaattinen hankkiminen ja 

sulauttaminen yrityksen prosesseihin. Tämä on oleellista, jotta uutta tietoa 

voitaisiin käytännössä oikeasti hyödyntää organisaation valmistautuessa 
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kohtaamaan tulevaisuuden haasteet. Empiirinen aineisto liittyen organisaatiossa 

oleviin uuden tiedon käsittelyn prosesseihin on kerätty noin sadalta suomalaiselta 

valmistavan teollisuuden yritykseltä, jotka toimivat monella eri toimialalla ja ovat 

kooltaan sekä resursseiltaan myös hyvin erilaisia. Tätä aineistoa tullaan tässä 

diplomityössä analysoimaan kokonaisuutena tämän työn teoreettisessa osiossa 

esiteltyjen teorioiden pohjalta. Ståhle et al.  (1999) mukaan toimialalla on pitkällä 

tähtäimelle vain vähän vaikutusta yrityksen osakasarvon kehittymiseen, vaan 

menestys riippuu lähinnä yrityksen ominaisuuksista. Ratkaiseva tekijä on 

yrityksen kyky jatkuvaan innovointiin. (Ståhle et al, 1999, s. 58) 

1.1 Työn tausta 

Nykyisin tietoa pidetään yleisesti kaikkein tärkeimpänä kilpailuetuna, mutta jopa 

kaikkein erikoistuneimmista tiedonmuodoista on tulossa lyhytaikainen resurssi 

johtuen teknologian kehittymisen kiihtyvästä nopeudesta. Tämä korostaa tarvetta 

ennakointitoiminnalle kansallisella, alueellisella ja organisaatiotasolla sekä 

ennakointi, - ja innovaatiotoiminnan integroimiselle. (Uotila 2009) Eerola & 

Väyrynen (2002) määrittelevätkin yhdeksi merkittävimmäksi haasteeksi 

ennakointitoiminnan vaikuttavuuden lisäämisen ja sen tiiviimmän kytkemisen 

osaksi suunnittelua ja nykyhetkessä tapahtuvaa päätöksentekoa sekä käytännön 

toimintaa.  (Eerola & Väyrynen, s.15) Toinen haaste liittyy innovaatiojärjestelmän 

toimijoiden erilaisiin tietotarpeisiin. Innovaatiojärjestelmän eri osapuolet pyrkivät 

jatkuvasti arvioimaan teknologian kehityksen merkitystä oman toimintansa 

näkökulmasta. Tällöin ennakointitoiminnan haasteena on kytkeä 

ennakointihankkeet paremmin eri organisaatioiden päätöksentekoprosesseihin. 

(Salo 2000) 

Monet tutkijat ovat liittäneet innovaatiot tulevaisuuden käsitteeseen, ja joissakin 

tapauksissa jopa pitävät tulevaisuudentutkimuksen käyttämistä (sen eri 

muodoissaan) innovaatioprosesseissa ratkaisevana tekijänä innovaatioiden 

menestykselle ja, että ainakin se voi vaikuttaa myönteisesti innovaatioprosessin 
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laatuun. (Preez et al. 1999) Eerola & Jörgensen (2002) toteavat, että vaikka 

ennakointitoiminnan tuottaman tietoaineksen hyödyntäminen on alueellisia 

kehittämisstrategioita laadittaessa selvästi yleistynyt vuosituhannen vaihteesta 

lähtien, on ennakointitoiminnassa vielä useita haasteita. Uotila et al. (2007) 

toteavat absorptiivisen kapasiteetin käsitteellä olevan keskeinen rooli 

tarkasteltaessa tulevaisuustiedon hyödyntämistä innovaatiojärjestelmässä: mitä 

suurempi absorptiivinen kapasiteetti, sitä paremmat ovat mahdollisuudet siirtää 

tietoa yli verkoston rakenteellisten aukkojen. (Uotila et al, 2007. s.7) Harmaakorpi 

et al. (2008) määrittelevät ennakointitoiminnan aktiivisen hyödyntämisen 

tavoitteena olevan lisätä alueellista visionääristä ominaisuutta, jonka katsotaan 

olevan "alueellisen innovaatiojärjestelmän kyvykkyydeksi hahmottaa 

tulevaisuuden kehityspolkuja, jotka perustuvat resurssien tarjoamiin 

mahdollisuuksiin sekä tekno-ekonomisen paradigman muutokseen.” 

(Harmaakorpi et al. 2008, s.28)   

Ståhle et al. (2006) mukaan yrityksen on osattava ennakoida toimintaympäristön 

muutoksia aktiivisesti, tunnistaa muutostrendit ja hyödyntää niiden luomat 

mahdollisuudet. Yrityksen tulos ei kuitenkaan synny pelkästään muutoksia 

tiedostamalla, vaan organisaation toiminnan kautta. Jatkuvasti muuttuvassa 

maailmassa organisaatio ei ole suorittaja ja toteuttaja, vaan joustava, 

uudistumiskykyinen toimija. Myös innovatiiviset, luovat yksilöt ovat 

muutosvoima ja energianlähde yrityksessä – edellyttäen, että heidän panostaan 

osataan hyödyntää. Näin ennakointikyky, uudistuminen ja innovatiivisuus ovat 

tulevaisuuden yrityksen tärkeimpiä ominaisuuksia. (Ståhle et al 2006, s.10) 

Hyypiä et al. (2008) toteavat, että organisaation uudistumisessa ei ole kyse vain 

organisaation kyvystä seurata ympäristöään ja sopeutua sen muutoksiin vaan kyse 

on aktiivisesta toiminnasta ja vaikuttamisesta, innovatiivisuudesta, uuden 

luomisesta ja ennakoinnista. Teecen & Pisanon (1994) mukaan menestyvien 

organisaatioiden taito säilyttää kilpailuetu muutoksessa kumpuaakin niiden 

taidossa yhdistää innovaatiot tehokkaasti sisäisten ja ulkoisten resurssien 

johtamiseen ja koordinointiin.  
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Absorptiivisen kapasiteetin käsitteen lisäksi tämän diplomityön puitteissa 

tehtävään yrityksillä lähetettävään kyselyyn on pyritty lisäämään 

ennakointitoimintaan liittyviä seikkoja kuten yleisen tiedostamisen myös 

tulevaisuussuuntautuneesta tiedosta ja siihen liittyvien ’heikkojen signaalien’ 

ymmärtäminen sekä verkostoituminen muiden toimijoiden kanssa. Oleellisena 

seikkana uuden tiedon hyödyntämisessä on valitun teoriakehyksen mukaan myös 

ns. rakenteellisten aukkojen ylittäminen välittäjäorganisaatioiden kanssa. (Burt 

2004; Harmaakorpi et al. 2008) 

1.2 Työn tavoitteet ja rajaus 

Tämän diplomityön tavoitteena on tarkastella ja rajata tulevaisuustietoon, 

ennakointitoimintaan ja innovaatiojärjestelmiin liittyvää teoreettista viitekehystä 

ja sen pohjalta laatia myös pelkistetty ja yksinkertainen yrityksiin Webropol-

ohjelmistolla lähetettävä kyselypohja, jonka perusteella olisi teoriassa mahdollista 

yleisellä tasolla nopeasti arvioida kyseisen yrityksen uuden tiedon hyödyntämisen 

nykytilaa ja löytää heikkoja osa-alueita tarkempaan tarkasteluun sekä 

jatkotutkimuksen kohteeksi. Lisäksi tavoitteena on analysoida kyselystä saatua 

aineistoa kokonaisuutena ja tarkastella sitä tilastollisin menetelmin sekä heijastaa 

vastauksia valittuun teoriakehykseen. Kyselyyn osallistuvat yritykset on rajoitettu 

toimialan ja koon mukaan koskemaan ainoastaan valmistavan teollisuuden 

liikevaihdoltaan suuria ja keskisuuria yrityksiä. 

Uudella tiedolla tarkoitetaan tässä diplomityössä lähinnä 

tulevaisuussuuntautunutta tietoa ja tarkastelun lähtökohtana on sen sulautuminen 

yrityksen innovaatioprosessien alkupäähän.  Apilo et al. (2007) toteavat juuri 

innovaatioprosessin alkupään olevan yritykselle haasteellisin. Yritys muodostaa 

käsityksen muun muassa teknologioiden, markkinoiden ja asiakkaiden tarpeiden 

tulevasta kehityksestä sekä valitsee idut, joista kehitettävät innovaatiot takaavat 

tulevaisuuden kilpailukyvyn. (Apilo et al. 2007, s.132) 



6 

 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston julkaisema käytäntölähtöisen 

innovaatiotoiminnan käsikirja, Innopakki (2013) määrittelee, että oli 

innovaatiotoiminta käytännön innovaatioihin tai tieteellisiin innovaatioihin 

liittyvää, toiminnan tuloksellisuuden kannalta on tärkeätä, että siinä osataan 

havainnoida ja hyödyntää ennakointitietoa sekä erilaisten tulevaisuusilmiöiden: 

trendien ja megatrendien ja niin sanottujen heikkojen signaalien tuomia uusia 

mahdollisuuksia, mutta myös huomioida niiden mukanaan tuomat uhat ja 

haasteet. Nykypäivän nopeasti muuttuvassa ja monimutkaisessa 

liiketoimintaympäristössä toiminnan kannalta tämä merkittävien muutosten ja 

kehityssuuntien havaitseminen on hyvin haastava tehtävä (Innopakki 2013) 

Varsinaiseen tulevaisuudentutkimukseen ja sen lukuisiin eri menetelmiin ei tässä 

diplomityössä perehdytä syvällisemmin vaan esitellään ainoastaan tärkeimmät 

yleissuunnat ja käsitteet. Tutkimuksen painopiste on uuden tiedon olemassaolon 

tiedostamisessa, varsinaisessa hankkimisessa ja sen käsittelemisessä 

organisaatioiden käyttöön. Tavoitteena on myös löytää ne organisaation 

ominaisuudet ja kyvykkyydet, jolla tietoa voidaan siirtää organisaation sisällä ja 

mahdollisten ulkopuolisten toimijoiden välillä. Ennakoinnin katsotaan tässä työssä 

olevan tulevaisuudentutkimuksen tuottaman aineiston hyödyntämistä 

organisaatiotasolla.  

Tutkimuksen empiirinen kysely etenee Zahra & George (2002) esittämän 

absorptiivisen kapasiteetin mallin mukaisessa kronologisessa järjestyksessä 

koskien uuden tiedon hankkimista, sulauttamista, muuntamista ja hyödyntämistä 

organisaatioiden tarpeeseen. Tulevaisuussuuntautuneeseen tietoon liittyy 

oleellisesti myös ennakointitoiminta ja välittäjäorganisaatioiden hyödyntäminen, 

joten väittämiin on lisätty myös muutamia näihin osa-alueisiin liittyviä väittämiä. 

(Burt 1997: Harmaakorpi et al. 2008) Alun perin absorptiivisen kapasiteetin käsite 

liitettiin yksittäisen yrityksen oppimiseen kuvaamaan sitä, millä tavoin yritys 

tutkimus- ja kehittämistoimintansa yhteydessä etsii organisaation ulkopuolelta 

tietoa, miten se sulauttaa ja muuntaa uutta tietoa osaksi jo olemassa olevia 
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tietorakenteitaan ja miten se lopulta hyödyntää toiminnassaan uutta tietoa. 

Sittemmin käsitettä on käytetty kuvaamaan organisaatioiden välistä tiedonsiirtoa 

ja sen seurauksena tapahtuvaa oppimista mm. tutkittaessa yritysten strategista 

kumppanuutta, yritysverkostoissa tapahtuvaa oppimista ja yritysten ja yliopistojen 

välistä yhteistyötä. (Uotila et al. 2006; Uotila et al. 2007,s. 97; Zahra & George 

2002) Kyselypohja pyritään laatimaan niin, että jokainen kohta pyrkisi 

vastaamaan osaltaan johonkin tiettyyn osa-alueeseen ja samalla tarkastellaan 

Zahran & Georgen (2002) mukaista jakoa potentiaaliseen ja toteutuneeseen 

absorptiiviseen kapasiteettiin sekä näiden välistä suhdetta. Teorian mukaan tämän 

perusteella olisi mahdollista teoriassa selvittää yritysten kyky hyödyntää ja 

sulauttaa uutta tietoa jo olemassa oleviin innovaatioprosesseihinsa. (Cohen & 

Levinthal. 1990; Zahra & George 2002) 

1.3 Tutkimusongelma 

Tehokas ja säännöllinen uuden tiedon hankkiminen, siirtäminen ja muokkaaminen 

kuuluvat oleellisena osana organisaation innovaatiotoimintaan. Tämän 

diplomityön tavoitteena on haarukoida saatavilla olevasta avoimeen innovointiin 

liittyvästä kirjallisuudesta aiheeseen liittyvä teoriakehys ja luoda näiden valittujen 

teorioiden pohjalta yksinkertaistetut työkalut, joiden avulla organisaatio kykenisi 

jäsentämään aihetta ja saamaan selville nykytilansa sekä siinä piilevat mahdolliset 

kehityskohdat. Innopakki (2013) mukaan organisaation menestymisen 

tulevaisuudessa ratkaisee sen kyky tunnistaa muun muassa markkinoilla, 

asiakaskunnassa ja teknologiassa tapahtuvista muutoksista syntyvät uudet 

liiketoiminnan mahdollisuudet, mutta myös uhkatekijät ja erityisesti taito muuntaa 

nämä mahdollisuudet taloudellisesti kannattavaksi liiketoiminnaksi. (Innopakki 

2013) 

Tämän diplomityön keskeisin tutkimusongelma voidaan katsoa olevan:  
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Miten tulevaisuuteen suuntautuvaa tietoa voidaan käsitellä ja hankkia 

organisaation innovaatioprosessien käyttöön sen ollessa luonteeltaan abstraktia? 

Lisäksi voidaan eritellä neljä alatutkimusongelmaa, joilla pyritään osaltaan 

vastaamaan päätutkimusongelmaan: 

 Millä keinoin organisaatiot pystyisivät hyödyntämään uutta tietoa 

innovaatioissaan ja miten tämän voisi linkittää osaksi koko organisaation 

strategiaa? 

 Millaisia organisaation ulkopuolisia toimijoita ja työkaluja on tarjolla 

tukemaan organisaation uuden tiedon hankintaa ja hyödyntämistä 

 Onko mahdollista laatia teorian pohjalta yksinkertaistettu kyselytutkimus, 

jonka avulla organisaatiot voisivat kartoittaa tämän hetkistä tilaansa 

uuden tiedon käsittelemisen osalta? 

 Voidaanko esitetyn teorian toteutumista käytännössä tarkastella 

kyselytutkimuksen vastausten perusteella? 

1.4 Tutkimusmenetelmät 

Tämän diplomityön tarkoituksena on valikoida kirjallisuudesta oleelliset 

tieteelliset teoriat ja käsitteet vastaamaan kohdassa 1.3 esitettyyn 

tutkimusongelmaan ja tämän valitun aineiston perusteella laatia kyselypohja. 

Varsinainen kysely tullaan myös toteuttamaan ja sen vastauksia analysoidaan 

kokonaisuutena. Lisäksi on esitetty tietty hypoteesi vastauksen osalta ja tämän 

toteutumista tarkastellaan tilastollisin menetelmin. 

Empiirisen aineiston kyselytutkimuksessa noudatetaan kvantitatiivista 

tutkimusmetodia ja survey-tutkimusta, joiden katsottiin sopivan parhaiten tehtyyn 

kyselytutkimukseen. Kvantitatiivinen tutkimus tarkoittaa tutkimusta, jossa 

argumentoidaan eri muuttajien ja niiden välisten systemaattisten yhteyksien 

avulla. Usein kvantitatiiviseen tutkimukseen liittyy tilastollisia menetelmiä. 
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Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tutkija pyrkii etsimään yhdenmukaisuuksia ja 

tekemään yleistyksiä keräämästään havaintoaineistosta. Kvantitatiivisella 

tutkimuksella ei saada yksittäisistä tapauksista kattavaa tietoa, vaan se sopii 

tutkimuksiin, joissa kartoitetaan suuria ryhmiä (Alasuutari 1999, s.34-37).  

Tutkimukset voidaan jaotella teoreettiseen ja empiirisen tutkimukseen. Empiirisen 

tutkimuksen konkreettiset aineiston hankinta- ja analyysimetodit voidaan 

luokitella kvalitatiivisiin ja kvantitatiivisiin menetelmiin. Vaikka kvalitatiivinen ja 

kvantitatiivinen tutkimus voidaan erottaa toisistaan, niitä ei kuitenkaan voida pitää 

toistensa vastakohtina vaan niitä voidaan käyttää samassa tutkimuksessa tai sen 

eri vaiheissa (Alasuutari 1999, s.32) Kvantitatiivisessa eli määrällisessä 

tutkimuksessa keskeistä ovat johtopäätökset aiemmista tutkimuksista, aiemmat 

teoriat sekä käsitteiden määrittely. (Hirsjärvi, et al., 2006, s.131.) 

Tutkimusmenetelmän tavoitteena on saada vastaus kysymyksiin, jotka pohjautuvat 

tutkimusongelmiin (Heikkilä 2005, s.13). Määrällisessä tutkimusmenetelmässä 

käsitellään tutkittavia asioita numeroiden avulla. Tutkittava tieto saadaan 

numeroina tai vaihtoehtoisesti aineisto ryhmitellään numeeriseen muotoon. 

Numerotiedot tulkitaan ja selitetään sanallisesti. (Vilkka 2007, s.14.).  

 

Kvantitatiivisessa tutkimusmenetelmässä käytetään usein perinteistä survey-

tutkimusta. Survey-tutkimuksessa tyypillisesti kerätään tietoa käyttäen 

kyselylomaketta tai strukturoitua haastattelua. Aineisto kerätään standardoidussa 

muodossa eli täsmälleen samalla tavalla jokaiselta vastaajalta. Vastaajat 

muodostavat otoksen jostain tietystä ihmisjoukosta. (Hirsjärvi et al., 2006, s.125, 

s. 182.)  

Kyselytutkimuksen etuja ovat muun muassa se, että kyselyn avulla saadaan kerättyä 

laaja tutkimusaineisto. Samalla kertaa voidaan kysyä montaa asiaa monelta eri 

ihmiseltä. Samalla säästyy tutkijan aikaa. Huolellisesti laadittu kyselylomake on 

helppo käsitellä tallennettuun muotoon ja analysoida tuloksia tietokoneen avulla. 

(Hirsjärvi et al., 2006, s. 184). Se, minkälaisen tiedonkeruumenetelmän tutkija 

valitsee, riippuu käytettävästä ajasta, budjetista ja siitä, mikä on tutkimuksen tavoite 
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sekä asian luonne (Heikkilä 2005, s. 19.) 

Hypoteesina kyselyn vastausten tulkinnassa on Zahra & George (2002) 

myöhemmin tässä diplomitöissä esitettävään absorptiivisen kapasiteetin teoriaan 

pohjautuma olettama, jonka mukaan alhaiset numeeriset vastaukset jossain 

luvussa 1.2 esitetyn jaottelun mukaisessa osa-alueessa vaikuttavat myös muihin 

osa-alueisiin myöhemmissä vaiheissa. Tämän hypoteesin mukaisesti oletetaan, 

että on epätodennäköistä, että organisaatio, joka on kyselyn tulosten perusteella 

hyvin passiivinen tulevaisuussuuntautuneen tiedon proaktiivisen hankkimisen 

suhteen panostaisi kuitenkin jossain innovaatioprosessin myöhemmässä vaiheessa 

selvästi enemmän uuteen tietoon ja sen hyödyntämiseen omiin tarpeisiinsa. 

Kyselyssä olevien kysymysten 6a. ja 6b. vastauksia tullaan tulkitsemaan ja 

vertailemaan tilastollisin menetelmin, joiden avulla pyritään löytämään vastaus 

voidaanko sanoa, että teoria toteutuu.   

1.5 Työn rakenne 

Tämä tutkimus koostuu seitsemästä pääluvusta sisältäen johdannon, aiheen 

teoreettisten tarkastelun, empiirisen osion sekä tutkimuksen tuloksena syntyneet 

johtopäätökset ja mahdolliset aiheet jatkotutkimukselle. 

Johdannossa käydään läpi työn taustaa sekä esitetään tutkimuksen tavoitteet ja 

tehdyt rajaukset. Lisäksi esitellään tutkimusongelma ja valitut 

tutkimusmenetelmät sekä työn rakenne. Luvun tarkoituksena on myös perehdyttää 

työnaiheeseen ja määritellä taustatekijät. 

Teoreettisessa osiossa on pyritty tietynlaiseen kronologiseen järjestykseen, jossa 

teoreettisten perusteiden kautta päädytään varsinaiseen aiheeseen. Luvussa kaksi 

käydään läpi tiedon ja tietämyksen perusteita sekä tulevaisuudentutkimusta ja 

siihen liittyviä käsitteitä. Luvussa kolme tarkastellaan innovaatiotoimintaa 

yleisesti organisaatioiden näkökulmasta ja kuinka tulevaisuuteen suuntautuva uusi 
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tieto liittyy siihen. Lisäksi luvussa kolme perehdytään ennakointitoimintaan, jonka 

voidaan katsoa olevan luvussa kaksi esitellyn tulevaisuudentutkimuksen 

tuottaman aineiston varsinaista hyödyntämistä organisaatiossa. Luvussa neljä 

esitellään organisaation tietämyksen hallintaan ja prosesseihin liittyviä teoreettisia 

käsitteitä. Luvun neljä aihealueet on valittu vastaamaan luvussa 1.3 esitettyyn 

tutkimusongelmaan eli pääasiallisessa tarkastelussa on uuden tiedon siirtyminen 

organisaation sisällä sekä uuden tiedon sulauttaminen jo olemassa oleviin 

organisaation rakenteeseen. 

Luvussa viisi perehdytään tämän tutkimuksen empiirisenä aineistona käytetyn 

kvantitatiivisen kyselytutkimuksen taustoihin ja sen varsinaiseen laaditaan. 

Luvussa viisi esitellään myös empiirisen aineiston hypoteesina esitetty olettamus 

ja siihen liittyvä teoreettinen tausta, jota on käsitelty tarkemmin aiemmin 

tutkimuksen teoreettisessa osiossa. 

Luvussa kuusi esitellään kyselytutkimuksen tulokset, johon saatiin vastaukset 

noin sadalta suomalaiselta valmistavan teollisuuden yritykseltä. Tulokset 

esitellään vastausten yhteissummina sekä keskiarvoina. Lisäksi suppeampi osa 

kyselyn vastauksista otetaan tarkempaan tilastolliseen tarkasteluun, jonka kautta 

pyritään saamaan vastaus onko mahdollista todistaa hypoteesi sitä kautta 

toteutuneeksi. 

Luvussa seitsemän esitetään tutkimuksen teoreettiset ja empiiriset johtopäätökset. 

Lisäksi annetaan ehdotelmia jatkotutkimuksen aiheiksi ja esitellään suppeasti 

kyseisten aiheiden teoreettiset perusteet johdannon luonteisesti. 
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2 TIETO JA TIETÄMYS ORGANISAATIOSSA 

Tässä luvussa tarkastellaan tiedon ja tietämyksen eri tasoja, muuntamisprosesseja 

ja tulevaisuustutkimusta sekä tulevaisuusilmiöitä. Innovaatioiden yhteydessä 

puhutaan paljon tiedosta ja sen erilaisista muodoista. Usein käytetyn luokittelun 

mukaan tieto on jaettavissa kahteen kategoriaan: koodattuun tietoon ja hiljaiseen 

tietoon. Koodattu tieto on hyvin määriteltyä ja ilmaistavissa sanoilla tai 

numeroilla. Se on siis myös digitalisoitavissa ja näin ollen siirrettävissä 

nykyteknologian, esim. internetin välityksellä mihin hyvänsä ympäri maapalloa. 

Hiljainen tieto puolestaan on ei-koodattua tietoa ja usein enemmänkin 

henkilökohtaista osaamista. (Innopakki 2013) 

Foray (2004) määrittelee tiedon olevan kognitiivinen kyky, kun taas informaatio 

on passiivista eikä vaadi haltijaltaan aktiivisuutta. Tieto on enemmänkin 

kontekstiin kuin pelkkään sisältöön sidottua, pyrkien ymmärtämään ja selittämään 

syitä ja seurauksia. (Teece 2000, s.39-41) Informaation levittäminen on 

helpompaa ja edullisempaa kuin tiedon, koska kognitiivista kyvykkyyttä on 

erittäin vaikea matkia tai siirtää toiselle. (Foray 2004, s.4) 

Tarkasteltaessa datan, tiedon ja tietämyksen keskinäistä hierarkiaa useimmat 

määritelmät viittaavat dataan kaikkien perustavanlaatuisimpana kuvailevana 

elementtinä, joka edustaa tai mittaa jotain kiinnostavaa kohdetta. Datalla itsessään 

ei ole sisältöä tai merkitystä. Tieto (information) on enemmän kuin vain 

yhdistelmä dataa; se on tulos prosessista, joka tulkitsee ja muokkaa dataa johonkin 

tiettyyn, määrättyyn muotoon. Tietämys (knowledge) on prosessi, jonka avulla 

perusteltuja tosia uskomuksia tiettyyn aihealueeseen liittyvien ideoiden, tiedon ja 

kokemusten suhteista käytetään tilannekohtaiseen tietoisuuden ja ymmärryksen 

tuottamiseen. (Melkas et al. 2008, s.29).  

Tietämyksen kuvaamiseen on olemassa monia erilaisia kategorioita: 

– Koodattu tietämys (explicit knowledge): Tämäntyyppinen tietämys on hyvin 

määriteltyä ja ilmaistavissa sanoilla tai numeroilla. 
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– Hiljainen tietämys (tacit knowledge): Tietämys, jonka ilmentymismuotoja 

ovat syvälliset näkemykset ja aavistukset. Tämäntyyppinen tietämys on 

hyvin henkilökohtaista ja hankalaa saattaa kirjalliseen muotoon tai muutoin 

muotoilla. 

– Sumea (tai piilevä/intuitivinen) tietämys (self-transcending knowledge): 

Kyky aavistaa potentiaalisten mahdollisuuksien olemassaolo ja nähdä 

ennalta se, mitä ei vielä ole olemassa. Tätä voidaan kuvata myös hiljaiseksi 

tietämykseksi ennen sen hamottumista. (Melkas et al. 2008, s.30) 

Marchand (2000) määrittelee markkinoihin, kilpailijoihin tai teknologioihin 

liittyvien innovaatioiden tiedon hallinnan sisältävän kolme elementtiä: 

1. Tiedon hallinta aloitetaan faktatiedosta, datasta ja trendeistä nykytilanteessa 

ja ympäristömuutoksista. Faktatiedot ovat pieninä palasina. 

2. Faktat, data ja trendit tulevat tiedoksi vain niputtamalla, rikastuttamalla 

”ristipölytyksellä”, tulkitsemalla ja havaitsemalle ne heikoiksi signaaleiksi. 

Parhaiten onnistutaan, kun mukana on henkilöitä mahdollisimman monelta 

eri toimialalta. 

3. Uusien oivallusten testaaminen tapahtuu pääasiassa skenaariotyöskentelyllä 

ennen merkittäviä investointeja. (Marchand 2000) 

2.1 Hiljainen tietämys 

Hiljaisen tiedon käsitteen keksijänä pidetään amerikkalaista Michael Polanyitä 

(1966). Hän kiteytti hiljaisen tiedon olemuksen sanomalla, että tiedämme 

enemmän kuin pystymme kertomaan. Polanyin mukaan ihmisen tietoisuus on kuin 

jäävuori, josta ilmaistuna osana näkyy vain huippu ja josta suurin osa jää pinnan 

alapuolelle. Ihmisillä on siis paljon tietoisuutta, jota he eivät osaa ilmaista, mutta 

joka näkyy heidän toiminnassaan erilaisina tapoina, rutiineina, käytäntöinä ja 

tuntemuksina. (Jyväskylän yliopiston tutkimusportaali 2014) 

Hiljainen tieto on organisaation sisällä olevaa tietoa, joka on vaikea kopioida ja 
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helppo suojata. Hiljaista tietoa on vaikea pukea järkeviksi sanoiksi, tiedämme siis 

enemmän kuin pystymme kertomaan. (Teece 1998). Teecen (2000) mukaan 

hiljaista tietoa on vaikea saada siirrettyä ilman, että ihmiset siirtyvät. Hiljainen 

tieto ei ole sidottu pelkästään ihmisiin, vaan se voi olla myös alueen tai yritysten 

käytännöissä rutiinien hoidossa. Toisaalta taas, jos ihmisryhmän siirtää toiselle 

alueelle, sen mukana siirtyy kyllä hiljaista tietoa, mutta koska hiljainen tieto on 

aina sidottuna kontekstiinsa, se ei voi pysyä muuttumattomana toisella alueella. 

Hiljaisen tiedon rooli on innovaatioprosesseissa hyvin keskeinen. Merkittävä osa 

tiedosta on ja tulee olemaan vaikeasti siirrettävää ja siis melko paikkasidonnaista, 

koska se piilee eri organisaatioissa ja ihmisissä – ja on usein myös alueellisesti 

kasautunutta, klusteroitunutta. Tälläisen paikkasidonnaisen tiedon siirtämisen 

kustannukset nousevat etäisyyden kasvaessa. Hiljainen tieto voi näin ollen olla 

kontekstisidonnaista ja helpoiten siirrettävissä kasvokkain tapahtuvissa ja usein 

toistuvassa kanssakäymisessä. (Innopakki 2013). Polanyi (1962) mukaan hiljainen 

tietämys nähdään koodattua tietämystä tärkeämpänä tekijänä erityisesti 

epälineaarissa innovaatioprosesseissa, joissa syntyy yhä enemmän 

inkrementaalisia innovaatioita. 

2.2 Sumea tietämys 

Scharmer (2001, s. 68-69) on tuonut esille käsitteen ”self-transcending 

knowledge”. Tätä hiljaisen tietämyksen ennalta aistimiseen viittaavaa tietämystä 

kuvaavat suomenkielessä käsitteet sumea, piilevä tai intuitiivinen tietämys. Uotila 

& Ahlqvist (2008) toteavat tulevaisuustiedon liittämisen organisaatioiden 

tietovarantoihin olevan hyvin haasteellista ja se on heidän mukaansa verrattavissa 

sumeaan tietämykseen. (Uotila et al. 2008) Scharmer (2001) mukaan sumeassa 

tietämyksessä on kyseessä kyky nähdä mahdollinen ”piilevä” potentiaali ilman, 

että on täysin selvää, millä keinoin haettuun lopputulokseen päästään tai mikä 

lopputulos on. Kokemukseen ja näkemykseen pohjautuva aistinvarainen toiminta 

on tyypillistä erityisesti taiteilijoiden keskuudessa. (Scharmer 2001) Sumea tieto 

voidaan määritellä ”kyvyksi aavistaa potentiaalisten mahdollisuuksien 
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olemassaolo ja nähdä ennalta se, mitä ei vielä ole olemassa.” (Scharmer 1999) 

Tätä voidaan kuvata myös hiljaiseksi tiedoksi ennen sen hahmottumista 

(Harmaakorpi & Melkas 2005; Melkas & Uotila 2008) 

Tulevaisuutta koskevan, erilaisten ennakointiprossien avulla kerätyn tietoaineksen 

ja sumean tiedon välillä voidaan nähdä monia yhtäläisyyksiä. Tulevaisuustiedon 

hyödyntäminen innovaatioprosesseissa on erittäin haastava tehtävä, sillä i) 

mahdollisten tulevaisuuksien hahmottaminen on hankalaa, ii) tulevaisuustieto on 

abstraktimpaa kuin hiljainen tieto, ollen samankaltaista sumean tiedon kanssa, ja 

iii) luonteestaan johtuen tulevaisuustieto on vaikea ottaa haltuun organisaatiossa ja 

strategiarutiineissa. Tulevaisuustieto on vaikea artikuloida ja kommunikoida. 

Voidaan siis vetää johtopäätös, että mitä enemmän innovaatioprosessi nojaa 

tulevaisuustietoon, sitä enemmän korostuu tiedon siirron ja luomisen tuen tarve. 

(Innopakki 2013) 

2.3 Tietämyksen muuntumisprosesseja 

Nonakan (1994, 14; 2006, 1182) mukaan jokaisen organisaation, joka haluaa 

toimia vuorovaikutuksessa dynaamisesti muuttuvan ympäristön kanssa, tulisi 

tiedon käsittelyn ja hyödyntämisen lisäksi luoda itse uutta tietoa. Uuden tiedon 

luominen tapahtuu hiljaisen ja näkyvän tiedon vuorovaikutuksena, jossa tietoa 

luodaan vaiheittain. Nonaka & Takeuchin (1995) kehittämän SECI–mallin neljä 

tiedon luomisen vaihetta eivät ole yksiselitteisiä ja tarkkarajaisia, vaan toisistaan 

riippuvia ja toisiinsa linkittyviä.  Apilo & Taskisen (2006) määrittelevät SECI-

mallin taustalla olevan ajatuksen, että tieto muuntuu tietämykseksi vasta siinä 

vaiheessa, kun se yhdistetään tiettyyn asiayhteyteen ja yksilöt tulkitsevat sitä 

tunteella uskomuksiensa kautta. 

SECI–mallin vaiheet on kuvattu kuvassa 1. Sosiaalistamisvaiheessa hiljaista tietoa 

kerätään organisaatiosta ja sitä systematisoidaan. Systematisoitu hiljainen tieto 

siirretään vähitellen organisaatiossa työskenteleville. Ulkoistamisen vaiheessa 
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hiljaisesta tiedosta keskustellaan monissa erilaisissa ryhmissä. Keskustelujen 

tavoitteena on muuntaa hiljaista tietoa yleisesti ja yhteisesti ymmärrettävään 

muotoon. Yhdistämisvaiheessa uusi julkinen tieto integroidaan vanhaan tietoon. 

Syntynyt tieto muokataan dokumenteiksi ja tallennetaan tietojärjestelmiin. 

Sisäistämisessä aiemmissa vaiheissa syntynyttä julkista tietoa testataan toiminnan 

ja käytännön kautta. Vähitellen tieto sisäistetään niin, että käsitteet ja käytännöt 

sulautuvat toimintaan ja muuntuvat takaisin hiljaiseksi tiedoksi. (Nonaka & 

Takeuchi, 1995) 

 

Kuva 1. Tiedon luomisen SECI-malli (Nonaka & Takeuchi, 1995) 

Uotila et al. (2005) mukaan edellä esitetyn SECI-mallin erityinen haaste on 

sumean tietämyksen sisällyttäminen siihen, jotta voitaisiin välttää alueellisen 

strategiatyön ”mustia aukkoja”, jotka esitellään tässä tutkimuksessa luvussa 3.4.2. 

Uotila et al. (2005) toteavat, että sumean tietämyksen lisääminen vaatii kahden 

lisävaiheen ottamista huomioon SECI-mallissa: (1) sumean tietämyksen 

hahmottuminen ja muuntaminen hiljaiseksi tietämykseksi sekä (2) päinvastoin, 
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hiljaisen tietämyksen hahmottuminen ja muuntaminen sumeaksi tietämykseksi. 

Ensin mainitun prosessin voidaan katsoa tapahtuvan ”mielikuvituksen areenalla” 

ja toisen ”tulevaisuustiedon areenalla”. Näitä prosesseja kuvaavat uudet käsitteet:  

- visualisointi (sumeasta/piilevästä hiljaiseen tietämykseen); sumea tietämys 

aineellistuu abstraktista visioiksi, tunteiksi, ajatustottumuksiksi jne., ja  

– potentialisointi (hiljaisesta sumeaan/piilevään tietämykseen); hiljainen tietämys 

muuttuu aineettomaksi ja muodostaa perustan tulevaisuuden mahdollisuuksien 

tunnustelulle ja sen näkemiselle, mitä ei vielä ole olemassa. (Uotila et. al, 2005) 

Tietämyksen luomisen ja hallinnan uudistetulle mallille, joka sisältää uusina 

elementteinä sumean/piilevän tietämyksen – visualisoinnin ja potentialisoinnin – 

ja tietämysvision on annettu hieman humoristinen, mutta kuvaava nimi 

”reikäleipämalli” (Harmaakorpi & Melkas 2005). Tietämyksen luomisen prosessi 

muokkaa tietämyspääomaa, ja sitä ohjaa mallin keskellä oleva tietämysvisio. 

Tietämyksen luominen tapahtuu määritellyillä areenoilla käyttämällä SECI-

oppimisprosessia ja tietämyksen muuntamista. Reikäleipämalli on esitetty kuvassa 

2. 
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Kuva 2. Tietämyksen luomisen reikäleipämalli (Harmaakorpi & Melkas 

2005) 

 

Melkaksen (2010) mukaan tulevaisuustiedon visualisointiin ja potentialisointiin 

liittyvien prosessien helpottamiseksi tulisi mukaan toimia seuraavasti: 

1. Tunnustetaan tietämyksen tulevaisuuteen suuntaavan tason olemassaolo 

(sumea tietämys) kollektiivisessa oppimisessa ja tietämyksen luomisessa. 

2. Dokumentoidaan alulle panevan ja toteuttavan areenan aikana saadut 

kokemukset. Uudet näkemykset ja ideat unohtuvat nopeasti. Tämä on 

yhteydessä ideoiden arviointiprosessin merkitykseen osana tietämyksen 

hallintaa. Se on yleensä varsin huonosti hoidettu yksittäisissä 

organisaatioissa, ja tilanne on vielä huonompi innovaatioverkostoissa. 

3. Kiinnitetään erityistä huomiota innovaatioverkoston rakenteen pitämiseen 

tasapuolisena ja rajoja murtavana – aloitusvaiheen aikana ja jatkossa. Otetaan 

verkostotyöskentelyyn mukaan ihmisiä organisaation kaikilta tasoilta 

erilaisiin rooleihin. Varmistetaan, että työntekijöillä on esimiesten tuki ja 
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ajallinen mahdollisuus toimia verkostossa. Innovaatioverkostoissa tarvitaan 

myös päivittäistä toimintaa koskevaa kokemusperäistä tietämystä. Tuki ja tila 

työntekijöille ovat erityisen tärkeitä sumean tietämyksen kohdalla. 

4. Tutkitaan parhaita käytänteitä (best practices, esim. ennakointimenetelmiä), 

joilla voidaan helpottaa tietämyksen luomisen prosessia. Tutkitaan myös sitä, 

kuinka hiljainen ja koodattu tietämys helpottavat sumean tietämyksen 

luomisprosessia. (Melkas 2010) 

Melkas & Uotila (2008) toteavat reikäleipämallin kuvaavan tietämyksen luomisen 

ja johtamisen prosessia alueellisissa innovaatioverkostoissa. Mallin mukainen 

toiminta voi edistää luottamuksellisen ilmapiirin ja sosiaalisin koheesion 

rakentumista alueellisissa innovaatioverkostoissa. Erityisen tärkeää mallissa on 

tulevaisuusorientoituneen tietämyksen riittävä huomioon ottaminen. Tietämyksen 

hallinnan prosessit tarvitsevat päämäärätietoista tukea ja ylläpitämistä sekä 

systematisointia, aivan samoin kuin muutkin tietämyksen muuntamiseen liittyvät 

prosessit (hiljaisesta tietämyksestä koodattuun tietämykseen ja päinvastoin). 

(Melkas & Uotila, 2008) 

2.4 Tulevaisuudentutkimus  

Tulevaisuudentutkimuksella tarkoitetaan nykyhetken tutkimista tulevaisuuden 

näkökulmasta. Empiirisen aineiston muodostavat tilastot, aikasarjat, asiantuntija-

aineistot, kyselyt ja haastattelut. Tyypillistä on laaja-alainen ja monitieteinen ote ja 

tulevaisuuden hahmottaminen useimmiten useina vaihtoehtoina yhden ennusteen 

sijasta. (Horton 1999) Tulevaisuudentutkimus ei ole erityinen tieteenala, mutta se 

on tieteellinen tutkimusala, jolla voidaan soveltaa yleisiä tieteellisyyden kriteerejä. 

Alan perusluonteeseen kuuluu välineellisyys: Tulevaisuuden kehitysvaihtoehtoja 

hahmotetaan ja arvioidaan, jotta niiden avulla tehtäisiin hyviä päätöksiä 

nykyhetkessä. Sen sijaan todella toteutuvan tulevaisuuden 'paljastaminen' ei ole 

yleensä tavoitteena. Moni ei usko sen olevan edes mahdollista, mm. koska 

tulevaisuudesta esitetyt skenaariot vaikuttavat todella toteutuvaan kehitykseen. 
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(Mannermaa 2004) Malaskan (2003) mukaan tulevaisuudentutkimus poikkeaa 

muista tieteenaloista siinä, että tulevaisuutta ei ole olemassa empiirisinä 

aistihavaintoina. Tulevaisuus ei tietämisen hetkellä ole määräytynyt joksikin, josta 

voidaan sanoa jotakin varmaa. Tulevaisuus on tietämisen kohteena kontingentti; 

se on olemassa vain mahdollisina vaihtoehtoina. (Malaska, 2003) 

Hietasen (2012) mukaan organisaation tulevaisuusprosessi koostuu neljästä 

työvaiheesta, jotka ovat nykytilanteen tunnistaminen, mahdollisien 

tulevaisuuksien hahmottaminen, halutun tulevaisuuden visiointi ja toimenpiteiden 

määrittäminen. Hänen mukaansa ensimmäisen vaiheen haasteena on erityisesti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

merkittävämpien megatrendien tunnistaminen ja mahdollisesta muutoksesta 

kertovien ja käynnistymässä olevia megatrendejä ennakoivien hiljaisten signaalien 

identifioiminen.  

Tulevaisuudentutkimuksessa on käytetty ja käytetään edelleen huomattavilta osin 

menetelmiä, joita on kehitetty perinteisillä tieteenaloilla. Esimerkkeinä voidaan 

mainita kyselytutkimukset , joiden aineistojen käsittelyssä voidaan soveltaa 

tilastollisia monimuuttujamenetelmiä ja aikasarja-analyysit eli 

trendiekstrapolaatiot, lineaariset ja epälineaariset aikasarjamallit. Varsinaisesti 

tulevaisuudentutkimuksen perinteen kehittymisen myötä syntyneitä selviä 

metodeja on vähemmän. Eräänä tälläisenä voidaan pitää delfi-tekniikkaa, jota 

sovelletaan mm. viime vuosina toteutetuissa tulevaisuusbarometreissa. Samoin 

skenaariot ovat tulevaisuudentutkimukselle ominaisia, niiden tausta löytyy 

elokuva- ja teatterimaailmasta, ei perinteisiltä tieteenaloilta. (Mannermaa 2004) 

2.4.1 Tulevaisuudentutkimuksen kolme perusfilosofiaa 

Tulevaisuudentutkimus on mahdollista jaotella kolmeen 'filosofisesti' erilaiseen 

lähtökohtaan, perusajattelutapaan eli paradigmaan: deskriptiiviseen eli 

kuvailevaan, skenaarioparadigmaan eli ennustavaan tulevaisuudentutkimukseen 

sekä evolutionaariseen tulevaisuudentutkimiseen. (Mannermaa 2004) 
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Deskriptiivisellä tulevaisuudentutkimuksella tarkoitetaan sellaista 

lähestymistapaa, joka pyrkii esittämään menneisyyden kehityslinjojen jatkamiseen 

perustuvia ennusteita. Tulevaisuudesta esitetään arvioita, joihin liitetään korkea 

todennäköisyys. Deskriptiivinen tulevaisuudentutkimus merkitsee yleensä 

kvantitatiivisten aikasarjojen mallintamista ja ekstrapoloimista tulevaisuuteen. 

Väestö, - ja talousennusteet edustavat yleensä tätä perusajattelutapaa. (Mannermaa 

2004) 

Skenaarioparadigman mukaan tulevaisuudentutkimuksen ensisijainen tehtävä ei 

ole ennustaa todella toteutuvaa tulevaisuutta, koska sen ei uskota olevan 

mahdollista. Ennustamisen sijaan tavoitteena on hahmottaa useita erilaisia 

tulevaisuuden laaja-alaisia käsikirjoituksia, skenaarioita. Tämä 

tulevaisuudentutkimuksessa keskeinen käsite voidaan määritellä seuraavasti: 

Skenaariomenetelmällä luodaan loogisesti etenevä tapahtumasarja, jonka 

tarkoituksena on näyttää, miten mahdollinen, joko todennäköinen, tavoiteltava tai 

uhkaava tulevaisuudentila kehittyy askel askeleelta nykytilasta. Yleisessä mielessä 

skenaario on siis vaihe vaiheelta etenevä tapahtumainkuvaus, joka liittää 

tulevaisuuden nykyhetkeen. Se voi tarkoittaa yrityksen, kunnan tai jonkin muun 

organisaation (systeemin) oman kehityksen kuvausta. Useimmiten kuitenkin 

systeemin ympäristön, esimerkiksi kansainvälisen toimintaympäristön, kuvausta. 

Skenaariot eivät ole ennusteita ja niitä rakennetaan yleensä vähintään kolme 

kuvaamaan keskeisiä mahdollisena pidettyjä vaihtoehtoisia kehityskulkuja. 

(Mannermaa 2004) 

Evolutionaarinen tulevaisuudentutkimus on uudempi ja vaikeammin hahmotettava 

kuin kaksi edellä kuvattua paradigmaa. Evolutionaarinen tulevaisuuden tutkimus 

viittaa ajatukseen, jonka mukaan tulevaisuudentutkimuksessa tarpeellisten 

hypoteesien asettamisen kannalta on perusteltua ja hyödyllistä etsiä 

yhteiskunnallisesta kehityksestä evolutionaarisia prosesseja; sekä vakaan 

kehityksen vaiheita että mahdollisia murroksia samoin kuin näihin prosesseihin 

mahdollisesti liittyviä yleisiä muutostendenssejä. Evolutionaarisen 

tulevaisuudentutkimuksen perushypoteeseissa korostuu ajatus, jonka mukaan 
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yhteiskunnallisten systeemien voidaan ajatella olevan jatkuvasti epätasapainossa 

olevia dynaamisia, epälineaarisia systeemejä, joiden kehitys tapahtuu omalla 

organisaatiotasollaan. Vaikka kehitys on ihmisten ja ihmisten muodostamien 

yhteenliittymien toiminnan seurausta, sitä ei voi johtaa suoraan näistä 

toiminnoista eikä se ole yleensä minkään yksilön tai ryhmän tietoisen suunnittelun 

tulos. (Mannermaa 2004) 

2.4.2 Tulevaisuusilmiöt 

Mannermaa (2004) määrittelee heikon signaalin olevan ilmiöitä, jotka ovat 

”oraalla” ja joilla ei yleensä ole selvästi tunnistettavaa menneisyyttä. Ne eivät ole 

aiemmin olleet olemassa tai ainakaan merkityksellisiä. (Mannermaa 2004, s.113) 

Heikko tai hiljainen signaali on merkki asioista, tapahtumista jne., joista voi 

tulevaisuudessa tulla jotain merkittävää. Havainnoimalla ja keräämällä heikkoja 

signaaleja pyritään ennakoimaan mahdollisia tulevaisuuden muutoksia. Yksi 

heikko signaali ei itsessään kerro mahdollisesta muutoksesta, mutta yhdistämällä 

useita heikkoja signaaleja toisiinsa, voidaan huomata nousevia trendejä. 

(Mannermaa 2004, s.113) 

Grönroosin (2003) mukaan parhaat ja kilpailukykyisimmät organisaatiot 

kehittävät proaktiivisuuttaan. Tällä tarkoitetaan yrityksen kykyä vastata 

ympäristön muutoksiin hieman ennen kuin kaikki muut ovat heränneet. Tärkeintä 

on heikkojen signaalien etsintä ja tulkinta. Heikkoja signaaleja voivat olla 

esimerkiksi ihmisten käyttäytyminen ja uusi teknologia. Vastuu havaitsemisesta 

on jokaisella yrityksen työntekijällä. (Grönroos 2003, s. 88) Metsämuurosen 

(2003) määritelmän mukaan heikoilla signaaleilla tarkoitetaan sellaisia viestejä 

trendeistä ja ilmiöistä, jotka eivät ole aivan ilmeisiä vaan vielä kätkössä, mutta 

tarkkasilmäisen analyytikon ja näkijän aistittavissa. Heikkoja signaaleja on 

kahdenlaisia: uuden trendin noususignaaleja ja vanhan trendin laskusignaaleja. 

(Metsämuuronen. s. 244-245) 

Ståhle et al. (2006) määrittelee heikkojen signaalien olevan tiedonhankinnan 
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muoto. Yritykselle tämä tarkoittaa sitä, että yrityksessä pyritään hahmottamaan 

täysin kuvitteellinen markkina, jota kohti yrityksen kehitys täytyy ohjata. 

Yritykseltä vaatii kärsivällisyyttä löytää oikeat tiedonhankinnan kanavat ja 

mahdollisimman suora kosketus sosiaalisiin, kulttuurisiin ja inhimillisiin 

tekijöihin. Lisäksi tiedonhankinnan tulee olla jatkuvaa eikä vain satunnaisesti 

tapahtuvaa toimintaa. (Ståhle et al., s.70) Hietasen mukaan heikot signaalit usein 

tunnistaa siitä, että ne eivät sovi nykyiseen vallitsevaan mielen- ja toimintamalliin, 

vaan ne vaikuttavat omituiselta ja voivat usein jopa huvittaa niistä ensimmäistä 

kertaa kuulevaa. 

Kamppinen et al. (2002) mukaan innovaatioita ennakoivat heikot signaalit 

etenevät ensimmäisestä kiinnostusta herättäneestä havainnoista pienimuotoisen 

kokeilun kautta laajoihin sovelluksiin. Niitä voidaan arvioida neljällä lupaavuutta 

ja tietämyksen kasvua kuvaavalla tekijällä. Neljä arvioitavaa tekijää esimerkiksi 

asteikolla 0-5 ovat: 

– vaikutukset (impacts), 

– tehokkuus vaikutusten aikaansaamiseksi (feasibility), 

– pätevyys (validity) ja 

– olennaisuus (relevance).  (Kamppinen et al. 2002, s.156-157) 

 

Megatrendit sen sijaan ovat yhteiskunnan rakenteita suuresti muuttavia, usein jopa 

globaaleja muutosvoimia tai kehityslinjoja. Sekä niiden toteutumistodennäköisyys 

että vaikutus on toteutuessaan suuri. Ne näyttävät muutoksen suunnan ja niiden 

tarkastelu sekä vaikutusten analyysi onkin eräs keino selvittää toimintaympäristön 

muutoksia. Megatrendeihin ei voida juurikaan, ainakaan lyhyellä aikavälillä, 

vaikuttaa ja ne koskevat toteutuessaan kaikkia yhteiskunnan alueita. (Heinonen et 

al. 2012; Mannermaa 2004) Heinosen et al. (2012) mukaan tämän hetken 

globaaleja megatrendejä ovat muun muassa ilmastonmuutos, ympäristöjalanjälki, 

väestön muutos (mukaan luettuna väestön ikääntyminen, väestön räjähdysmäinen 

kasvu ja monikulttuurisuus), syvenevä yksilöistyminen, syvenevä globalisaatio, 

lääketieteen vallankumous, digitalisaatio ja elämystalous. 
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Heinonen et al. (2012) toteaa, että kun pohditaan tulevaisuutta ja tulevaisuuden 

mahdollisuuksia on pidettävä mielessä myös riskit. Tulevaisuudentutkimuksessa 

riskien laukeamisesta käytetään termejä villit kortit tai mustat joutsenet. Ne ovat 

hyvin radikaaleja, harvinaisia ja yllättäviä tapahtumia, jollainen voisi olla 

esimerkiksi internetin totaalinen romahdus. Se näyttää toki tällä hetkellä 

epätodennäköiseltä, mutta jos se tapahtuu, niin sillä tulee olemaan isoja 

vaikutuksia. Talebin (2007) mukaan musta joutsen on erittäin epätodennäköinen 

tapahtuma, joka ei ole ennustettavissa ja jolla on valtava vaikutus. Hietanen 

(2012) täsmentää, että mustat joutsenet voidaan samankaltaisuuksista huolimatta 

erottaa tämän luvun alussa määritellyistä heikoista signaaleista, koska niiden 

luonteenomaisin piirre on yllättävyys – tulevaisuus ei olekaan suora jatko 

nykyisyydelle.   

3 INNOVAATIOTOIMINTA JA TULEVAISUUSTIETO 

Tulevaisuustiedon hyödyntäminen innovaatiotoiminnassa on erittäin haasteellista. 

Tämä johtuu mahdollisien tulevaisuuksien hahmottamisen vaikeudesta ja siitä, 

että tulevaisuustieto on abstraktimpaa kuin hiljainen tieto, joka sekin on usein 

vaikea hahmottaa. Lisäksi tulevaisuustiedon haltuunotto organisaatioissa on 

vaikeaa hankalan artikuloinnin ja kommunikoitavuuden vuoksi. Mitä enemmän 

innovaatiotoiminnassa keskitytään tulevaisuustietoon, sitä enemmän tässä 

prosessissa korostuu tuen tarve tiedon siirtämisessä ja luomisessa. (Innopakki 

2013) Yhä keskinäisriippuvammassa globaalissa järjestelmässä päätöksentekoon 

liittyvät syy-seuraus-suhteet ovat hyvin kompleksisia. Päätöksentekijöiden on 

kyettävä toimimaan ja tekemään päätöksiä jatkuvan epävarmuuden vallitessa. 

Epävarmuutta voidaan jossakin määrin vähentää kerryttämällä tulevaisuutta 

koskevaa näkemyksellistä tietoa erilaisin tulevaisuudentutkimuksen menetelmin. 

(Vapaavuori et al. 2003) 

Ståhle et al. (2006) toteavat, että tulevaisuutta on osattava johtaa, sillä pitkällä 

aikavälillä suotuisa kehitys ei koskaan tapahdu itsestään.(Ståhle et al., 2006, s.17)  

Ahmed (1998)  mukaan  tulevaisuuteen suuntautuminen on aktiivisen ja 
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kehittyvän organisaation tunnusmerkkejä, on muun muassa unohdettava 

vanhentuneet rutiinit ja toimintatavat sekä sitouduttava pitkäjänteiseen 

kehittämistoimintaan, mutta myös suhtauduttava positiivisesti muutokseen ja 

muuttuvaan toimintaympäristöön. Lisäksi johdon on panostettava henkilöstön 

sitouttamiseen ja laatuun. Organisaatioiden on alituiseen oltava valppaana sen 

ulkopuolelta tulevien signaalien tunnistamisessa, esimerkkejä näistä signaaleista 

ovat asiakasvaateet ja verkostoista tuleva informaatio (Ahmed 1998) 

Heinosen et al. (2012) mukaan tulevaisuuden ennakointi nousee jatkossa 

organisaatioiden, mutta myös yksilöiden kriittiseksi perustaidoksi, mutta myös 

keskeiseksi kilpailukykytekijäksi. Tulevaisuus on aina läsnä nykyhetkessä. Tämä 

johtuu siitä, että muutoksen vauhti on yhä nopeampaa, lisäksi tuleva muutos on 

syvää. (Heinonen et al. 2012) Ståhlen et al (2006) mukaan tulevaisuuden visiointi 

tarvitsee perustakseen tietoa, havaintoja ja analyysia siitä, mitä ympärillä 

tapahtuu. Tärkeät ympäristön signaalit eivät liity ainoastaan kilpailijoiden 

liikkeisiin tai omien tuotteiden teknologiakehitykseen, vaikka niihin liittyvä tieto 

onkin yritykselle tärkeää. Ympäristön elintärkeät signaalit saattavat liittyä 

arvomaailman muutoksiin, globaaleihin väestötrendeihin tai ympäristön 

muutoksiin. (Ståhle et al. 2006, s.17) 

Kiinteiden ja jäykkien tavoitteiden asettaminen nykyisessä levottomassa 

maailmassa voi olla vaikeaa ja jopa vaarallista. (Bauman et al. 1993) Kuitenkin 

oikein ymmärrettäessä, tulevaisuudentutkimus tarjoaa työkaluja saada hyödyllisiä 

visioita. Tavoitteena ei saa olla kiinteiden ja jäykkien tavoitteiden 

muodostuminen. (Harmaakorpi 2004)  

Yrityksen tärkein ominaisuus kestävän kilpailukyvyn kannalta on kyky uudistua. 

Pelkkä sopeutuminen markkinoiden muutoksiin ei enää riitä, vaan yritykseltä 

vaaditaan lisäksi proaktiivisuutta sekä kykyä luoda ja hyödyntää uusia 

mahdollisuuksia; 

 Yrityksen on kyettävä jalostamaan tietoa tulevaisuudesta ja löytämään siitä 

hyvissä ajoin uusia mahdollisuuksia. 
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 Yrityksen toiminta on organisoitava siten, että toiminta on sekä tehokasta 

että uudistumiskykyistä 

 Yrityksen energiatasosta täytyy huolehtia, jotta luovuus ja 

järjestelmällisyys pystyisivät kohtaamaan ja jotta yrityksestä löytyisi 

riittävää muutosvoimaa. 

Kestävä kilpailuetu syntyy siitä ainutlaatuisesta tavasta, jolla näitä yllämainittuja 

resursseja yrityksen sisällä osataan hyödyntää. (Ståhle et al. 2006, s. 16) 

3.1 Innovaation määritelmä 

Antonelli et. al. (2013) määrittelevät innovaation olevan organisaation 

innovaatiotoiminnan tietoinen tuotos lopputuloksena sen kyvystä käsitellä uutta 

tietoa ja käyttää sitä uusien tuotteiden ja palveluiden, prosessien, organisatoristen 

metodien tai näiden yhdistelmien tuotannossa. Se voi olla myös uusi markkina tai 

sen voidaan katsoa olevan myös olemassa olevien tuotteiden, palvelujen ja 

prosessien kehitystä. (Antonelli et al. 2013). Korpelaisen (2010) mukaan 

innovaation voidaan katsoa olevan koko maailmalle uutta arvoa tuottavien 

ratkaisujen aikaansaamista. Näitä uutuuksia kutsutaan myös aidoiksi tai 

käänteentekeviksi innovaatioiksi ja niiden tuntomerkkinä voidaan pitää muun 

muassa täysin uuden teknologian käyttöönottoa tai asiakashyödyn radikaalia 

paranemista. Toisaalta innovaatiot voivat olla uusia vain käyttäjälleen tai 

soveltajalleen. Tällöin niitä kutsutaan asteittaisiksi innovaatioiksi ja ne voivat olla 

esimerkiksi pieniä muutoksia tuotteen teknisessä toteutuksessa tai teknologiassa 

tai pieniä parannuksia suorituskyvyssä. Nämä jo olemassa olevaa tuotetta ja 

palvelua täydentävät innovaatiot voivat olla organisaatioille tai innovaatioiden 

loppukäyttäjille hyvinkin merkittäviä. (Cheng et al. 2013; Korpelainen 2010; 

Teece 2007) 
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Innovaatiot voidaan jakaa esimerkiksi seuraavalla tavalla (Wan et al. 2005):  

1. Teknologiset ja organisatoriset innovaatiot: Teknologiset innovaatiot 

liittyvät organisaation tuotteisiin, palveluihin ja prosesseihin. 

Organisatoriset innovaatiot liittyvät johtamiseen ja toimintatapojen sekä 

rakenteiden muutoksiin. 

2. Tuote- ja prosessi-innovaatiot: Tuoteinnovaatiot liittyvät uusien tuotteiden ja 

palveluiden tuottamiseen joko uusien asiakkaiden saamiseksi tai nykyisten 

asiakkaiden tarpeiden tyydyttämiseksi, Prosessi-innovaatiot ovat nykyisten 

tuotantoprosessien parantamista tai uusien prosessien kehittämistä. 

3. Radikaalit ja inkrementaalit innovaatiot: Radikaalit innovaatiot tuovat jotain 

uutta siihen, miten asiat hoidetaan, kun taas inkrementaalit innovaatiot eivät 

merkittävästi eroa nykyisistä toimintavoista. 

3.2 Innovaatiotoiminta organisaatiossa 

Yliherva (2006) määrittelee organisaation innovaatiotoiminnan olevan sekä 

ulkopuolella synnytettyjen innovaatioiden soveltamista ja hyödyntämistä että 

uusien innovaatioiden kehittämistä. (Yliherva 2006, s. 29) Jantunen et al (2012) 

esittävät, että yrityksen innovaatiotoiminnan lopputulos on suuresti kiinni toisaalta 

sen tietämyksen tasosta ja kyvykkyyksistä, toisaalta merkittävä vaikutuksensa on 

myös yrityksen ulkoa tulevista signaaleista ja toimintaympäristön paineista. 

Menestyksekkäitä innovaatioita tuottava innovaatiotoiminta perustuu siihen, että 

organisaatio ymmärtää asiakkaiden todelliset tarpeet kokonaisvaltaisesti ja reagoi 

nopeasti heidän muuttuviin tarpeisiinsa, parhaassa tapauksessa jopa 

proaktiivisesti. (Jantunen et al. 2012) Lawson et al. (2001) mukaan 

innovaatiotoiminta on monimutkainen, interaktiivinen ja jatkuva prosessi, jonka 

lopputuloksena on innovaatio. Organisaatiot tuottavat innovaatiotoiminnan kautta 

muun muassa uusia ja parannettuja tuotteita, palveluita, palveluita prosesseja ja 

järjestelmiä. Heidän mukaansa innovaatiotoiminta on mekanismi, jonka avulla 

organisaatiot tuottavat uusia tuotteita, prosesseja ja järjestelmiä vastatakseen 

muuttuvien markkinoiden, uusien teknologioiden ja uusien kilpailutapojen 
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aiheuttamiin muutoksiin. (Lawson et al., 2001) 

Wan et al. (2005) mukaan organisaation innovatiivisuuteen vaikuttavia tekijöitä 

ovat muun muassa seuraavat tekijät: 

o Tietojen vaihto: Organisaation työntekijöiden tulisi jakaa tietoa 

keskenään uusien ideoiden syntymisen vauhdittamiseksi. 

o Kommunikointikanavat: Sisäisen kommunikoinnin tulisi toimia 

tehokkaasti siten, että se tukee uusien ideoiden synnyttämistä ja 

edistää hiljaisen tiedon leviämistä organisaatiossa. 

o Organisaation resurssit: Organisaation tulee järjestää innovointiin 

soveliaat välineet, jotka helpottavat innovaatioiden syntymistä, 

ehkäisevät epäonnistumisia, säästävät kustannuksia ja edistävät 

uusien ideoiden syntymistä oikeisiin tarkoituksiin. 

o Organisaatiokulttuuri: Organisaation tulee motivoida 

innovatiivisuuteen esimerkiksi kannustamalla, tukemalla ja 

palkitsemalla. 

Uuden tuotteen tai palvelun kehitysprosessissa on osattava kerätä, jakaa ja käyttää 

saatavilla olevaa markkinatietoa ja tunnistaa asiakkaiden tarpeita. Asiakkaiden 

tarpeet ovat monesti tiedostamattomia tai ne voivat muuttua jopa nopeastikin 

heidän oppiessaan käyttämään jotain tiettyä palvelua tai tuotetta. Tämä näkökulma 

tulisi huomioida innovaatiotoiminnassa. Organisaatioiden tulee asiakkaiden 

odotusten täyttämisen lisäksi myös yllättää asiakkaansa vastaamalla heidän 

tiedostamattomiin tarpeisiinsa ja odotuksiinsa. On siis arvattava, mitä asiakkaat 

tulevaisuudessa tarvitsevat tai ainakin haluavat. Ideoita ja aihioita 

tulevaisuussuuntautuneeseen innovaatiotoimintaan ja sen suunnitteluun saadaan 

erilaisten tulevaisuusilmiöiden, esimerkiksi heikkojen signaalien, megatrendien ja 

muun, esimerkiksi ennakointitoiminnan avulla saatavan tulevaisuustiedon 

perusteella. (Kärkkäinen et al. 2001; Adams et al. 1998) 
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Chapman (2006) on tutkinut innovaatioiden vaikutuksia organisaatioiden 

taloudelliseen menestykseen. Hän on havainnut muun muassa seuraavat kolme 

innovaatiotoiminnan vaikutusta organisaation suorituskykyyn:  

1. Organisaatiot, joiden voitto kasvaa nopeammin kuin kilpailijoiden, laittavat 

kaksi kertaa enemmän painoarvoa organisatorisille innovaatioille kuin 

huonommin suoriutuvat kilpailijansa. 

2. Organisaatiot, joiden tulos kasvaa nopeammin, hyödyntävät ulkopuolisia 

lähteitä (kuten partnerit ja asiakkaat) enemmän kuin muut organisaatiot. 

3. Organisatoriset innovaatiot vaikuttivat enemmän voiton kasvuun kuin muut 

innovaatiot. 

Tuloksellinen, tulevaisuuden huomioiva ja päämäärätietoinen innovaatiotoiminta 

on keskeinen organisaatioiden jatkuvan kilpailuedun perusedellytys. Sen avulla 

varmistetaan, että organisaation tuote- ja palveluvalikoima on asiakkaiden 

tarpeisiin vastaava, haluttu ja relevantti. Uusien avausten ja markkinoiden 

etsiminen asettaa niin yksityisen kuin julkisen sektorin organisaatioiden ja niiden 

henkilöstön uudistumiskyvylle ja innovointikyvylle uusia, kasvavia vaatimuksia. 

Innovatiiviset organisaatiot ovat joustavia ja selviytyvät muuttuvissa olosuhteissa 

paremmin kuin ne organisaatiot, jotka eivät ole innovatiivisia. (Grawe et al, 2009) 

Sydänmaanlakan (2009) mukaan innovaatiotoiminta on koko organisaation 

yhteinen asia ja siinä tarvitaan eri alojen asiantuntijoita ja asiantuntijuutta. 

Innovaatiotoiminta ulottuu, tai ainakin sen tulisi ulottua, kaikille työelämäntasoille 

ja näin ollen vaatii korkeatasoista ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta 

innovaatioketjun kaikissa osissa. Innovointi ei ole enää pelkästään erillisen 

tuotekehitysosaston tai innovointiyksikön tehtävä, vaan osa kaikkien työtekijöiden 

työnkuvaa. (Paalanen et al., 2008) 
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3.3 Tulevaisuustieto organisaation innovaatioprosesseissa 

Sotarauta al et (2002) mukaan tulevaisuussuuntautuneen tiedon merkitys osana 

yritysten kilpailukykyä on kasvanut. Osaamisen, tiedon ja oppimisen merkityksen 

kasvaessa yhä useampi yritys on saanut huomata, että kilpailuetu rakentuu 

innovatiivisuuden, informaation ja oppimiskyvyn varaan. Näin ollen olemassa 

olevan tiedon tehokkaampi käyttö sekä kyky luoda ja soveltaa uutta tietoa ovat 

nousseet menestyksekkään yritystoiminnan ytimeen. (Sotarauta et al. 2002, s.7) 

Tiedon lisääntyminen organisaatiossa aiheuttaa positiivisia ulkoisvaikutuksia, eli 

mitä enemmän tiettyyn asiaan on spesifiä tietoa, sitä helpompi on tuottaa uutta 

siihen liittyvää tietoa (Arthur 1996; Storper 1997, s.66) Kumulatiivisuus tekee 

tiedosta polkuriippuvaisen. Tällä hetkellä hankittu tieto voi mahdollistaa jonkun 

toisen tiedon hankinnan tulevaisuudessa. Vastaavasti jos yritys ei tällä hetkellä 

hanki tietoa, siltä menee kyky soveltaa jotain muuta. Tiedon lisääntyessä tietystä 

aiheesta, muodostuu teknologian polku (Schienstock 2004, s. 4) 

Mannermaan (2004) mukaan yrityksissä toteutuneilla tulevaisuusprojekteilla, 

kuten skenaario- ja strategiatyöskentelyllä, on lähtökohtaisesti hyvät edellytykset 

vaikuttaa kyseisessä systeemissä tehtäviin päätöksiin, mikäli organisaation johto 

on riittävästi sitoutunut tulevaisuusprojektiin. Mikäli sitoutuminen on pinnallista 

ja muodollista tai sitä ei ole lainkaan, projektin epäonnistumisen todennäköisyys 

kasvaa. Mannermaa (2004) on myös havainnut, että sekä yritysmaailmassa että 

julkisella sektorilla tehdään skenaario- ja strategiatyötä kevein menetelmin. 

Metodeja pidetään helposti 'akateemisina' ja teoreettisina. Halutaan 

käytännönläheisiä tuloksia ja nopeasti. Ei ehditä paneutua menetelmiin ja 

'käydään suoraan asiaan' kunnon tulevaisuuspohdiskelun sijasta. (Mannermaa 

2004) 
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Innovaatioprosessien ja -verkostojen tiedon/tietämyksen hallinnan haasteisiin 

vastaamiseksi tarvitaan käsitteellistä tietoa ja tietämystä käsitteleviä työkaluja 

tukemaan innovatiivista ja visionääristä kyvykkyyttä, johtajuutta, verkostoitumista 

sekä kollektiivista oppimista ja kerryttämään innovaatioympäristön toiminnan 

kannalta tärkeää sosiaalista pääomaa. (Melkas 2010). Menestyksekkään 

innovaatiotoiminnan varmistamiseksi tarvitaan proaktiivista toimintaa ja jatkuvaa 

tiedon kokoamista niin asiakkaista, markkinoista, kilpailijoista kuin 

teknologioistakin, mutta myös tulevaisuuden trendeistä. Näin yrityksen 

innovaatiotoiminta voidaan suunnata oikein ja tehdä ajoissa myös tarpeelliset 

korjausliikkeet. (Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020, 2013) 

Jatkuvasti kehittyäkseen myös organisaation on tarkasteltava 

innovaatiotoimintaansa niin nykyisyyden, lähitulevaisuuden kuin kauimmaisenkin 

tulevaisuuden horisonteista ja tehtävä tämän tarkastelun johtopäätöksistä 

ilmenemiä liiketoiminnan uudistamistoimenpiteitä ja toimeenpantava 

kehittämiseen tähtääviä aloitteita ja toimia. Nykyisyyden horisontin toiminnot 

tuovat organisaatiolle nykyistä toimintaa rahoittavaa kassavirtaa, kun taas 

lähitulevaisuudessa horisontti tuottaa uusia, mutta myös nykyisiä tuotteita ja 

palveluja täsmentäviä tai mahdollisesti jopa niitä korvaavia kokonaisuuksia. 

Tulevaisuuteen tähtäävä, niin sanottu kolmas horisontti sisältää pitkän tähtäimen 

ideoita, suuria tulevaisuuden mahdollisuuksia, jotka vielä odottavat kypsymistään. 

Ne takaavat organisaation pitkän aikavälin kasvua ja menestymistä. 

(Sydänmaanlakka 2009) Scott (2008) korostaa, että vaikka tulevaisuutta koskevan 

tiedon merkitystä tulee korostaa, on syytä muistaa, että alueiden kehityspolut ovat 

vahvasti polkuriippuvaisia. Tästä syystä ei ole mahdollista rakentaa robusteja 

kehittämiseen tähtääviä strategioita ilman lähtötilanteen, resurssien ja 

resurssikonfiguraatioiden tuntemusta. 
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Tiedon / tietämyksen hallinnan parantamiseksi organisaatiossa tulisi työskennellä 

monella ”rintamalla” yhtä aikaa ja ”piirittää” tietoa sekä tietämystä eri tahoilta 

yhdistäen seuraavat: 

o löyhän innovaatioverkoston kehittäminen 

o tietoinen, systemaattinen lähestymistapa, jolla suunnitellaan ja 

työstetään absorptiivista kapasiteettia sekä datan, tiedon ja 

tietämyksen laatuun liittyviä asioita kyseisessä verkostossa 

o tiedonvälittäjä eli brokerointitoiminta (Melkas 2010) 

3.4 Ennakointitoiminta 

Ennakointi on tiedonhallintatoimintaa, jossa jo organisaatioiden olemassa olevaa 

tulevaisuudesta kertovaa tietoa järjestellään vaihtoehtoisten tulevaisuuksien 

hahmotelmiksi. (Ennakoinnin sähköinen tietopalvelu, 2013) Ennakointia 

tarvitaan, jotta yritys kykenee varautumaan tulevaisuutta varten. Yritys, joka ei 

varaudu tulevaisuuteen, on aina huonossa tilanteessa silloin, kun muutoksia alkaa 

tapahtua. Varautumisen näkökulmasta ennakointi tarkoittaa siis ennen kaikkea 

vaihtoehtoisten suunnitelmien laadintaa muuttuneessa toimintaympäristössä. 

(Sotarauta et al. 2002, s.64). Tulevaisuuden ennakoinnissa on Heinosen et al. 

(2012) mukaan ennen kaikkea kyse toimintaympäristön muutoksesta ja tähän 

muutokseen valmistaudutaan parhaiten havainnoimalla laajasti 

toimintaympäristön muutoksia, jopa niin sanottua ääreisnäköä käyttäen. Lisäksi 

tulee analysoida muutosten vaikutuksia ja niiden keskeisiä kytkentöjä. On myös 

pyrittävä ymmärtämään muutoksia ja niiden vaikutuksia, vaikkakin tulkinta on 

usein vaikeata. Tulevaisuuden ennakointi nousee jatkossa organisaatioiden, mutta 

myös yksilöiden kriittiseksi perustaidoksi, mutta myös keskeiseksi 

kilpailutekijäksi. Tulevaisuus on aina läsnä nykyhetkessä. Tämä johtuu siitä, että 

muutoksen vauhti on yhä nopeampaa, lisäksi tuleva muutos on syvää. (Heinonen 

et al. 2012) 
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Hietasen (2012) mukaan ennakointiprosessi koostuu nykytilanteen arvioinnista, 

mahdollisten tulevaisuuksien avaamisesta, halutun tulevaisuuden eli vision 

valinnasta sekä toimenpiteiden määrittämisestä halutun tulevaisuuden 

saavuttamiseksi. Se on organisaatiolle mieleisen tulevaisuustavoitteen asettamista 

ja sen miettimistä, miten tähän tavoitteeseen päästään. Prosessissa korostuu 

tulevaisuuteen vaikuttavien tekijöiden havaitseminen vaihtoehtoisten 

tulevaisuuksien hahmottamisen ohella. On siis kysyttävä, mitä ovat oleellisimmat 

muuttujat, jotka muokkaavat tulevaisuutta. (Siikaniemi et al. 2010) 

Ennakoinnin avulla eri tulevaisuuskuvista voidaan valita mieleinen, johon 

pyritään oman toiminnan kautta vaikuttamaan ja aktiivisesti edistämään itselle 

mieleisen tulevaisuuden vaihtoehdon toteutumista. Tärkeätä on siis ymmärtää, että 

tulevaisuuteen voidaan omalla toiminnalla vaikuttaa suurestikin. Toisaalta 

tulevaisuuden avoimuutta voidaan käyttää hyväksi ja visioida itselle mieluisia 

tulevaisuuksia ja toimia aktiivisesti näiden haluttujen tulevaisuuksien 

saavuttamiseksi. (Heinonen et al. 2012) Ennakointityö ja ennakointitietämys 

tuovat kilpailuetua niille yrityksille ja organisaatioille, jotka systemaattisesti 

hyödyntävät ennakointia strategiatyössään ja oman toimintansa kehittämisessä. 

Ennakoinnin avulla saa tietoa tulevista mahdollisista kehityssuunnista, tietoa 

useammista vaihtoehdoista, sekä tietoa yllätystekijöistä ja epäjatkuvuuksista. 

(Heinonen 2010) 

Harmaakorpi (2010) määrittelee ennakoinnin kokonaisprosessin koostuvan: 

1. Tulevaisuudentutkimusmenetelmien käytöstä 

2. Verkostoitumisprosessista, joka käsittää ennakointitoiminnan ja 

verkostoitumisen kytkemisen 

3. Päätöksenteko- ja suunnitteluprosessista (Harmaakorpi 2010) 

Major et al. (2001) määritelmän mukaan ennakointi ei sinällään ole kyky ennustaa 

tulevaisuutta, se on pikemminkin inhimillinen ominaisuus, joka mahdollistaa 

kehityssuuntien hyvien ja huonojen puolien ja erilaisten toimintalinjojen 

arvioinnin sekä investoinnin mahdollisiin tulevaisuuksiin riittävän realistiselta 
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pohjalta. Näin ollen ennakointi voidaan yksinkertaisesti määritellä tulevaisuuden 

avaamiseksi käytettävissä olevien keinojen avulla, tulevaisuuden mahdollisten 

kehityssuuntien tunnistamiseksi sekä haluttujen kehityssuuntien valitsemiseksi. 

(Major et al. 2001) 

Tulevaisuusorientaatio on rakennettava systemaattisesti osaksi yrityksen 

johtamisjärjestelmää. Yrityksen on kyettävä ennakoimaan niin asiakkaiden 

tarpeita kuin omia osaamistarpeitaan. (Sotarauta et al. 2002, s.64) Esimerkiksi 

Salon (2000) mukaan ennakointitoimintaa ei ole mielekästä arvioida 

ennakoinnissa esitettyjen tulevaisuusväittämien totuudenmukaisuuden perusteella, 

sillä ennakoinnissa on ensisijaisesti kyse toimintatavoista, joilla erilaiset 

sidosryhmät voivat muodostaa jaetun käsityksen teknologian kehitysnäkymistä 

sekä innovaatiojärjestelmän kehittämisen toimenpiteistä. (Salo 2000) 

Slaughterin (1995) mukaan Ennakointitoiminta on prosessi, joka pyrkii 

laajentamaan organisaation havainnointikyvyn rajoja neljällä tavalla: 

1. Arvioimalla nykyisten toiminpiteiden ja päätösten vaikutuksia 

2. Tunnistamalla ja välttämällä ongelmia ennen niiden syntymistä 

(ennakkovaroitusjärjestelmä ja ohjaus) 

3. Tarkastelemalla nykyhetkessä olevia merkkejä mahdollisista tulevaisuuden 

tapahtumista 

4. Kuvittelemalla halutun tulevaisuuden asema (normatiivinen skenaario) 

(Slaughter 1995) 

3.4.1 Ennakointiprosessin toteutus 

 

Ennakointitoimintaan voidaan katsoa kuuluvan tulevaisuuden kuvaaminen, 

analysointijärjestelmien luominen, kehittäminen ja hyödyntäminen sekä 

tulevaisuuteen liittyvän tiedon tuottaminen. (Ennakoinnin sähköinen tietopalvelu, 

2013) Averil Horton (1999) on eritellyt onnistuneen ennakointiprosessin 

osatekijöitä ja hänen mukaansa onnistunut ennakointiprosessi koostuu kolmesta 

peräkkäisestä vaiheesta, joista ensimmäinen vaihe käsittää saatavilla olevan   
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ennakointitoimintaan liittyvän informaation ja tulosten keräämisen, lajittelun sekä 

yhteenvetämisen. Toinen vaihe puolestaan käsittää informaation tulkitsemisen ja 

kääntämisen, jotta ymmärrettäisiin tämän tiedon vaikutukset tietystä 

näkökulmasta tulevaisuuden tuotantoon ja vaikutuksiin. Kolmas eli viimeisin 

vaihe käsittää tämän tietämyksen yhtäläistämisen ja arvioinnin tietyn 

organisaation sitouttamisen saavuttamiseksi (Horton 1999) 

Major et al (2001) mukaan ennakoinnin keskeisimpänä tavoitteena on tarkastella 

systemaattisesti tulevaisuutta ja tunnistaa kehittämisen kannalta strategiset alueet 

sekä ne geneeriset teknologiat, joilla todennäköisimmin tulee olemaan suurimmat 

taloudelliset ja yhteiskunnalliset seuraukset. (Major et al. 2001) 

Ennakoinnissa on olennaista (Major et al. 2001): 

o Johdonmukainen arviointi – nykyisten toimintojen ja päätösten 

arvionti tulevaisuuden näkökulmasta. 

o Aikainen varoitus – ongelmien tunnistaminen ja välttäminen 

ennenkuin ne realisoituvat. 

o Proaktiivisuus – tulevien kehityskulkujen merkityksen arvioiminen 

nykyisyyden näkökulmasta. 

o Oppiminen – uusien tietojen tai taitojen hankkiminen ja toimintaan 

sulauttaminen opiskelemalla, hyödyntämällä aiempia kokemuksia 

ja/tai neuvoja. Olennaista on toimijan oma ajatteluprosessi, jossa 

uudet tiedot ja/tai taidot oivalletaan ja sisäistetään. Vain 

oivaltamalla ja sisäistämällä asioiden todellinen ydin ne välittyvät 

toimintaan. 

o Normatiiviset skenaariot – toivottujen tulevaisuuksien visiointi.  

Heinosen (2010) mukaan ennakointi soveltuu hyvin myös innovaatioiden 

etsimiseen ja tavoitteluun. Ennakointiprosessi yrityksissä ja organisaatioissa 

tulisikin kytkeä sekä strategiatyöhön että innovaatioprosesseihin. Ennakoinnin 

voidaan katsoa olevan tulevaisuuteen valmentautumista. (Heinonen 2010) 
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Heinonen (2010) kiteyttää ennakointityön moton seuraavasti: 

1. Opi menneisyydestä – niin menetystarinoista kuin virheistäkin 

2. elä nykyisyydessä – pää voi olla pilvissä mutta jalkojen oltava tukevasti 

maan päällä 

3. rakenna rohkeasti ja vuorovaikutteisesti tulevaisuutta – tee tulevaisuutta 

Ennakointiprosessi voidaan aloittaa visioiden laatimisesta ja yhteisestä 

tulevaisuuden tahtotilan hakemisesta. Visioista ja ideoista edetään sitten 

strategioihin ja tekoihin monitoimijapohjaisesti. Tämä on tärkeää myös 

päätöksentekoon vaikuttamisen ja yhteisiin päätöksiin ja toteuttamiseen 

sitouttamisen kannalta. (Heinonen 2010) 

3.4.2 Strategiantyön musta-aukko 

Muutokset yrityksen toimintaympäristössä tapahtuvat yhä nopeammin, sillä 

globalisaation, teknologian lisäksi myös asiakaskeskeisyys, verkostot ja 

suhdanteet lisäävät kilpailua toimialalla. (Järvenpää et al. 2003, s.10) Olemassa 

olevien resurssien kilpailukyky joutuu jatkuvasti koetukselle ja vanhat 

kilpailukyvyn lähteet ehtyvät: tarvitaan jatkuvaa uudistumista tulevaisuuden tuulia 

haistellen. Teknologiaennakointi voi tuoda merkittävän avun alueellisen 

resurssipohjan uudistamiseen ja alueellisen kilpailukyvyn kehittämiseen. 

Ennakoinnin avulla pyritään hahmottamaan kuvaa tulevasta ja erityisesti 

varautumaan yllättäviin käänteisiin ja murrosilmiöihin. (Uotila et al. 2007) 

Liian monet teknologiaennakointiraportit on koettu käyttäjille vieraiksi, ja ne ovat 

jääneet hyllylle pölyttymään. Kuitenkin todellinen hyöty saadaan vasta kun usein 

hyvinkin abstrakti tulevaisuustieto saadaan absorboitua käytännön 

innovaatioprosesseihin. (Uotila et al. 2007).  
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Sotarauta et al. (2002) tiivistävät teknologian ennakoinnin ongelmat seuraavasti: 

o Teknologian ennakoinnin tuottama tieto ei välity päätöksentekoon 

ja toimintaan 

o Yritykset eivät kiinnostu 

o toimijoiden epävarmuus omasta osaamisesta ja siitä johtuvat 

haluttomuus osallistua teknologian ennakoinnin 

kommunikaatioprosesseihin 

o Prosessista tulee liian monimutkainen ja raskas 

o Viestintä ei onnistu 

o Väärä tai huono vastuutus (kokonaisvastuu, osavastuut) 

o Liika teknologiapainotteisuus 

o Eri osiot jäävät irralleen toisistaan, yhteistä ymmärrystä ei synny 

o Puutteellinen raportointi 

o Suurin hyöty jää mukanaolleille, ulkopuolisille vain vähän hyötyä. 

(Sotarauta et al. 2002, s. 28) 

Teknologiaennakoinnin ja arvioinnin joustava integroiminen yksittäisten 

organisaatioiden käytännön strategiatyöhön on tarpeellista, jotta voitaisiin 

paremmin hallita teknologian jatkuvan kehittymisen vaikutuksia ja luoda pitkän 

aikavälin kilpailukykyä. (Slaughter 1995) Jos ennakointiprosessit eivät ole 

juurtuneet tarpeeksi syvälle jo olemassa olevia rakenteita ja alueellisia 

kyvykkyyksiä on vaarana, että ennakointiprosessin tulokset eivät absorboidu 

alueelliseen strategiatyöhön. Tätä Sotarauta, Kautonen ja Lähteenmäki nimittävät 

”alueellisen strategiatyön mustaksi aukoksi” vrt. kuva 3. Teknologian ennakoinnin 

tuottaman tiedon näkökulmasta tässä on löydettävissä kaksi ongelmaa; ensinnäkin 

uutta tietoa ei kyetä hyödyntämään visioiden ja strategioiden uudistamisessa ja 

toisaalta uusi tieto ei välity käytännön toimintaan. (Sotarauta et al. 2002, s. 32) 
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Kuva 3. Tulevaisuuden strategiatyön musta aukko (Sotarauta et al. 2002) 

 

Sotarauta et al (2002) mukaan teknologian ennakoinnissa mustan aukon 

syntymisen syynä saattavat olla seuraavat seikat: (1) Yritysten ja muiden 

toimijoiden kyvykkyyden ja kompetenssien kehittämisen ei ole kiinnitetty 

riittävästi huomiota eli tunnistetaan trendit, mutta potentiaaliset hyödyntäjät eivät 

osaa käyttää tietoa omassa toiminnassaan. (2) Ei uskalleta tai haluta viedä uuden 

tiedon mukanaan tuomia oivalluksia ja näkemystä tulevaisuudesta käytäntöön, 

koska muut toimijat saattavat vastustaa niitä ja heitä on työlästä houkutella asian 

taakse eli teknologian kehitystrendien tunnistamisesta huolimatta ei päästä 

yhteisymmärrykseen vaadittavista toimenpiteistä. (3) Uskotaan liikaa teknologian 

ennakoinnissa tuotetun tiedon voimaan eikä kiinnitetä riittävästi huomioita 

viestintään ja prosessin johtamiseen eli oletetaan, että ”hyvä tulevaisuustieto” 

kääntyy automaattisesti toiminnaksi. (Sotarauta et al. 2002, s.32) 
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4 TIETÄMYKSEN HALLINTA ORGANISAATIOSSA 

Tässä luvussa käydään läpi organisaatiossa tapahtuvaan tiedon hallintaan ja 

erityisesti tiedon siirtämiseen liittyviä mekanismeja. Forssen (2002) toteaa 

tietämyksen hallinnan prosessin olevan yleensä varsin huonosti hoidettu 

yksittäisissä organisaatiossa ja tilanne on todennäköisesti vielä huonompi 

alueellisissa innovaatioverkostoissa. Harmaakorpi et al. (2008) mukaan erityisesti 

tulevaisuustiedon välittäminen toimijalta toiselle on hyvin hankalaa ja vaatii 

runsaasti aikaa. Cohen & Levinthal (1990) toteavat, että absorptiivisen 

kapasiteetin lisääntyminen organisaatiossa on kumulatiivista, ja yritykset, joilla on 

korkea absorptiivinen kapasiteetti, toimivat useimmin proaktiivisesti. Zahran & 

Georgen (2002) määritelmän mukaan tiedon sulauttamisen ja muuntamisen 

komponenttien välille tarvitaan eräänlainen ”sosiaalinen sovittelumekanismi”, 

joka voisi pienentää potentiaalisen ja toteutuneen absorptiivisen kapasiteetin 

välistä kuilua. Dynaamisen kyvykkyyksien puolestaan katsotaan olevan kykyä 

havainnoida uusia mahdollisuuksia ja kykyä uudistaa verkostoja eri tilanteiden 

vaatimalla tavalla. (Harmaakorpi et al. 2008)  Zahra et al. (2006) mukaan 

dynaamisten kyvykkyyksien menestyksekäs hyödyntäminen on kiinni tarpeesta 

muuttua ja viisaudesta valita oikeat muutosvaihtoehdot.  

Grantin (1996) mukaan suurimmat ongelmat organisaation tietoprosessissa 

liittyvät sosiaalisiin suhteisiin ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Tiedon 

tuottaminen ja soveltaminen organisaatioissa kuitenkin korostuvat yhä enemmän, 

sillä organisaation kilpailukyvyn turvaavan tiedon tuottaminen ja soveltaminen 

tapahtuvat yksittäisten ihmisten toimesta. Ihmisten rooli organisaatioissa tulee 

olemaan yhä keskeisempi, sillä erityisesti hiljainen tieto sijaitsee yksilöiden 

mielissä eikä organisaation tietovarannoissa. (Grant, 1996, s.120) Harmaakorpi & 

Melkas (2008) toteavat, että innovaatiojärjestelmän voisi määritellä siten, että se 

on järjestelmä, joka koostuu innovatiivisista verkostoista ja instituutioista, joilla 

on säännöllinen ja vahva sisäinen vuoropuhelu, joka edistää järjestelmän 
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innovaatiokyvykkyyttä. Sosiaalinen rakenne, erityisesti sosiaalisten verkostojen 

rakenne vaikuttaa taloudelliseen tulokseen, koska verkostot vaikuttavat tiedon 

kulkuun ja laatuun. (Harmaakorpi & Melkas. 2008) 

4.1 Dynaamiset kyvykkyydet 

Ambrosinin & Bowmanin (2009) mukaan operationaalisten kyvykkyyksien avulla 

kilpaillaan tämän päivän markkinoilla, kun taas dynaamiset kyvykkyydet ovat 

vahvasti tulevaisuussuuntautuneita. Myös innovaatioiden ja innovaatiotoiminnan 

avulla organisaation on mahdollista vastata tulevaisuuden haasteisiin. 

Dynaamisten kyvykkyyksien teoriassa on ennen kaikkea kysymys organisaation 

selviytymisen ja kasvun ymmärtämisestä. (Ambrosini et al. 2009) Amit et al. 

(1993) määrittelevät organisaation resurssien ja kyvykkyyksien eron olevan 

selkeä: resurssit ovat saatavilla olevia tekijöitä, jotka organisaatio omistaa ja 

kontrolloi, kun taas kyvykkyydet ovat organisaation kyky hyödyntää näitä 

resursseja. Usein tämä resurssien hyödyntäminen tapahtuu yhdistellen resursseja 

ja organisatorisia prosesseja. Lopputuloksena tästä toiminnosta ovat organisaation 

tuotteet tai palvelut, joita se tarjoaa asiakkailleen. 

Jantunen (2005) on tutkinut dynaamisia kyvykkyyksiä ja sen vaikutusta yrityksen 

suorituskykyyn. Jantunen katsoo tutkimuksensa tuoneen ilmi, että dynaamisilla 

kyvykkyyksillä on tärkeä rooli yrityksen innovaatioiden kehityksessä ja kyvyssä 

mennä uusille markkinoille. Jantusen mukaan menestyäkseen yrityksen johdon 

täytyy panostaa rakenteisiin ja rutiineihin, jotka hyödyntävät tehokkaasti yrityksen 

tietopääomaa. Varsinkin uusilla markkinoilla yrityksellä pitää olla kyvykkyyttä 

uudelleen ohjata ja määritellä omat prosessit, jotta ne vastaavat parhaalla 

mahdollisella tavalla uusien markkinoiden vaateita. Yrityksen tulee kehittää 

enemmän ja voimakkaammin niitä organisaation rutiineja, jotka lisäävät kykyä 

vastata liiketoimintakentässä tuleviin muutoksiin, sekä korostaa organisaation 

yrittäjyyshengen kehittymistä. (Jantunen 2005) 
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Yleisesti dynaamisilla kyvykkyyksillä tarkoitetaan yrityksen niitä tekijöitä, joilla 

ne ovat selvinneet globaalissa markkinatilanteessa voittajina. Tälläisiksi tekijöiksi 

on tunnistettu yrityksen kyky tehdä nopeita ja joustavia tuoteinnovaatioita sekä 

johtaa tehokkaasti sisäisiä ja ulkoisia resursseja. Tätä kokonaisuutta, jota 

vaaditaan dynaamisessa toimintaympäristössä, ei pystytä selittämään esimerkiksi 

perinteisellä resurssipohjaisella näkemyksellä. (Teece et al. 1997) 

Dynaaminen kyvykkyys voidaan jakaa ja selittää sanojen mukaan: (Teece et al. 

1997: Teece et al. 2007) 

Dynaaminen (dynamic): Kuvaa kompetenssien uudistumista niin, että 

uusia  tuotteita voidaan luoda ja tuoda markkinoille oikeaan aikaan, 

teknisesti nopeasti muuttavassa ympäristössä. 

Kyvykkyys (capability): Kuvaa strategisen johtamisen roolia omaksua 

 mukautumista, yhteen nivoutumista ja uudelleen määrittelyä sisäisten ja 

ulkoisten resurssien suhteen. Kaikki tämä tehdään niin, että niiden avulla 

voidaan vastata  mahdollisimman hyvin yrityksen ulkopuolelta 

tuleviin haasteisiin. 

Teece et al. (1997) määrittelevät dynaamiset kyvykkyydet yrityksen kyvyksi 

yhdistää, kehittää ja uudelleen määritellä yrityksen sisäiset ja ulkoiset resurssit ja 

kyvykkyydet nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Organisaation 

dynaamisten kyvykkyyksien keskeinen tekijä on kyky reagoida nopeasti 

muutoksiin. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö tuo dynaamiset kyvykkyydet 

parhaiten esiin. Niillä yrityksillä, jotka selviävät nopeasti muuttuvassa 

toimintaympäristössä, on olemassa dynaamisia kyvykkyyksiä. Dynaamisten 

kyvykkyyksien näkökulma pyrkii selittämään organisaatiotasolla onnistumista tai 

epäonnistumista. (Teece et al. 1997) 
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Eisenhardt & Martin (2000) käyttävät dynaamisen kyvykkyyden termiä 

kuvaamaan organisaation kykyä osaamisensa uudistamisessa ja uusien 

innovatiivisten ratkaisujen saavuttamisessa. Dynaamiset kyvykkyydet ovat heidän 

mukaansa kokoelma spesifejä ja tunnistettavissa olevia yrityksen prosesseja, jotka 

käyttävät resursseja ja joiden avulla yrityksen on mahdollista hankkia, integroida, 

vapauttaa ja uudelleen muotoilla strategisesti tärkeitä elementtejä. Esimerkkejä 

ovat muun muassa tuotekehitys, laaduntarkkailu, strateginen päätöksenteko, 

yritysostot, verkostojen hallinta, yrityksen rajojen yli tapahtuva yhteistyö tai 

organisaatiokulttuurin muuttaminen. Näillä toimenpiteillä prosessit muokkaavat 

resursseja vastaamaan ympäristön haasteisiin ja jopa aikaansaavat toiminnallaan 

muutoksia toimintaympäristössä ja markkinoilla. Näin dynaamisten 

kyvykkyyksien aikaansaaman muutoksen tuloksena on nopeasti luoto 

tilannespesifi uusi tieto eli uuden oppiminen ja sitä kautta dynaamiset 

kyvykkyydet luovat pohjan resurssipohjaiselle ylivoimalle kilpailussa. (Eisenhardt  

et al. 2000) 

Harmaakorven (2010) mukaan käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan 

perusluonteeseen kuuluu hakea ratkaisuja yhdistelemällä hyvin erilaisia 

tietosisältöjä verkostojen heikkojen linkkien ja rakenteellisten aukkojen yli. Tämä 

vaatii toimijoilta ja koko innovaatiojärjestelmältä erityistä kykyä omaksua tietoa 

ja tietämystä, jolloin päädytään absorptiivisen kapasiteetin käsitteeseen. 

(Harmaakorpi 2010a, s.65) Zahra et al.(2006) mukaan organisaation dynaamiset 

kyvykkyydet vahvistuvat niiden käyttämisen kautta. Mitä enemmän niitä 

käytetään, sitä enemmän niiden avulla on mahdollista tehdä tuloksia ja samalla 

niiden toiminnallisuus tehostuu. 

 



43 

 

4.2 Visionäärinen kyvykkyys 

Tulevaisuustiedon välittäminen toimijalta toiselle on hyvin hankalaa ja vaatii 

runsaasti aikaa. Jotta päätöksentekijät ja toimijat kykenisivät hyödyntämään 

tulevaisuustietoa, he tarvitsevat erityistä dynaamisen kyvykkyyden osatekijää, 

visionääristä kyvykkyyttä. Visionäärisellä kyvykkyydellä tarkoitetaan toimijan 

kykyä ymmärtää jo toteutunutta kehitystä, nähdä tähän kehitykseen vaikuttaneita 

syy- ja seuraussuhteita sekä halua ja taitoa aktiivisesti vaikuttaa tulevaisuuteen ja 

kykyä laajasti hahmotella vaihtoehtoisia tulevaisuuden kehityspolkuja. 

(Harmaakorpi & Melkas 2008, s.27) Uotila (2008) määrittelee visionäärisen 

kyvykkyyden olevan kyky hahmottaa mahdollisia kehityspolkuja perustuen 

historiaan ja mahdollisuuksiin muuttuvassa toimintaympäristössä. (Uotila 2008)  

Tulevaisuustiedon hyödyntäminen voi parhaimmillaan johtaa siihen, että 

organisaatiossa kyetään muuttamaan toimintatapoja ja sisäisiä syy-seuraus-

suhteita soveltamalla esimerkiksi uusien teknologioiden avaamia mahdollisuuksia. 

(Uotila et al. 2008, s.49) Teece et al. (1997) mukaan yrityksen nykytila on 

heijastuma sen kulkemasta matkasta menneisyydessä. Täten jokainen organisaatio 

on aina tietyllä ajanhetkellä ainutlaatuisessa sijainnissa kilpailukentässä. 

Kilpailijat eivät pääse samaan sijaintiin vain kopioimalla toimintomalleja, koska 

sen lisäksi tulevaisuuteen vaikuttaa suuri joukko muita muuttavia tekijöitä. (Teece 

et al. 1997) Ellonen et al. (2011) toteavat dynaamisten kyvykkyyksien olevan 

prosesseja ja käytäntöjä, jotka liittyvät muutokseen. Tämän vuoksi on heidän 

mukaansa luonnollista että dynaamiset kyvykkyydet ovat erityisen vahvasti 

mukana tulevaisuusilmiöt ja muun ennakoinnin mukanaan tuoman tiedon 

huomioonottavassa innovaatiotoiminnassa. 
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4.3 Absorptiivinen kapasiteetti 

Cohen ja Levinthal (1990) määrittelevät absorptiivisen kapasiteetin olevan 

yrityksen kyky arvioida ja vastaanottaa uutta ulkoista tietoa. Olennaista 

absorptiivisen kapasiteetin kehittymisen kannalta on toimintaympäristössä 

toimivien ihmisten kyky oppia. Oppimiskyky ei ole sama asia kuin 

ongelmanratkaisukyky. Oppiminen voi tapahtua kahta tietoa yhdistämällä, kun 

taas ongelmien ratkaisemisessa täytyy osata luoda uutta tietoa. (Cohen et al. 1990) 

Zahra & George (2002) määrittelevät absorptiivisen kapasiteetin koostuvan 

neljästä komponentista: uuden tiedon hankinta, sen sulauttaminen, muuntaminen 

ja lopulta hyödyntäminen organisaation toiminnassa. Uuden tiedon hankinnalla 

(acquisition) tarkoitetaan toimijan kykyä tunnistaa ja löytää sellaista organisaation 

ulkopuolella tuotettua, organisaation näkökulmasta uutta tietoa, joka kyseisin 

organisaation toiminnan ja sen kehittämisen kannalta on ensiarvoisen 

merkityksellistä. Uuden tiedon sulauttamisella (assimilation) tarkoitetaan niitä 

organisaation toiminnallisia prosesseja ja rutiineja, jotka mahdollistavat 

organisaation ulkopuolelta lähtöisin olevan uuden tiedon analysoinnin, 

prosessoinnin, tulkinnan ja ymmärtämisen. Uuden tiedon muuntamisella 

(transformation) tarkoitetaan toimijan kykyä kehittää niitä toimintojaan, jotka 

mahdollistavat ja edistävät uuden tiedon liittämistä osaksi organisaation jo 

olemassa olevia tietovarantoja ja –,rakenteita. Tiedon hyödyntäminen puolestaan 

liittyy niihin toimijan rutiineihin, prosesseihin ja toimintoihin, jotka 

mahdollistavat organisaation kompetenssien edelleen kehittämisen. (Zahra & 

George, 2002) 

Zahra & George (2002) jakavat absorptiivisen kapasiteetin myös kahtia 

potentiaaliseen (potential) ja toteutuneeseen (realized) absorptiiviseen 

kapasiteettiin. Potentiaaliseen absorptiiviseen kapasiteettiin kuuluu yrityksen kyky 

hakea itselleen uutta tietoa, mihin vaikuttaa aikaisempi tietovaranto ja oma 

aktiivisuus uuden tiedon hankintaan (acquisition & assimilation). (Zahra et al. 
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2002) . Uotila & Ahlqvist (2008) mukaan potentiaalisen absorptiivisen 

kapasiteetin voidaan katsoa liittyvän visionääriseen kyvykkyyteen, kun taas 

toteutunut absorptiivinen kapasiteetti liittyy innovatiiviseen kyvykkyyteen. 

Visionäärisellä kyvykkyydellä tarkoitetaan innovaatiojärjestelmän keskeisten 

toimijoiden kykyä hyödyntää erilaisia tiedon lähteitä hankittaessa 

tulevaisuustietoa. Innovatiivinen kyvykkyys puolestaan tarkoittaa järjestelmien 

toimijoiden kykyä hyödyntää tätä hankittua tietoa saaden se tukemaan 

monitoimijaisia ja käytäntölähtöisiä, verkostoituneita innovaatioprosesseja. 

(Uotila & Ahlqvist 2008) 

   

Kuva 3. Tulevaisuustiedon sulautuminen organisaatioiden innovaatioproses-

seihin (sovellettu teoksesta Zahra & George 2002; Harmaakorpi et al. 

2008) 

Yrityksen täytyy altistua tiedolle jotta sillä olisi edes mahdollista hyötyä 

ulkopuolisesta tiedosta. Toteutunut absorptiivinen kapasiteetti koostuu tiedon 

sulauttamisesta omiin aikaisempiin tietoihin ja siitä syntyneen uudenlaisen 

tietoyhdistelmän hyödyntämisestä omassa toiminnassa (transformation & 

exploitation). (Zahra & George. 2002) 
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Cohenin ja Levinthalin (1990) mukaan yrityksen absorptiivinen kapasiteetti 

riippuu portinvartioista, eli niistä yksilöistä, jotka ovat vuorovaikutuksessa 

yrityksestä ulospäin tai sinne sisäänpäin. Alueellisella tasolla 

välittäjäorganisaatioiden rooli korostuu niiden ollessa tutkimusta tekevien tahojen 

(yliopistot, tutkimuslaitokset) ja yritysmaailman välisenä yhteytenä. Ne voivat 

joko edistää tiedon kulkua ja absorboitumista, tai aiheuttaa vakavia katkoksia ja 

näin hidastaa alueen kehitystä. Yksilö vaikka portinvartijakin, ei voi yksin 

muodostaa organisaation absorptiivista kapasiteettia, vaan se muotoutuu useiden 

yksilöiden kykyjen sidoksista. (Cohen et al. 1990) 

Organisaation absorptiivinen kapasiteetti riippuu siitä, onko sillä käytössä 

yhteinen kieli, jota kaikki ymmärtävät sekä linkkejä alueellisiin päättäjiin 

klusteritasolla. (Lawson et al. 1999, s. 308) Mikäli organisaatiolla ei ole olemassa 

hyviä, mekaanisia käytäntöjä tiedon jakamiseen, ei uutta tietoa pystytä 

sisäistämään tehokkaasti. Tietoa on hyvä jakaa (levitellä ympärilleen), koska tieto 

tavallaan menee hukkaan, jos se on ainoastaan sellaisten käsissä, jotka eivät osaa 

käyttää sitä hyväksi parhaalla mahdollisella tavalla. (Foray et al. 2004, s.166)  

van den Bosch et al. (1999) määrittelevät organisaation käytössä olevan kolme 

kyvykkyyttä, joiden avulla absorboidaan tietoa. Systeemisten kyvykkyyksien 

(system capabilities) avulla saadaan ulkopuolista informaatiota prosessien 

suorittamiseen rutiininomaisesti. Koordinointikyvykkyydellä (coordination 

capabilities) tieto organisaation sisällä liikkuu lateraalisesti. Osallistuminen, 

luonnolliset suhteet sekä koulutus ja työnkierto lisäävät koordinaatiokyvykkyyttä. 

Sosiaaliset kyvykkyydet (socialization capabilities) nousevat organisaation 

arvoista, ja sitouttavat työntekijät tiettyyn toimintakulttuuriin. (van den Bosch et 

al. 1999)  
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4.4 Organisaation oppiminen 

Argyriksen (1992) mukaan useimmille nykyjohtajille oppiminen tarkoittaa 

käytännössä aina ongelmanratkomista. Monet ovat tottuneet onnistumaan aina, 

eikä epäonnistumisista osata oppia. Haasteena olisikin saada organisaation johtajat 

ymmärtämään, että oppiminen lähtee ennen kaikkea itsestä, ja että 

oppimisprosessissa myös epäonnistuminen on tärkeää. (Argyris 1992, s.126-131) 

Jatkuva vuorovaikutus muiden kanssa on tärkeää yksilöiden oppimiselle ja 

kehittymiselle, koska päivittäisissä keskusteluissa ihminen testaa 

tiedostamattaankin ajatuksiaan ja ideoitaan. (Allee 2003, s.113-114) Organisaation 

on oltava halukas oppimaan uusia asioita, jotta se voisi opettaa jotain myös muille 

ja olisi näin ollen houkutteleva ja hyödyllinen verkostokumppani. (Miles et al. 

2005, s.10) Foray (2004, s.64-65) esittelee kolme edellytystä joiden avulla 

organisaation oppimispotentiaali maksimoituu. Ensiksi, täytyy hyväksyä 

oppimisen vievän aikaa, eivätkä sen tuottamat vaikutukset välttämättä näy 

hetkessä. Toiseksi, organisaatiokulttuurin täytyy olla sellainen, että se tukee ja 

kannustaa yksilöiden oppimista. Ja kolmanneksi organisaatiorakenteiden on 

tuettava oppimista ja rohkaistava työntekijöitä tuomaan asioita esille suullisesti 

sekä dokumentoiden uusia syntyneitä tietoyhdistelmiä ja ratkaisuja. 

Sosiaalisessa toimintaympäristössä suurin osa innovaatiosta syntyy sosiaalisen ja 

taloudellisen kanssakäymisen tuloksena. Innovaatioita ei synny eri ainesten 

mekaanisesta yhdistämisestä, vaan eri osaajien vuorovaikutuksesta, jossa ihmiset 

avoimesti tuovat tietonsa, taitonsa ja kokemuksensa yhteiseen pöytään. Tärkeää 

on toimijoiden kyky toimia yhteistyössä, oppia kollektiivisesti sekä 

luottamuksellinen ja luova ilmapiiri innovaatioprosessiin osallistuvien toimijoiden 

välillä. (Parjanen 2010) 

Nykyään korostetaan erityisesti kollektiivisen oppimisen ja sitä tukevien 

prosessien merkitystä innovaatioiden aikaansaamiseksi. Kollektiivisessa 
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oppimisessa henkilöt oppivat yhteistoiminnan kautta, joka puolestaan perustuu 

verkostoihin ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Eri henkilöt jakavat omaa 

kyvykkyyttään ja tarkoituksena on eri kyvykkyyksien yhdisteleminen, 

rikastaminen ja suuntaaminen yhteisiin tavoitteisiin. Keskusteluissa ei ainoastaan 

välitetä jo olemassa olevaa tietoa, vaan luodaan kokonaan uutta tietoa sosiaalisen 

vuorovaikutuksen kautta. (Parjanen 2010) 

Oppimista tapahtuu eri tasoilla: yksilö, ryhmä, organisaatio, verkosto. Oppiminen 

nähdään syklisenä, jaksottaisena prosessina, joka sisältää toimimista, kokemusten 

arviointia, mahdollisuuksien tai poikkeamien havaitsemista, uusien 

toimintatapojen keksimistä ja niiden toteuttamista sekä yksilöiden sisäisenä että 

yksilöiden välisenä sosiaalisena prosessina. Organisaation oppimisessa 

korostetaan sen jäsenten oppimisen merkitystä. Yksilön sanotaan toimivan 

organisaation oppimisen keskeisenä voimana: yksilöiden oppiminen on 

organisaation oppimisen välttämätön edellytys. Organisaation oppiminen riippuu 

sen jäsenten oppimisen lisäksi organisaation kyvystä hyödyntää sitä. (Parjanen 

2010) 

4.5 Sosiaalinen pääoma  

Sosiaalisella pääomalla viitataan yleensä sosiaalisiin verkostoihin, normeihin ja 

luottamukseen, joilla on kykyä edistää verkoston jäsenten välistä yhteistoimintaa, 

resurssien hyödyntämistä ja toimintojen yhteensovittamista. Perusidea on, että 

yksilöiden hyvinvointiin ja yhteiskunnan suorituskykyyn vaikuttavat fyysisen 

pääoman, luonnonvarojen ja yksilöiden osaamisen (inhimillinen pääoma) ohella 

myös yksilöiden väliset sosiaaliset suhteet ja sosiaaliset instituutiot yksilöiden 

toimintaa suuntaavina vakiintuneina käytäntöinä. (Parjanen 2010) Hämäläinen & 

Heiskala (2004); Ståhle (2004) mukaan voidaan tehdä johtopäätös, että 

organisaatioiden uudistumiskyky on ratkaisevasti sidoksissa organisaatioiden 

sisältämään sosiaaliseen pääomaan. Organisaatiot uudistuvat sen kautta, miten 
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organisaatioiden sosiaaliset verkostot, niiden keskeiset rakenteet, kykenevät 

muuttumaan. (Uotila et al. 2007; Hämäläinen & Heiskala 2004; Ståhle.2004) 

Sitova sosiaalinen pääoma viittaa tuttujen, yhteisen identiteetin ja kulttuurista 

yhteenkuuluvuutta tuntevien ihmisten välisiin siteisiin, kun taas 

yhdistävä/silloittava sosiaalinen pääoma viittaa linkkeihin, joiden myötä aiemmin 

tuntemattomat tai toisiaan erilaisina pitävät ihmiset ja ryhmät ovat tekemisissä. 

Kun sitova sosiaalinen pääoma helpottaa ryhmien sisäistä yhteistoimintaa, 

helpottaa yhdistävä ryhmien välistä vuorovaikutusta. Sosiaalisen pääoman lähteitä 

lähteitä ovat esimerkiksi sosiaaliset verkostot, normit, vuorovaikutus ja 

ryhmäidentiteetti. Sosiaalista pääomaa välittäviä mekanismeja ovat luottamus ja 

kommunikaatio. Tuotoksia ovat muun muassa kanssa käymisen helpottuminen ja 

valvonnan vähenemisen tarve. (Parjanen 2010). Putnamin (2000) mukaan 

sosiaalisen pääoman voidaan jakaa sitovaan bonding,- ja yhdistävään bridging- 

ulottuvuuteen. Ryhmän sisäistä koheesiota kuvaava Bonding käsittää yhtenäisen 

ilmapiirin organisaation sisällä, ja linkityksiä muodostava Bridging käsittää niitä 

monipuolisia yhteyksiä organisaation ulkopuolelle, joita yksilöillä organisaatiossa 

on. (Putnam 2000: 22–24). 

Sosiaalisen pääoman käsitteen määrittelyssä on useimmiten yhdistetty sosiaalinen 

luottamus normatiivisiin sääntöihin, vastavuoroisiin odotuksiin ja sosiaalisiin 

verkostoihin. Organisaation organisoitumistavat ja sosiaalinen intregraatio eli 

työntekijöiden keskinäinen tuntemus ja sen hyväksikäyttö edistävät sosiaalista 

pääomaa. Tärkeintä on yhteisiin asioihin sitoutuminen ja päättämiseen 

osallistuminen. Sosiaalisissa verkostoissa syntyy pääomaa sen yksilöiden 

luottamussuhteiden avulla. Yhdistettynä tämä yrityksen tietopääomaan luo tämä 

kilpailuetua. (Ilmonen 2000, s.10; Ståhle et al. 2002, s.100) Putnam (2005) toteaa, 

ettei sosiaalista pääomaa voi muodostua tehokkaasti, jos yritetään taistella 

kehitystä vastaan. Pikemminkin sosiaalisen pääoman synnyn tulisi täydentää tällä 

hetkellä käytössä olevia standardeja. Ihmisten tulisi muodostaa epävirallisia 

verkostoja yli rotu-, luokka- ja maantieteellisten rajojen. Internet kieltämättä 
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edistää tällaista tiedonsiirtoa, mutta sosiaalinen kanssakäyminen jää vajaaksi 

internetissä. Näin ollen se on hyvä työkalu, muttei saisi olla kanssakäymisen ainoa 

muoto. (Putnam 2005) 

4.6 Heikot linkit ja rakenteelliset aukot 

Harmaakorpi (2009a) määrittelee innovaatiojärjestelmän muodostuvan erilaisista 

innovatiivisista verkostoista ja niiden sisäisistä ja välisistä sosiaalisista suhteista. 

Granovetterin (2005) mukaan sosiaaliset suhteet ja sosiaalinen rakenne 

vaikuttavat siihen, miten tieto verkostoissa välittyy. Granovetter (1973) käytti 

heikkojen ja vahvojen sidosten käsitettä kuvaamaan sosiaalisten verkostojen 

rakennetta. Sidoksen vahvuutta kuvaa se, kuinka paljon aikaa sen ylläpitoon 

käytetään, millainen emotionaalinen intensiteetti ja läheisyyden tunne ylläpitoon 

sisältyy sekä kuinka paljon tähän ylläpitoon sisältyy odotusta suhteen 

vastavuoroisuudesta. Harmaakorpi & Melkas (2008) toteavat, että uusien 

ajatuspolkujen avaamiseksi tarvitaan myös heikkoja linkkejä. Innovaatiot syntyvät 

todennäköisemmin rakenteellisissa aukoissa, joita on tiheiden verkostorakenteiden 

välissä. Toimija, joka pystyy ylittämään sosiaalisessa rakenteessa olevan 

rakenteellisen aukon, keksii varmemmin hyvä idean: uudet ideat syntyvät ryhmien 

välissä olevien rakenteellisten aukkojen valinnoista ja yhdistelmistä. 

(Harmaakorpi & Melkas. 2008 s. 7) 

Granovetterin (1973) mukaan heikkojen linkkien kautta tieto siirtyy 

tehokkaammin ja nopeammin eteenpäin, päinvastoin kuin henkilöiden ollessa 

tiiviissä yhteistyössä keskenään, jolloin ystävyyssuhteiden kautta usein kaikki 

ovat tekemisissä vain samojen henkilöiden kautta. Mikäli työntekijöiden 

ajatusmaailma on liian samankaltainen, ei organisaatioon pääse yhtään erilaista 

ajatusta mikä ruokkisi absorptiivista kapasiteettia (Cohen et al. 1990). Levin et al. 

(2002) mukaan organisaation kannalta kaikkien hyödyllisin tieto tulee luotettavien 

heikkojen linkkien kautta eikä niiltä kenen kanssa on tiheässä vuorovaikutuksessa. 
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Burt (2004) esittää, että innovaatiot syntyvät todennäköisimmin ns. rakenteellisten 

aukkojen läheisyydessä. Rakenteellisilla aukoilla Burt tarkoittaa suhteellisten 

”homogeenisten verkostojen” välimaastoa. Burtin mukaan sellainen toimija, joka 

kykenee kommunikoimaan yli näiden rakenteellisten aukkojen ja etsimään tietoa 

itsellään uudenlaisista viiteryhmistä, saa todennäköisemmin hyviä ideoita kuin 

sellainen toimija, joka kommunikoi ainoastaan vahvojen sidosten suunnassa. (Burt 

2004) .  

Burtin (1997) mukaan innovaatioita syntyy mm. silloin, kun joku on ns. 

tietoverkkojen rakenteellisessa aukossa, ja pystyy yhdistämään kaksi ennen 

erillään ollutta tietoa (tai toimijaverkostoa) ja käyttämään tätä hyväksi. Uusi 

yhteys voi tuoda koko verkostolle merkittävän kilpailuedun, jota kilpailijan on 

hankala yrittää toistaa. Porter (1991, s.74-75) väittää, että uudet innovaatiot 

havaitsevat yleensä organisaation ulkopuoliset henkilöt, esimerkiksi johtajan 

tuominen yritykseen toiselta toimialalta auttaa havaitsemaan innovaatioita. 

Johanssonin (2005) mukaan välimaastoideoiden etsimiseksi tulisi voittaa omat 

assosiaatioesteensä. Nämä syntyvät silloin, kun on liian syvä osaaminen tietyllä 

alalla, jolloin pidetään joitakin asioita faktoina, joita ei voi murtaa. Itse asiassa 

ihminen, jolla ei ole kyseisen alan substanssiosaamista, osaakin tehdä luovempia 

sidoksia useampien eri alojen välillä. (Johansson, 2005, s. 64-69) 

Verkostojen välisillä heikoilla linkityksillä (brokerage) luodaan arvoa siten, että 

saatetaan toisen verkoston jäsenet tietoiseksi toisen asioista ja ongelmista. Näin 

vältetään väärinkäsityksiä mitä saattaa syntyä pelkän tiedon puuttumisen vuoksi. 

Hyvien käytäntöjen siirrolla ja sovelluksilla avataan ryhmän toimijoiden 

käsityksiä siitä, miten toisen käyttämät työkalut voivat hyödyntää myös omaa 

ryhmää. Ei tulisi olla liian suljetusti omassa verkostossa, vaan olisi hyvä huomata 

eri verkostojen mahdolliset samankaltaisuudet ja sen, miten niistä voisi hyötyä. 

Kun toimija ymmärtää nämä, hänen on helpompi luoda uusia käytäntöjä, mitkä 

sisältävät useiden verkostojen parhaimmat elementit. (Burt 2004, s.344)  
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4.6.1 Etäisyys ja läheisyys innovaatiotoiminnassa 

Organisaatioiden innovaatiotoiminnan tutkimuksen keskeisimpiä kysymyksiä on 

ollut toimijoiden läheisyyden ja etäisyyden periaatteiden soveltaminen 

innovaatioprosessien eri vaiheissa. Useimmissa tapauksissa innovaatiotoimintaan 

on haettu tehokkuutta keskittymisen ja klusteroitumisen, siis läheisyyden kautta. 

Kuitenkin on väitetty, että monimutkaisuus on innovaatioiden ruokaa ja hyvinkin 

erilaisten alojen rajapinnoilla syntyy runsaasti innovaatiopotentiaalia, mikä vaatii 

etäisyyttä innovaatiotoiminnassa uusien ideoiden synnyttämiseksi. (Johansson, 

2005) 

Toimijoiden välisen erilaisuuden tai etäisyyden merkityksestä 

innovaatioprosesseissa ja -verkostoissa tulee Parjasen (2010) mukaan huomioida 

seuraavat seikat: 

 Innovaatioiden syntyminen sosiaalisessa ja taloudellisessa 

vuorovaikutuksessa edellyttää useiden toisiaan täydentävien osaamisen, 

tiedon ja voimavarojen yhdistymistä. 

 Innovaatioprosesseihin osallistuvien taidot ja asiantuntijuudet saattavat 

olla hyvinkin erilaisia. 

 Millaisia etäisyyksiä toimijoiden väliltä on löydettävissä, miten niitä 

voidaan hyödyntää innovaatioprosesseissa ja miten etäisyydestä johtuvia 

esteitä voidaan ylittää. (Parjanen 2010) 

Etäisyyden ja läheisyyden muotojen tarkastelussa on perinteisesti kiinnitetty 

huomiota toimijoiden väliseen maantieteelliseen välimatkaan ja siitä 

innovaatiotoiminnalle aiheutuviin etuihin tai ongelmiin. Lyhyen maantieteellisen 

etäisyyden on katsottu johtavan esimerkiksi kasautumishyötyihin ja tiedon 

ylivuotoihin. (Harmaakorpi, Tura & Artima 2006) Maantieteellisen etäisyyden 

lisäksi on löydettävissä myös muita eri toimijoiden välisiä etäisyyksiä: 

 Kognitiivinen, erilaiset ajattelutavat ja tietopohjat 

 Kommunikatiivinen, erilainen puhetapa, ammattikieli ja käsitteet 

 Maantieteellinen, fyysinen etäisyys haittaa esim. hiljaisen tiedon 
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siirtämisessä 

 Organisatorinen, erilaiset organisatoriset järjestelyt 

 Sosiaalinen, työntekijöiden väliset suhteet ja luottamuksen määrä näissä 

suhteissa 

 Kulttuurinen, erot yksilöiden kulttuureissa kuten arvoissa ja tavoitteissa 

 Funktionaalinen, eri toimialojen erilainen tieto ja asiantuntemus. Tiedon 

soveltaminen toiselle toimialalle saattaa olla hankalaa 

 Temporaalinen, kyky tarkastella useita eri vaihtoehtoja ja nähdä 

mahdollisia maailmoja. (Harmaakorpi, Tura & Artima 2006; Parjanen 

2010) 

4.7 Välittäjäorganisaatioiden rooli ja hyödyntäminen 

Ennakointitiedon hankkimisessa ja sulauttamisessa organisaatioiden käyttöön on 

välittäjäorganisaation merkitys innovaatioprosessin tuloksekkaan etenemisen 

kannalta tärkeä. Brokerina eli välittäjänä voi toimia jokin organisaatio, yritys tai 

jopa yksittäinen henkilö organisaatiossa. (Harmaakorpi et al. 2008)  Harmaakorpi 

et al. (2008) mukaan valtaosa innovaatioista syntyy käytäntölähtöisesti eri 

toimijoiden vuorovaikutuksessa. Burtin (1997) mukaan välitystoiminnan voi 

luonnehtia olevan ”tiedon välittämistä rakenteellisissa aukoissa”. Burt (1997)  

toteaa, että rakenteellinen aukko on mahdollisuus välittää tietovirtoja ihmisten 

kesken sekä kontrolloida yhteistyömuotoja, joilla tuodaan yhteen ihmiset aukon 

vastakkaisilta puolilta. Harmaakorpi (2009a) esittää, että tiedon välitystoimintaa 

tai välittämistä tekevät usein alueellisen innovaatiojärjestelmän 

välittäjäorganisaatiot, joita ovat esimerkiksi alueelliset tiede,- ja teknologiapuistot, 

yrityskehitysorganisaatiot sekä teknologiansiirto-organisaatiot yliopistoissa ja 

tutkimuskeskuksissa. 

Hajautetun, avoimen innovaation johtaminen edellyttää etsintäongelman ja 

omaksumisongelman hallintaa. Etsintäongelma on miten ja mistä löydetään 

sellainen taho (henkilö, yritys, tutkimuslaitos tai vastaava), jolla on tarjolla 
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sellaista täydentävää erityisosaamista, jota yritys tarvitsee, mutta jota sillä 

itsellään ei ole. Omaksumisongelma taas muodostuu siitä, kuinka yritys kykenee 

yhdistämään saamansa uuden osaamisen olemassa olevaan osaamiseen niin, että 

tuloksena on aidosti uutta osaamista ja innovaatioita (Vasara et al. 2009, s.32) 

Smedlund et al. (2005, s.32) korostavat, että innovaatioympäristön kehittäjien 

tulisi luoda kytköksiä ja keskittymiä eri toimijoiden välille. 

Välittäjäorganisaatioiden tulisi tukea näitä ja luoda yhteyksiä eri verkostojen 

välille. Paikallisten välittäjäorganisaatioiden rooli on saada alueen yritykset 

menestymään tiedon ja osaamisen kehittämisellä.  

Eerola ja Väyrynen (2002) näkevät ennakointitoiminnan integroimisen tarpeen 

lähemmäksi päivittäistä päätöksen tekoa ja suunnitteluprosesseja 

merkitykselliseksi haasteeksi ennakointitoiminnan kanssa toimijoille. (Eerola et 

al. 2002) Organisaatiot tarvitsevat verkostoja, koska niiden avulla saadaan uutta 

informaatiota. Ne auttavat myös suodattamaan oleelliset ja tärkeät heikot signaalit 

taustakohinasta. Heikkojen signaalien tulkinta onnistuu ani harvoin yhdeltä 

henkilöltä tai edes ryhmältä, vaan siihen tarvitaan verkostojen tarjoamaa 

poikittaisinformaatiota. Verkostot muodostuvat ylivoimaisiksi kilpailukeinoiksi 

vain niille, jotka toimivat aktiivisesti ja osaavat käyttää niiden potentiaalista 

voimaa hyväksi. (Grönroos 2003, s. 145) 

Melkaksen (2010) mukaan välittäjäorganisaation eli ”brokerin” tehtäviin voisi 

tiedon ja tietämyksen osalta käytännössä kuulua: 

 Innovaatioverkoston toimintalogiikan määrittely, joka koskee 

dataa, tietoa ja tietämystä. 

 Tarpeellisten data-, tieto- ja tietämys virtojen tunnistaminen sekä 

näiden virtojen mahdollisten pullonkaulojen tunnistaminen. 

 Toimijoiden dataan, tietoon ja tietämykseen liittyvien roolien 

tunnistaminen sekä erilasten roolien tarpeiden pohtiminen (esim. 

tiedon kerääjät, ylläpitäjät, kuluttajat, välittäjät jne.) 

 Strategisten sekä taktisten ja toiminnallisten etujen tunnistaminen 
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liittyen siihen, että data, tiedon ja tietämyksen laatu on hyvällä 

tasolla. 

 Tarvittavan datan, tiedon ja tietämyksen laadun tunnistaminen 

koskien erilaisia aineistoja, muuntumisvaiheita ja prosesseja. 

(Melkas 2010) 

Burtin (2004)  mukaan tiedon brokerin on kyettävä viemään dialogista prosessia 

eteenpäin esimerkiksi sellaisella kysymyksenasetteluilla, jotka auttavat 

rakenteellisen aukon eri puolilla olevia toimijoita tai henkilöitä ymmärtämään 

toistensa tavoitteenasetteluja ja niitä ongelmia, jotka prosessin aikana pyritään 

ratkaisemaan. Tiedon brokerien on myös kyettävä edistämään parhaiden 

käytäntöjen siirtämistä toimijoiden välillä, muodostamaan analogioita 

näennäisesti hyvinkin erilaisten asioiden ja toimijaryhmien välille sekä 

rakentamaan synteesiä toimijoiden usein hyvin erilaisista tietotarpeista (Burt, 

2004)  Uotila & Ahlqvist (2008) mukaan voidaan jopa väittää, että alueellisen 

strategiatyön ”mustat aukot” (vrt. luku 3.4.2.) ovat ainakin osittain seurausta juuri 

puutteellisesta brokerointitoiminnasta. Tulevaisuustietoa ei toisin sanoen pyritä 

tulkitsemaan uudelleen erilaisten käyttäjä,- ja hyödyntäjäkontekstien 

näkökulmista, eikä tämä tietoaines välity organisaatiotason ja edelleen alueellisen 

tason innovaatiotoiminnan tueksi. (Uotila & Ahlqvist 2008) 
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5 KYSELYTUTKIMUKSEN LAADINTA JA TOTEUTUS 

Tässä luvussa kuvataan empiirisin aineistona käytettävän kyselytutkimuksen 

taustoja sekä hahmotetaan empiirisin aineiston keräämiseen liittyviä seikkoja. 

Tämän lisäksi luvussa hahmotetaan kyselytutkimuksen suunnitteluprosessia ja sen 

varsinaista toteuttamista. 

5.1 Kyselytutkimuksen taustoja 

Tässä diplomityössä kuvattava kyselytutkimus on osa viiden Euroopan maan 

yliopistojen kanssa yhteistyössä vuoden 2013 alkupuolella toteutettua avoimen 

innovaation tutkimusprojektia koskien eurooppalaista valmistavaa teollisuutta. 

Osallistuvia maita olivat Italia, Iso-Britannia, Espanja, Ruotsi ja Suomi. Suomessa 

kyselytutkimukseen osallistui Lappeenrannan teknillinen yliopisto / LUT. 

Projektin tuloksena julkaistiin Continuous Innovation 2013 (CINet) 8.-11. 

syyskuuta 2013, Nijmegenissa Hollannissa pidetyssä konferenssissa artikkeli 

nimeltään: ”Are we actually in the Open Innovation Era? Currect Practices of 

European Manufacturing Companies.” (Manzini et al. 2013. LIITE 1.) 

 

Tämän diplomityöntekijä pääsi mukaan kyselytutkimuksen käytännön 

toteuttamiseen vuoden 2012 aikana LUT:n tietojohtamisen professori Aino 

Kiannon kautta, joka toimi vastuullisena projektipäällikkönä ja yhteyshenkilönä 

muihin yliopistoihin. Tässä vaiheessa kyselyprojektissa oli jo määritelty valmiiksi 

kyselypohja sekä puitteet ja rajaukset. 

Kyselytutkimuksen käytännön toteuttamiseen tämän diplomityöntekijältä osalta 

kuului englanninkielisen alkuperäisaineiston kääntäminen suomeksi, aineiston 

syöttäminen internet-pohjaiseen kyselysovellukseen, mahdollisten suomalaisten 

vastaajien kartoittaminen projektin ohjeiden mukaisesti, kyselyn lähettäminen ja 

vastausten kerääntymisen koordinointi sekä lopullisen vastausaineiston 

toimittamisen eteenpäin.  
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Vastausten lukumäärän saavutettua projektin viiteaineistossa ilmoitetun 

minimimäärän (n = 100) kysely lopetettiin Suomen osalta ja valmis aineisto 

toimitettiin Professori Aino Kiannolle, joka jatkoi tulosten tarkempaa analysointia 

yhdessä yhteiseurooppalaisen projektiryhmän kanssa. Tässä diplomityössä 

hyödynnetään empiirisenä aineistona pientä osaa samasta kyselystä (kysymykset 

1.-5.), johon on lisätty edellä mainitun projektin ulkopuoliset kyselyaineistot 

(kysymykset 6a & 6b.).  

5.2. Kyselytutkimuksen laadinta ja toteuttaminen 

Kuten edellisessä luvussa 5.1 kuvataan niin tässä diplomityössä oleva 

kyselyaineisto perustuu osittain yhteiseurooppalaisen avoimen innovaation 

kyselyprojektiin yhdistettynä diplomityön puitteissa tehtyyn kyselyaineistoon. 

Ennen kyselyn lähettämistä yritysten edustajille nämä molemmat samaan 

aihepiiriin liittyvät aineistot on yhdistetty yhteiseksi kyselykokonaisuudeksi. 

Kokonaisuudessaan kysely sisälsi 23 lähinnä väittämien muodossa olevaa 

kyselyosiota. (LIITE 2.) 

Kyselytutkimus toteutettiin internet-pohjaisella kyselysovelluksella nimeltään 

Webropol, joka on yleisin ja tunnetuin Suomessa tähän tarkoitukseen käytetty 

sovellus. Webropol mahdollistaa kyselylinkin lähettämisen sähköpostitse 

vastaajille, jolloin he vastaavat internet-sivuston kautta ja lähettävät kyselyn 

lopuksi vastaukset. Kyselyn suorittaja pystyy Webropol pääsivuston kautta 

tarkkailemaan vastaajien lukumäärää ja vastausten arvoja sekä ottamaan 

kyselytuloksista erilaisia raportteja kautta tarkoituksesta riippuen. 

Potentiaaliset kyselyyn osallistuvat valmistavan teollisuuden suomalaiset yritykset 

saatiin selville käyttämällä Amadeus-taloustietokantaa, johon määriteltiin 

projektin ohjeistuksessa ilmoitettu toimiala-rajoitus (NACE REV2) koskemaan 

ainoastaan valmistavaa teollisuutta ja minimikoko 15 työntekijää. Tietokannasta 

saatu yrityslista jaoteltiin liikevaihdon perusteella ja päätettiin aloittaa listan 

läpikäyminen ja yhteystietojen etsiminen liikevaihdoltaan suurimmasta yrityksestä 
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alaspäin kunnes tarvittava vastausmäärä olisi koossa. Tähän tiettyyn 

lajittelulogiikkaan päädyttiin siksi, että jo ennen kyselyn suorittamista arvioitiin 

kyselykokonaisuuden aiheen ja kyselynlaajuuden tuottavan hankaluuksia 

erityisesti pk-yrityksessä, joissa aihe saatetaan kokea liian akateemisena. 

Suuremmissa ja kansainvälisessä valmistavan teollisuuden yrityksissä 

kyselynaihetta ei oletuksena koeta vieraana, jolloin on myös paremmat 

mahdollisuudet saada riittävän laaja vastausaineisto kokoon. Todennäköistä on 

myös, että suuremmat resurssit omaavissa yrityksessä on työtehtäviä, joissa 

käsitellään laajasti erilaisia innovaatioihin ja tiedonhallintaan liittyviä asioita. 

Kysely osoitettiin yleisesti tutkimus & kehitys-johtajille / päälliköille, 

toimitusjohtajille tai jollain tapaan tutkimukseen, tuotekehitykseen ja/tai laatuun 

liittyvissä työtehtävissä työskenteleville. 

5.3 Kyselytutkimuksen liittäminen teoriakehykseen 

Tässä diplomityössä aikaisemmin esitetyn tutkimusongelman ja valitun 

teoriakehyksen pohjalta empiiriseksi aineistoksi valitaan yleiseurooppalaisesta 

avoimen innovaation kyselykokonaisuudesta viisi alla mainittua yhteistyöhön 

ulkopuolisten partnereiden hyödyntämistä käsittelevää kyselyä (1. – 5.), jotka 

liittyvät olennaisesti yrityksen innovaatiokyvykkyyteen ja antavat tietoa missä 

määrin ja minkä tahojen kanssa innovaatioyhteistyötä tehdään tällä hetkellä 

kyselyyn vastanneissa yrityksissä. 

1. Onko yrityksenne tehnyt ulkopuolisten partnereiden kanssa 

innovaatiotoimintaan liittyvää yhteistyötä viimeisen viiden vuoden aikana? 

2. Ilmoita seuraavien seikkojen tärkeys liittyen yrityksenne päätökseen olla 

ryhtymättä yhteistyöhön ulkopuolisten partnereiden kanssa 

innovaatiotoiminnassa 

3. Ilmoita missä määrin yrityksenne on tehnyt yhteistyötä 

innovaatiotoiminnassa seuraavien tahojen kanssa viimeisen vuoden aikana 

4. Ilmoita oletko samaa mieltä seuraavan väittämän kanssa: "Yrityksemme 

tekee yhteistyötä ulkopuolisten partnereiden kanssa saadakseen:" 
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5. Organisaation ja johdon mukanaolo innovaatiotoiminnan avautumisen 

tukemiseksi 

Kyselykokonaisuudet 6a. ja 6b. on tehty vastaamaan absorptiivisen kapasiteetin 

teorian mukaista jaottelua potentiaaliseen absorptiiviseen kapasiteettiin (6a.) ja 

toteutuneeseen absorptiiviseen kapasiteettiin (6b). Koska tämän diplomityön 

tutkimusongelmaan kuuluu olennaisena osana tulevaisuussuuntautunut tieto ja sen 

hyödyntäminen niin tämä on huomioitu kohdan 6a. kysymysten valitsemisessa. 

Kysely etenee Zahra & George [6] esittämän absorptiivisen kapasiteetin mallin 

mukaisessa kronologisessa järjestyksessä koskien uuden tiedon hankkimista, 

sulauttamista, muuntamista ja hyödyntämistä organisaatioiden tarpeeseen. 

Viimeisen kyselyosion 6. jakamisen a,- ja b-osioihin tavoitteena on myös 

tarkastella vastausten arvoja tilastollisin menetelmin toteutuuko empiirisessä 

aineistoissa Zahra & George (2002) esittämä absorptiivisen kapasiteetin teoria 

potentiaalisen ja toteutuneen absorptiivisen kapasiteetin välisestä suhteesta. Zahra 

& George (2002) mukaan kapasiteettien välinen suhde on jossakin määrin häilyvä 

ja teoriassa on mahdollista, että nämä ulottuvuudet olisivat yhtä suuria. Tällöin 

organisaatio kykenisi täysimääräisesti hyödyntämään kaiken sen ulkopuolelta 

olevan tiedon, joka ylipäänsä on mahdollista käyttää innovaatioiden polttoaineena. 

Tälläinen tilanne on kuitenkin vain teoreettinen. Toteutunut absorptiivinen 

kapasiteetti jää lähes aina potentiaalista absorptiivista kapasiteettia pienemmäksi. 

(Zahra & George 2002) 

Luvussa 4.3 esitetyn Zahra & George (2002) absorptiivisen kapasiteetin teorian 

perusteella innovaation organisaation innovaatiojärjestelmä jakautuu neljään 

peruskomponenttiin: uuden tiedon hankintaan, tiedon sulauttamiseen, tiedon 

muuntamiseen ja uuden tiedon hyödyntämiseen organisaation toiminnassa. 

Lisäksi kyselyyn on otettu mukaan tiedon hankinnan ja siirtämisen tehostamiseen 

oleellisesti liittyvät välittäjäorganisaatiot,- ja verkostot.  Uotila et al. (2008) 

mukaan oikeanlaisilla välittävillä mekanismeilla voidaan tehostaa 

tulevaisuustiedon operationalisointia sekä lisätä tiedon hyödynnettävyyttä 



60 

 

organisaation innovaatioprosesseissa. Näin voidaan lisätä alueella toimivien 

organisaatioiden absorptiivista kapasiteettia mikä on keskeistä tulevaisuustiedon 

hyödyntämisessä. (Uotila et al. 2008) 

Edellä mainittua teoriaperustaa on hyödynnetty kyselyaineistossa ja tämän 

perusteella tehdyt väittämät on myös yksinkertaistettu sekä akateemiset termit on 

poistettu ennen kyselyn lähettämistä yrityksille. 

Potentiaalista absorptiivista kapasiteettia kartoittavan kyselyosion (6a.) otsikoksi 

valittiin teoriapohjan perusteella: ” Ilmoita yrityksesi nykyiset menettelytavat 

koskien uuden tiedon hankintaa ja sen siirtämistä organisaationne käyttöön”. 

Uuden tiedon hankintaan liittyvät väittämät kyselyosiossa 6a. on eritelty alla: 

1.  Uuden tiedon systemaattinen hankkiminen on olennainen osa yrityksemme 

strategiaa 

2. Pystymme tunnistamaan yrityksellemme tällä hetkellä/tulevaisuudessa 

olennaisen uuden tiedon 

3. Mielestämme on tärkeää yrittää tulkita myös ns. heikkoja signaaleja, jotka 

eivät tällä hetkellä ole olennaisia, mutta joiden merkitys voi tulevaisuudessa 

kasvaa merkittävästi 

4. Tarkkailemme myös uutta tietoa yrityksemme toimialan ulkopuolelta 

laajentaaksemme näkemystämme ja löytääksemme uusia hyödyllisiä ideoita 

Tiedon sulauttamiseen organisaation käyttöön liittyvät väittämät kyselyosiossa 6a. 

on eritelty alla: 

1. Yrityksellämme on selvä strateginen menettelytapa kuinka yhdistää uutta 

tietoa organisaatioon 

2. Yrityksellämme on riittävät resurssit uuden ulkopuolisen tiedon 

analysointiin 

Yhteistyökumppanien ja verkostojen hyödyntämiseen liittyvät väittämät 

kyselyosiossa 6a. on eritelty alla: 

1. Käytämme jatkuvasti ulkopuolista yhteistyökumppania uuden tiedon 
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hankinnan tehostamiseksi 

2. Voimme sanoa, että yrityksemme on osa eräänläistä verkostoa, jonka 

tarkoituksena on hankkia uutta tietoa useista eri lähteistä 

Toteutunutta absorptiivista kapasiteettia kartoittavan kyselyosion 6b. otsikoksi 

valittiin teoriapohjan perusteella: ”Arvioi yrityksesi menettelytavat koskien uuden 

tiedon muuntamista ja hyödyntämistä yrityksessäsi.” 

Tiedon muuntamiseen organisaation käyttöön liittyvät väittämät kyselyosiossa 6b. 

on eritelty alla: 

1. Pystymme muuntamaan uutta ulkopuolista tietoa yrityksemme tarkoituksiin 

sopivaksi 

2. Yrityksellämme on toimiva strategia kuinka liittää uutta tietoa yrityksemme 

jo olemassa oleviin rakenteisiin 

3. Emme näe selvää ”mustaa aukkoa” ennakointi/tulevaisuuteen 

suuntautuneen tiedon ja varsinaisen strategisen johtamisen välillä 

Tiedon hyödyntämiseen organisaation käyttöön liittyvät väittämät kyselyosiossa 

6b. on eritelty alla: 

1. Yrityksemme kaikki innovaatiot sisältävät aina jossain määrin uutta tietoa 

eivätkä koskaan perustu pelkästään ”talon sisäiseen”-tietoon 

2. Voimme sanoa, että yrityksemme käyttää päätöksenteossa uutta tietoa 

systemaattisesti hyväkseen 

Yhteistyökumppanien ja verkostojen hyödyntämiseen liittyvät väittämät 

kyselyosiossa 6b. on eritelty alla: 

1. Käytämme jatkuvasti ulkopuolista yhteistyökumppania tukemaan uuden 

tiedon muuntamista käyttötarkoituksiimme sopivaksi 

2. Käytämme jatkuvasti ulkopuolista yhteistyökumppania uuden tiedon 

hankinnan tehostamiseksi 

3. Voimme sanoa, että yrityksemme on osa eräänläistä verkostoa, jonka 

tarkoituksena on uuden tiedon muuntaminen innovaatioprosesseihin 

sopivaksi 
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6 KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET 

 Tässä luvussa käydään läpi kyselytutkimuksen vastaukset ja tarkastellaan 

niitä tilastollisin menetelmin. Kysely lähetettiin yhteensä 1135 eri yritykseen 

ja vastauksia saatiin kasaan tasan 100 kappaletta mikä oli myös projektissa 

asetettu minimimäärä. Vastausprosentti jäi melko alhaiseksi 8,8% johtuen 

luultavasti kyselyn laajuudesta ja ei suoraan käytäntöön liittyvästä aiheesta. 

Lisäksi muutamat yritykset vastasivat, että jättävät vastaamatta, koska 

kyseessä luottamuksellinen heidän ydinliiketoimintaansa koskeva aihe, jota 

eivät halua edes saattaa yliopistojen tietoon. Kyselyn saatekirjeessä 

painotettiin, että vastauksia käsitellään täysin luottamuksellisesti yliopiston 

sisällä ja ainoastaan osana kokonaistuloksia.  
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6.1 Kyselyyn osallistuneiden yritysten vastaukset  

Kysymys 1.  Onko yrityksenne tehnyt ulkopuolisten partnereiden kanssa  

  innovaatiotoimintaan liittyvää yhteistyötä viimeisen viiden vuoden 

  aikana? 

Vastanneiden määrä 100 

 
Onko yrityksenne tehnyt ulkopuolisten partnereiden kanssa 

innovaatiotoimintaan liittyvää yhteistyötä viimeisen viiden vuoden aikana? 

Kyllä (1) 86 

Ei (2) 14 

Kysymyksen 1. vastausten tilastoarvot 

Määrä Keskiarvo Keskiarvon luottamusväli Mediaani Keskihajonta 

100 1,14 1,07 – 1,21 1 0,35 

Taulukko 1. Kyselyyn osallistuiden jakauma

n %

Yhteensä 100 100%

Toimiala( NACE REV2):

Elintarvikkeident valmistus 10 10%

Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus (pl.huonekalut) 2 2%

Paperin ja paperituotteiden valmistus 3 3%

Muu painaminen 1 1%

Jalostettujen öljytuotteiden ja koksin valmistus 1 1%

Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 3 3%

Kumi-ja muovituotteiden valmistus 3 3%

Perusmetallien valmistus 4 4%

Metallituotteiden valmistus (pl. Koneet ja laitteet) 26 26%

Tietokoneiden, elektroniikan ja optisten laitteiden valmistus 5 5%

Sähkölaitteiden valmistus 2 2%

Koneiden ja laitteiden valmistus 27 27%

Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 3 3%

Huonekalujen valmistus 1 1%

Muu valmistustoiminta 9 9%
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Kysymys 2. Ilmoita seuraavien seikkojen tärkeys liittyen yrityksenne päätökseen 

         olla ryhtymättä yhteistyöhön ulkopuolisten partnereiden kanssa  

         innovaatiotoiminnassa. 

1 = ei lainkaan tärkeää, 7 = erittäin tärkeää, Yht. = yhteensä, Ka = keskiarvo 

Vastaajien määrä: 13 

 1 2   3   4   5   6   7 Y

H

T 

K

a   

Vaikeus löytää markkinoilla saatavilla 

olevia teknologioita 

0 1 1 2 6 2 1 13 4,77 

Vaikeus arvioida markkinoilla saa-

tavilla olevia teknologioita 

0 1 1 4 4 2 1 13 4,62 

Vastahakoisuus yrityksen ulkopuolisen 

teknologian/tietämyksen   vastaanotta-

miseen 

1 3 4 3 2 0 0 13 3,15 

Kilpailuedun ja teknologian omistami-

sen hallinnan menettämisen pelko 

1 1 4 4 2 0 1 13 3,69 

Mahdollinen haitallinen vaikutus 

sisäisiin T&K resursseihin ja 

kompetensseihin 

1 2 5 2 3 0 0 13 3,31 

Vaikeus luoda puitteet tehokkaalle 

yhteistyölle 

0 1 2 2 6 2 0 13 4,46 

Yhteensä 3 9 17 17 23 6 3 78 4 
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Kysymys 3. Ilmoita missä määrin yrityksenne on tehnyt yhteistyötä           

innovaatiotoiminnassa seuraavien tahojen kanssa viimeisen           

vuoden aikana: 

1 = ei lainkaan tärkeää, 7 = erittäin tärkeää, Yht. = yhteensä, Ka = keskiarvo, Eos = ei osaa sanoa 

Vastaajien määrä: 86 

 

1 2 3 4 5 6 7 E

O

S 

YH

T 

KA 

Yliopistot ja 

tutkimuskeskukset 

14 19 13 10 14 8 8 0 86 3,55 

Innovaatioiden 

välittäjätahot 

43 15 10 5 2 1 0 3 79 1,76 

Valtion laitokset 21 19 14 13 5 3 1 2 78 2,6 

Asiakkaat 4 6 17 23 13 11 7 1 82 4,13 

Toimittajat/ 

alihankkijat 

6 18 15 20 15 6 2 0 82 3,56 

Kuluttajat 51 11 4 5 3 2 0 1 77 1,71 

Kilpailijat 45 21 8 4 1 0 1 1 81 1,72 

Muilla toimialoilla 

toimivat yritykset 

28 20 14 9 6 2 0 3 82 2,29 

Yhteensä 212 129 95 89 59 33 19 11 647 2,67 
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Kysymys 4.  Ilmoita oletko samaa mieltä seuraavan väittämän kanssa:            

"Yrityksemme tekee yhteistyötä ulkopuolisten partnereiden            

kanssa saadakseen:" 

1 = ei lainkaan tärkeää, 7 = erittäin tärkeää, Yht. = yhteensä, Ka = keskiarvo, Eos = ei osaa sanoa 

Vastaajien määrä: 86 

 

1 2 3 4 5 6 7 E

O

S 

Y

H

T 

K

A 

Pääsyn uusimpaan 

teknologiaan 

5 8 9 10 24 17 11 2 86 4,5 

Innovatiivisia tuotteita ja 

palveluita 

1 9 10 19 18 17 11 1 86 4,58 

Innovatiivisia prosesseja 6 11 18 14 23 7 4 2 85 3,8 

Pääsyn uusille 

markkinoille 

7 10 9 16 15 15 10 1 83 4,25 

Luotettavia  toimituksia 9 21 12 15 8 11 5 2 83 3,47 

Kokonaisjärjestelmän 

luotettavuutta, järjestelmiin 

toimivuutta (toimitusketjun 

hallinnan valmiudet) 

9 15 15 15 7 14 3 6 84 3,38 

Projektin hallintakykyä 14 20 23 12 8 5 2 0 84 3,04 

Parannetut 

toimintavalmiudet 

8 11 18 13 14 10 4 5 83 3,54 

Yhteensä 59 105 114 114 117 96 50 19 674 3,82 
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Kysymys 5. Organisaation ja johdon mukanaolo innovaatiotoiminnan   

         avautumisen tukemiseksi: 

Vastaajien määrä: 86 

 Kyllä Ei Yhteensä Keskiarvo 

Yrityksemme organisaatiossa on tehtävään nimetty 

yksikkö, joka koordinoi ja tukee ulkopuolisten 

partnereiden kanssa tehtävää teknologista yhteistyötä 

27 

(31%)   

59 

(69%) 

86  

(100%) 

1,69 

Yrityksen organisaatioissa on olemassa tahoja, jotka 

mahdollistavat yrityskulttuurilliset muutokset 

kehittämällä ymmärtämystä, tietämystä, prosesseja ja 

taitoja, joita tarvitaan ulkopuolisten partnereiden kanssa 

tehtävissä teknologia yhteistyössä 

49 

(58%) 

36 

(42%) 

85  

(100%) 

1,42 

Yhteensä 
76 

(44%) 

95 

(56%) 

171 

(100%) 
1,55 
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Kysymys 6a. Ilmoita yrityksesi nykyiset menettelytavat koskien uuden tiedon  

           hankintaa ja sen siirtämistä organisaation käyttöön: 

1 = ei lainkaan tärkeää, 7 = erittäin tärkeää, Yht. = yhteensä, Ka = keskiarvo, Eos = ei osaa sanoa 

Vastaajien määrä: 99 

 1 2 3 4 5 6 7 

E

O

S 

Y

H

T 

K 

A 

Uuden tiedon systemaattinen 

hankkiminen on olennainen osa 

yrityksemme strategiaa 

1 15 13 17 27 15 10 1 99 4,37 

Pystymme käsittelemään ja 

hyödyntämään tulevaisuussuuntautunutta 

tietoa, kun teemme strategisia päätöksiä 

1 12 16 17 31 16 5 1 99 4,31 

Pystymme  tunnistamaan yrityksellemme 

tällä hetkellä/ tulevaisuudessa olennaisen 

uuden tiedon 

0 10 13 26 28 18 2 2 99 4,29 

Mielestämme on tärkeää yrittää tulkita 

myös ns. heikkoja signaaleja, jotka eivät 

tällä hetkellä ole olennaisia, mutta joiden 

merkitys voi tulevaisuudessa kasvaa 

merkittävästi 

1 8 3 18 25 26 16 1 98 5,01 

Tarkkailemme myös uutta tietoa 

yrityksemme toimialan ulkopuolelta 

laajentaaksemme näkemystämme ja 

löytääksemme uusia hyödyllisiä ideoita 

3 7 13 18 28 22 7 1 99 4,54 
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 1 2 3 4 5 6 7 

E

O

S 

Y

H

T 

K

A 

Käytämme jatkuvasti  ulkopuolista 

yhteistyökumppania/ 

yhteistyökumppaneita uuden tiedon 

hankinnan tehostamiseksi 

14 29 13 16 10 8 6 2 98 3,21 

Voimme sanoa, että yrityksemme on osa 

eräänlaista verkostoa, jonka tarkoituksena 

on hankkia uutta tietoa useista eri lähteistä 

13 19 20 17 14 8 7 1 99 3,49 

Yrityksellämme on selvä strateginen 

menettelytapa kuinka yhdistää uutta tietoa 

organisaatioon 

9 23 26 16 12 7 2 4 99 3,16 

Yrityksellämme on riittävät resurssit 

uuden ulkopuolisen tiedon analysointiin, 

arviointiin ja ymmärtämiseen 

8 20 29 16 16 5 1 4 99 3,19 

Yhteensä 50 143 146 161 191 125 56 17 889 3,95 
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Kysymys 6b. Arvioi yrityksesi menettelytavat koskien uuden tiedon muuntamista 

           ja hyödyntämistä yrityksessäsi 

1 = ei lainkaan tärkeää, 7 = erittäin tärkeää, Yht. = yhteensä, Ka = keskiarvo, Eos = ei osaa sanoa 

Vastaajien määrä: 99 

 1 2 3 4 5 6 7 E

O

S 

Y

H

T 

K

A 

Pystymme muuntamaan uutta 

ulkopuolista tietoa yrityksemme 

tarkoituksiin sopivaksi 

0 6 14 21 27 26 4 1 99 4,62 

Yrityksellämme on toimiva strategia 

kuinka liittää uutta tietoa 

yrityksemme jo olemassa oleviin 

rakenteisiin 

7 18 20 22 23 4 2 3 99 3,47 

Käytämme jatkuvasti ulkopuolista 

yhteistyökumppania/ 

yhteistyökumppaneita tukemaan 

uuden tiedon muuntamista 

käyttötarkoituksiimme sopivaksi 

17 27 20 13 14 2 2 2 97 2,88 

Käytämme jatkuvasti ulkopuolista 

yhteistyökumppania/ 

yhteistyökumppaneita uuden tiedon 

hankinnan tehostamiseksi 

14 31 16 16 10 7 2 2 98 3 
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 1 2 3 4 5 6 7 E

O

S 

Y

H

T 

K

A 

Voimme sanoa, että yrityksemme on 

osa eräänlaista verkostoa, jonka 

tarkoituksena on uuden tiedon 

muuntaminen 

innovaatioprosesseihin sopivaksi 

17 21 20 17 14 4 4 2 99 3,12 

Yrityksemme kaikki innovaatiot 

sisältävät aina jossain määrin uutta 

tietoa eivätkä koskaan perustu 

pelkästään "talon sisäiseen"-tietoon 

8 19 15 22 17 14 2 2 99 3,66 

Emme näe selvää "mustaa aukkoa" 

ennakointi/ tulevaisuuteen 

suuntautuneen tiedon ja varsinaisen 

strategisen johtamisen välillä 

1 13 19 23 17 9 6 10 98 3,64 

Voimme sanoa, että yrityksemme 

käyttää päätöksenteossa uutta tietoa 

systemaattisesti hyväkseen 

5 20 24 19 18 7 3 3 99 3,49 

Yhteensä 69 155 148 153 140 73 25 25 788 3,49 

6.2 Vastausten tilastollinen vertailu 

Tässä osiossa tarkoituksena on vertailla kysymysten 6a. ja 6.b vastauksia 

tilastollisin menetelmin ja pyrkiä löytämään eroavaisuuksia sekä tarkastella 

aiemmin esitetyn teorian pohjalta tehdyn hypoteesin toteutumista. Hypoteesin 

mukaisesti kysymysryhmän 6a. vastausten tulisi saada todistetusti suuremmat 

arvot kuin kysymysryhmän 6b.  

Tilastollisiksi perusteiksi valitaan vastausten arvojen yhteiskeskiarvojen ja 

mediaanien vertaileminen. Lisäksi tarkastellaan vastausten jakautumista 

ristiintaulukointimenetelmällä, joka katsottiin sopivimmaksi menetelmäksi 
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varsinaisten tunnuslukujen lisäksi osoittamaan kuin vastaukset jakautuvat ja 

eroavat kysymysryhmissä 6a. ja 6b.  

Menetelmäopetuksen tietovaranto (2011) toteaa, että mielipiteitä, asenteita ja 

uskomuksia mitataan usein valmista asteikkoa käyttäen. Asteikon vaihtoehtoina 

voivat olla esimerkiksi eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, ei eri eikä samaa mieltä, 

jokseenkin samaa mieltä, samaa mieltä. Asteikolla mitatuille muuttujille käytetään 

samoja menetelmiä kuin kategorisille muuttujille. Jos asteikko on vähintään 5-

portainen ja asteikko voidaan olettaa tasaväliseksi, niin tunnuslukuina voidaan 

käyttää keskiarvoa ja keskihajontaa. Asteikolla mitatuille muuttujille voidaan esittää 

yhteenvetotaulukoita kuten kategorisillekin muuttujille. Ristiintaulukoinnilla tutkitaan 

muuttujien jakautumista ja niiden välisiä riippuvuuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että 

mielenkiinnon kohteena olevan selitettävän muuttuja jakaumaa tarkastellaan 

selittävän muuttujan eri luokissa. 

Taanilan (2010) mukaan määrällisille muuttujille kannattaa laskea ainakin keskiarvo, 

keskihajonta ja mediaani. Keskiarvo (arvojen summa jaettuna arvojen lukumäärällä ja 

mediaani (suuruusjärjestykseen järjestettyjen arvojen keskimmäinen tai kahden 

keskimmäisen keskiarvo) pyrkivät mittaamaan jakauman keskikohtaa. Jos keskiarvo 

ja mediaani ovat lähellä toisiaan, niin tämä viittaa jakauman symmetrisyyteen. Muista 

arvoista selvästi poikkeavat arvot vaikuttavat voimakkaasti keskiarvoon. Jos 

keskiarvoja mediaani poikkeavat selvästi toisistaan, niin mediaani on yleensä 

paremmin jakauman keskikohtaa kuvaava luku. Keskihajonta puolestaan pyrkii 

mittaamaan arvojen vaihtelua keskiarvon molemmin puolin. Keskihajonta ilmaisee 

havaintojen keskimääräisen poikkeaman keskiarvosta. 

Vastausten yhteismäärät ja keskiarvot 

Vastaus 1 2 3 4 5 6 7 8 Yht. KA 

6.a yhteensä 50 143 146 161 191 125 56 17 889 3,95 

6b. yhteensä 69 155 148 153 140 73 25 25 788 3,49 
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Vastausten tilastolliset tunnusluvut 

kysymys n keskiarvo mediaani keskihajonta 
 

6a. 1 99 4,37 5 1,63 
 

6a. 2 99 4,31 5 1,5 
 

6a. 3 99 4,29 4 1,41 
 

6a. 4 98 5,01 5 1,55 
 

6a. 5 99 4,54 5 1,55 
 

6a. 6 98 3,21 3 1,82 
 

6a. 7 99 3,49 3 1,79 
 

6a. 8 99 3,16 3 1,6 
 

6a. 9 99 3,19 3 1,52 
 

6a. yhteensä 889 3,95 4 1,60 
 

     
 

6b. 1 99 4,62 5 1,37 
 

6b. 2 99 3,47 4 1,54 
 

6b. 3 97 2,88 3 1,55 
 

6b. 4 98 3,0 3 1,62 
 

6b. 5 99 3,12 3 1,69 
 

6b. 6 99 3,66 4 1,67 
 

6b. 7 98 3,64 4 1,86 
 

6b. 8 99 3,49 3 1,58 
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6b. Yhteensä 788 3,49 3,6 1,61 
 

 

 

Ristiintaulukointi 

 

   

 

 
    

 

  EOS 

Vastausten 

summa välillä 1-4 

Vastausten summa 

välillä 5-7 

Kysymys 6a. 17 500 372 

Kysymys 6b. 25 525 238 

 

    
 

    
 

  EOS 

Vastausten %-

osuus välillä 1-4 

Vastausten %-osuus 

välillä 5-7 

Kysymys 6a. 1,9% 56,2% 41,8% 

Kysymys 6b. 3,2% 66,6% 30,2% 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin uuden tiedon hankkimista ja hyödyntämistä 

organisaation innovaatioprosesseissa. Tarkoituksena oli löytää vastauksia 

tutkimusongelmaksi määriteltyyn kysymykseen: ”Miten tulevaisuuteen 

suuntautuvaa tietoa voidaan käsitellä ja hankkia organisaation 

innovaatioprosessien käyttöön sen ollessa luonteeltaan abstraktia” sekä luvussa 

1.3 esiteltyihin varsinaista päätutkimusongelmaa tukeviin neljään kysymykseen, 

jotka määriteltiin alatutkimusongelmiksi. Teoreettisissa johtopäätöksissä pyritään 

päätutkimusongelman lisäksi myös tiivistäen vastaamaan kahteen ensimmäiseen 

alatutkimusongelmaan, jotka olivat ”Millä keinoin organisaatiot pystyisivät 

hyödyntämään uutta tietoa innovaatioissaan ja miten tämän voisi linkittää osaksi 

koko organisaation strategiaa?” sekä ”Millaisia organisaation ulkopuolisia 

toimijoita ja työkaluja on tarjolla tukemaan organisaation uuden tiedon hankintaa 

ja hyödyntämistä?” Empiirisissä johtopäätöksissä puolestaan pyritään vastaamaan 

kahteen viimeisimpään alatutkimusongelmaan, jotka olivat ”Onko mahdollista 

laatia teorian pohjalta yksinkertaistettu kyselytutkimus, jonka avulla organisaatiot 

voisivat kartoittaa tämän hetkistä tilaansa uuden tiedon käsittelemisen osalta?” 

sekä ”Voidaanko esitetyn teorian toteutumista käytännössä tarkastella 

kyselytutkimuksen vastausten perusteella?” 

Tutkimuksen rakenteen muodostavien päälukujen valinnassa pyrittiin teorioiden 

kannalta loogiseen etenemisjärjestykseen, jonka tarkoituksena oli ensin selvittää 

teoreettiset perusteet ja käsitteet sekä tämän jälkeen edetä aiheen tarkempaan 

tarkasteluun ja empiriaan. Ensimmäiseksi pääluvuksi valittiin tietoa ja tietämystä 

käsittelevä osio, jonka avulla pyrittiin määrittelemään tiedon eri kategorioita, 

tiedon muuntumisprosesseja sekä tulevaisuustietoon ja tulevaisuuden 

tutkimukseen liittyviä teorioita. Toisessa pääluvussa käsiteltiin yleisesti 

innovaation määritelmää ja organisaation innovaatiotoimintaa sekä 

tulevaisuustiedon liittymistä innovaatioprosesseihin. Lisäksi käytiin läpi yleisesti 

ennakointitoimintaa ja sen varsinaista toteuttamista sekä siihen liittyviä haasteita 
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organisaatiossa. Kolmannessa pääluvussa perehdyttiin tarkemmin tietämyksen 

hallintaan ja erityisesti uuden tiedon siirtämiseen liittyviin mekanismeihin ja 

teorioihin. Neljännessä eli viimeisessä varsinaisessa pääluvussa kuvailtiin 

tutkimuksen puitteissa tehtyyn empiiriseen kyselytutkimukseen liittyvää 

toteuttamisprosessia ja siitä saatuja vastauksia. Lisäksi tiettyjä osioita kyselyn 

vastauksista analysoitiin teoreettisen hypoteesin pohjalta ja pyrittiin tilastollisin 

menetelmin saamaan teoria myös empiirisesti todistetuksi. 

Tässä luvussa esitellään valitusta kirjallisuudesta saadut teoreettiset 

johtopäätökset ja kyselytutkimuksen tuloksista saadut empiiriset johtopäätökset. 

Tarkoituksena on tiivistää yhteen tutkimuksen keskeiset teoreettiset osiot ja 

kommentoida valittuun teoriaan heijastaen empiiristä aineistoa oleellisin osin. 

Luvun lopussa annetaan lyhyesti aiheita mahdolliselle jatkotutkimukselle, joka 

mahdollistaisi syvemmän tutkimukseen aiheeseen perehtymisen ja tarkastelun 

myös eri näkökulmasta. 

7.1 Teoreettiset johtopäätökset 

Tutkimuksen lähtökohtana oli tarkastella organisaation innovaatioprosessien 

näkökulmasta uuden tiedon hankkimista ja sen hyödyntämistä. Uuden tiedon 

käsitettiin olevan erityisesti tulevaisuuteen suuntautuvaa tietoa, jonka perusteella 

tässä tutkimuksessa perehdyttiin myös tulevaisuudentutkimukseen ja 

ennakointitoimintaan sekä eri tietokategorioihin. Forayn (2004, s.4) mukaan 

pelkän informaation levittäminen on helpompaa ja edullisempaa kuin tiedon, 

koska kognitiivista kyvykkyyttä on erittäin vaikea matkia tai siirtää toisille. 

Innopakki (2013) määrittelee, että tulevaisuutta koskevan, erilaisten 

ennakointiprossien avulla kerätyn tietoaineksen ja sumean tiedon välillä voidaan 

nähdä monia yhtäläisyyksiä. Scharmer (2001) mukaan sumeassa tietämyksessä on 

kyseessä kyky nähdä mahdollinen ”piilevä” potentiaali ilman, että on täysin 

selvää, millä keinoin haettuun lopputulokseen päästään tai mikä lopputulos on. 

Uotila & Ahlqvist (2008) toteavat tulevaisuustiedon liittämisen organisaatioiden 

tietovarantoihin olevan hyvin haasteellista ja se on heidän mukaansa verrattavissa 
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sumeaan tietämykseen.  

Ennakoinnin sähköisen tietopalvelu (2013) määrittelee ennakoinnin olevan 

tiedonhallintatoimintaa, jossa jo organisaatioiden olemassa olevaa tulevaisuudesta 

kertovaa tietoa järjestellään vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmotelmiksi. 

Tämän voidaan siis katsoa tarkoittavan, että tulevaisuudentutkimus on 

yleisluontoista tulevaisuuden ja tulevaisuusilmiöiden yleistä hahmottamista, jonka 

tuloksia sekä skenaarioita organisaatio voi pyrkiä hyödyntämään ja tarkentamaan 

ennakointitoiminnan kautta. Tällöin on ilmeistä, että ainoastaan suurimmilla 

organisaatioilla on resursseja ja intressejä varsinaiseen tulevaisuudentutkimuksen 

sen yleisluonteisuuden sekä erityisesti abstraktin luonteensa vuoksi. 

Ennakointitoiminta on sen sijaan käytännönläheisempää ja täten loogisesti 

ajateltuna kiinnostavampaa yksittäisen organisaation kannalta. Kuitenkin myös 

säännöllinen ja tehokas ennakointitoiminta sitoo organisaation resursseja ja koska 

sen tuloksia ei ole nähtävissä kuin pidemmällä aikavälillä ja tämänkin 

lopputulosten toteutuminen on epävarmaa, on olemassa ilmeinen haaste saada 

organisaatio panostamaan siihen. Monet tutkijat ovat esittäneet edellä kuvatun 

tilanteen olevan suuri haaste organisaatiolle mutta kuitenkin nykyisessä yhä 

kiristyvässä markkinatilanteessa on tulevaisuustiedon hyödyntäminen lähinnä 

välttämättömyys, jotta organisaatio pysyisi kilpailussa mukana. Jos reagoidaan 

ainoastaan jo tapahtuneisiin ilmiöihin ollaan jo pahasti jäljessä kilpailijoita. 

(Ilmola 2009; Ståhle et al. 2006;  Apilo & Taskinen 2007; Mannermaa 2004; 

Preetz et al. 1999; Eerola & Jörgenssen 2002). Harmaakorpi et al. (2008) tarjoaa 

yhtenä ratkaisuna ulkopuolisten tulevaisuudentutkimuksen ja ennakointiin 

erikoistuneiden välittäjätoimijoiden eli brokereiden hyödyntämistä. 

Harmaakorven & Melkaksen (2008) mukaan ennakointitiedon hankkimisessa ja 

sulauttamisessa organisaatioiden käyttöön on välittäjäorganisaation merkitys on 

innovaatioprosessin tuloksekkaan etenemisen kannalta tärkeä, brokerina voi 

toimia jokin organisaatio, yritys tai jopa yksittäinen henkilö organisaatiossa. 

Organisaatioille oleellisen tulevaisuustiedon suodattamiseen kannattaa hyödyntää 

myös eri toimijoiden valmiita ja saatavilla olevia ennakointityötuloksia. 
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(Ennakoinnin sähköinen tietopalvelu, 2013)  

Uuden tiedon tunnistaminen ja hankkiminen organisaation käyttöön on 

luonnollisesti vasta ensimmäinen askel, jotta organisaatio pystyisi systemaattisesti 

hyödyntämään tätä kyseistä tietoa innovaatioprosesseissaan. Seuraava ja erittäin 

oleellinen vaihe on tiedon siirtäminen ja absorptoiminen eteenpäin organisaation 

sisällä, jota tässä tutkimuksessa on käsitelty myös tietämyksen hallintana. Zahra & 

George (2002) absorptiivisen kapasiteetin mallin mukaisesti tämän vaiheen 

katsotaan olevan tiedon sulauttamista organisaation omiin aikaisempiin tietoihin 

ja siitä syntyneen uudenlaisen tietoyhdistelmän hyödyntämisestä omassa 

toiminnassa. Uotila et al. (2006) mukaan absorptiivisen kapasiteetin kaksi 

ensimmäistä osakomponenttia (uuden tiedon hankinta ja uuden tiedon 

sulauttaminen) yhdessä aikaansaavat sen, että organisaatioon välittyy vähintään se 

määrä uutta tietoa, joka organisaation toteuttamissa innovaatioprosesseissa 

tarvitaan, kun taas jälkimmäiset kaksi komponenttia (uuden tiedon muuntaminen 

ja hyödyntäminen) liittyvät siihen, miten tehokkaasti organisaatio tätä uutta tietoa 

varsinaisissa innovaatioprosesseissa ottaa käyttöönsä ja sitä lopulta toiminnassaan 

hyödyntää. (Uotila, Harmaakorpi & Melkas, 2006) van den Bosch et al. (1999) 

mukaan ne yritykset, joiden tietovaranto on kuin turbulenssissa, panostavat 

enemmän absorptiivisen kapasiteetin kasvattamiseen kuin ne, joilla on stabiili 

tietovaranto. Zahra & Georgen (2002) mukaan dynaamiset kyvykkyydet ovat 

organisaatiolle elintärkeitä muutosorientoituneita kyvykkyyksiä, jotka auttavat 

yritystä uudelleen järjestämään ja rakentamaan resurssiperustaansa niin, että se 

vastaisi paremmin asiakkaiden tarpeita ja kilpailijoiden strategioita. Uotila et al. 

(2007) painottaa, että todellinen hyöty saadaan vasta kun usein hyvinkin abstrakti 

tulevaisuustieto saadaan absorboitua käytännön innovaatioprosesseihin. Tämä 

seikka onkin noussut useasti esille niin tämän työn teoreettisessa tarkastelussa 

kuin empiirisessä materiaalissa. 

Tässä työssä eriteltiin absorptiivisen kapasiteetin käsitteeseen heijastaen myös 

erilaisia tiedonsiirron mekanismeiksi luokiteltuja seikkoja organisaatioiden sisällä 
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ja eri toimijoiden välillä. Esimerkiksi Harmaakorpi (2008) ja Zahra & George 

(2002) katsovat näiden mekanismien olevan eräänlaisia sosiaalisia 

sovittelumekanismeja, joilla olisi mahdollista ylittää ns. rakenteellisia aukkoja 

(vrt. Burt 1997). Tämän kaltaisia ”mekanismeja” voidaan katsoa olevan 

esimerkiksi organisaation oppiminen, sosiaalinen pääoma, tiedon 

muuntumisprosessit ja jatkotutkimuksen aiheena esitelty organisaation luovuus. 

Tiedon ja tietämyksen siirtymisen liittyvät myös oleellisesti eri toimijoiden ja 

verkostojen heikkojen linkkien (vrt. Granovetter, 1973; Harmaakorpi & Melkas. 

2008) käsite. Granovetterin (1973) mukaan heikkojen linkkien kautta tieto siirtyy 

tehokkaammin ja nopeammin eteenpäin, päinvastoin kuin henkilöiden ollessa 

tiiviissä yhteistyössä keskenään. Muun muassa Harmaakorpi, Tura & Artima 

(2006) sekä Parjanen (2010) ovat käsitelleet eri toimijoiden välisiä etäisyyksiä ja 

niiden tarjoamia mahdollisuuksia innovaatioprosesseihin toimijoiden 

erilaisuuksien myötä. Etäisyydellä tarkoitettiin tässä työssä monia muitakin eri 

toimijoiden välisiä eroavaisuuksia kuin pelkästään maantieteellistä etäisyyttä 

(Harmaakorpi, Tura & Artima 2006). 

7.2 Empiiriset johtopäätökset 

Tässä luvussa käydään läpi empiirisen kyselyn vastausten tuottamaa aineistoa 

kokonaisuutena ja analysoidaan tarkemmin valittuja kohtia. Lisäksi tarkastellaan 

tilastollisen vertailun lopputuloksia ja niiden heijastumista esitettyyn hypoteesiin. 

Oletuksen mukaisesti kyselytutkimukseen tuli suhteellisesti enemmän vastauksia 

valmistavan teollisuuden yrityksiltä, jotka ovat liikevaihdoltaan luokiteltavissa 

suuryrityksiksi kuin keskisuurilta tai pienyrityksiltä. Tämä oli selkeästi 

odotettavissa kyselynaiheen vuoksi, johon suuryrityksillä on luonnollisesti 

enemmän resursseja ja intressiä panostaa. Lisäksi suuryrityksillä on merkittävästi 

enemmän omaa tuotekehitystoimintaa, johon aihe vahvasti linkittyy, kun taas 

pienemmät yritykset voivat tehdä pelkästään esimerkiksi alihankintatoimintaa, 
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jolloin omaan tuotekehitykseen tai organisaatiossa liikkuvan tiedon hallintaan ei 

ole mahdollista allokoida resursseja vastaavasti. Toimialan vaikutus oli myös 

vastausten saamisen suhteen ilmeisen merkityksellinen vaikuttava tekijä. Kuten 

taulukosta 1. voidaan havaita vastauksia tuli eniten aloilta, joissa tuotekehityksen 

merkityksen voisi lopputuotteen (esimerkiksi kone ja laite, elintarvike tms.) 

perusteella olettaa olevan suurempi kuin aloilla, jotka edustavat ns. 

perusteollisuutta ja raaka-aineiden (esimerkiksi sahatavara ja puutuotteet) 

valmistamista.   

Kysymykseen 1. liittyen innovaatioyhteistyöhön ulkopuolisten partnereiden 

kanssa 86% yrityksistä vastasi viiden vuoden aikana tehneensä kyseistä 

yhteistyötä ja 14% yrityksistä ilmoitti, että eivät ole tehneet innovaatioyhteistyötä 

ulkopuolista kanssa. Analysoitaessa tarkemmin yrityksiä, jotka eivät ole tehneet 

innovaatioyhteistyötä voidaan havaita, että yrityksen koko ja toimiala heijastuvat 

myös tähän. Lähes kaikki tästä 14%:sta sijoittuivat liikevaihdon suuruuden 

perusteellaan lajitellessa vastanneiden yritysten joukossa ns. häntäpäähän 

muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, joihin puolestaan vaikutti toimiala (esim. 

sahatavaran valmistus). 

Kysymyksessä 2. pyydettiin ilmoittamaan mitkä seikat ovat vaikuttaneet siihen, 

että nämä yritykset eivät ole tehneet innovaatioyhteistyötä ulkopuolisten 

partnereiden kanssa. Suurimmiksi syiksi nousivat vaikeus löytää ja arvioida 

markkinoilla saatavilla olevia teknologioita ja vaikeus luoda puitteet tehokkaalle 

yhteistyölle ulkopuolisen partnerin kanssa.  

Kysymyksessä 3. käsiteltiin tarkemmin minkä eri toimijoiden kanssa yritykset, 

jotka ovat tehneet innovaatioyhteistyötä, ovat viimeisen vuoden aikana toimineet 

yhteistyössä. Suurimmaksi yksittäiseksi tahoksi indikoitiin odotusten mukaisesti 

asiakkaat. Seuraavaksi eniten yhteistyötä oli tehty toimittajien ja alihankkijoiden 

sekä yliopistojen ja tutkimuskeskusten kanssa. Yliopistojen ja tutkimuskeskusten 

kanssa yhteistyötä oli tehty eniten nopeasti kehittyvien teknologioiden aloilla 
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kuten elektroniikka,- ja elintarviketeollisuudessa. Huomattavaa oli, että 

varsinaisten innovaatioiden välittäjätahojen kanssa, joiden merkityksellisyyttä 

tässäkin työssä on käsitelty paljon, tehty yhteistyö oli hyvin vähäistä ja myös 

tietämys näiden tahojen olemassa olosta oli tämän työn tekijälle muutamien 

yritysten puolesta lähetettyjen lisäkysymysten perusteella melko heikkoa. 

Johtopäätöksenä tästä osiosta voisikin hahmottaa, että innovaatioiden 

välittäjätahoille on olemassa selkeä tarve mutta tietämystä näistä tulee yritysten 

suuntaa lisätä huomattavasti, jotta yritykset tietävät mistä tarvittaessa etsiä 

potentiaalista partneria ja millaisia mahdollisuuksia innovaatioprosessien 

tukemiseksi on tarjolla.  

 Kysymyksessä 4. innovaatioyhteistyötä tekeviä yrityksiä pyydettiin 

määrittelemään ulkopuolisten toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön pääasialliset 

tavoitteet. Tärkeimmiksi seikoiksi nousivat innovatiivisten tuotteiden ja 

palveluiden luominen, uusimpaan teknologiaan pääsyn sekä uusien markkinoiden 

avautuminen tätä kautta. Vähäisimmiksi yhteistyöllä saavutettaviksi tavoitteiksi 

jäivät organisaation sisäisten prosessien parantaminen tätä kautta. 

Kysymyksen 5. tavoitteena oli selvittää organisaation ja johdon mukanaoloa 

innovaatiotoiminnan avautumisen tukemiseksi. 69%:a innovaatioyhteistyötä 

ulkopuolisten toimijoiden kanssa tekevistä yrityksistä ilmoitti, että heillä ei ole 

erityistä yksikköä, joka koordinoisi ja tukisi ulkopuolisten partnereiden kanssa 

tehtävää teknologista yhteistyötä. Tämän voidaan katsoa olevan myös 

organisaation resurssien allokoimiskysymys, koska ainoastaan suuryritykset 

muutamaan poikkeusta lukuun ottamatta vastasivat, että heillä on erillinen 

yksikkö tätä varten. Voidaan tietenkin olettaa parhaimmat tulokset 

innovaatioyhteistyöstä saadaan panostamalla siihen maksimaalinen määrä 

resursseja, jota tähän tarkoitusta varten selkeästi erotettu yksikkö mahdollistaisi 

sen sijaan, että organisaatiossa olevat henkilöt hoitavat asiaa ”oman työnsä 

ohella”. Seuraavaan väittämään, jossa pyydettiin ilmoittamaan onko yrityksen 

organisaatiossa olemassa tahoja, jotka mahdollistavat yrityskulttuurilliset 
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muutokset kehittämällä ymmärrystä, tietämystä, prosesseja ja taitoja, joita 

tarvitaan ulkopuolisten partnereiden kanssa tehtävässä teknologiayhteistyössä, 

58%:a yrityksistä vastasi myöntävästi. On huomioitavaa, että peräti 42% 

yrityksistä, jotka ilmoittivat tekevänsä säännöllistä innovaatioyhteistyötä vastasi 

tähän osioon kieltävästi, jolloin voidaan yleisellä tasolla olettaa, että 

innovaatioyhteistyötä tehdään mutta se ei ole kovinkaan tiiviisti integroitu koko 

organisaation prosesseihin vaan sitä mahdollisesti tehdään vain suppealla alueella 

tiettyjä tarkoitusperiä varten. 

  Kysymysryhmissä 6a. ja 6b. otettiin mukaan vastaukset myös niiltä yrityksiltä, 

jotka ilmoittivat kohdassa 1., että eivät tee säännöllistä innovaatioyhteistyötä 

ulkopuolisten kanssa, jotta saataisiin mahdollisin kattava empiirinen aineisto 

käytettäväksi tähän absorptiivisen kapasiteetin mukaan jaoteltuun aineistoon. 

Kysymyksessä 6a. pyydettiin yrityksiä ilmoittamaan nykyiset menettelytavat 

koskien innovaatioprosessien alkupäätä eli uuden tiedon hankkimista ja sen 

siirtämistä organisaation käyttöön. Kyselyn vastauksista käy ilmi, että yritykset 

kokevat tulevaisuustiedon olevan heille merkityksellistä ja seuraavansa sekä 

käsittelevänsä sitä säännöllisesti. Kuitenkin kysyttäessä, että onko yrityksellä 

olemassa selvä strateginen menettelytapa kuinka yhdistää tätä uusi tieto 

organisaation käyttöön tai onko yrityksellä riittävät resurssit uuden ulkopuolisen 

tiedon analysointiin niin vastaukset jäävät selvästi alle keskiarvon. Kysymyksessä 

6b. pyydettiin yrityksiä arvioimaan menettelytapojaan koskien uuden tiedon 

muuntamista ja hyödyntämistä eli kronologisessa järjestyksissä seuraava vaihe 

6a.n jälkeen. Tässä osiossa yritykset selkeästi katsoivat yleisesti pystyvänsä 

muuntamaan uutta organisaation ulkopuolista tietoa yrityksen tarkoituksiin 

sopivaksi. Tässäkin osiossa on huomioitavaa, että uuden tiedon hallinnan 

linkitykset strategiaan saivat hieman alhaisemmat arvot. On siis mahdollista, että 

monissa yrityksessä on saattanut muodostua strategiatyön ”mustan aukon”-

kaltainen tilanne. Lisäksi tiedon välittäjäorganisaatioiden ja muiden ulkopuolisten 

toimijoiden vähäinen hyödyntäminen uuden tiedon hallinnassa vaikuttaa 

keskiarvojen perusteella suhteellisen vähäiseltä, jossa olisi ilmeinen 
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kehittämiskohta, jos uuden tiedon hyödyntämistä halutaan tehostaa.   

 Kysymysryhmien 6a. ja 6b. yhteisarvojen tilastollisessa tarkastelussa voidaan 

huomioida, että kysymysryhmän 6a.vastausten keskiarvoksi (3,95) on 

muodostunut noin 13% korkeampi arvo kuin vastaava kysymysryhmä 6b.ssä 

(3,49). Vastausten yleinen mediaani on 6a.ssa (4,0) 11% korkeampi kuin vastaava 

6b.ssa (3,6). Näiden arvojen perusteella näyttäisi, että kysymysryhmä 6a.on saanut 

korkeammat arvot kuin 6b. mutta koska 6b.ssa oli yksi kysymys vähemmän ja 

muutoinkaan pelkkiä keskiarvoja vertailemalla ei olettamukseen mukaan pystytä 

tilastollisesti pätevästi tätä todistaa tapahtuneeksi niin tarkastellaan vielä ryhmien 

ristiintaulukoinnissa saatuja arvoja. Ristiintaulukoinnissa käy ilmi, että 

kysymysryhmä 6a. on saanut prosentuaalisesti selvästi enemmän arvoja välille 5-7 

(41,8% vastauksista) kuin 6b. ja kysymysryhmän 6b. arvot sijoittuvat 

pääsääntöisesti välille 1-4. (66,6% vastauksista). Tämän tilastollisen tarkastelun 

yhteenvetona voidaan tehdä olettamus, että arvot ovat suuremmat 

kysymysryhmässä 6a., joka indikoisi työssä esitetyn hypoteesin toteutuneeksi. 

Kuitenkin on huomioitava, että tällä suppealla tilastollisella tarkastelua asiaa ei 

voida katsoa täysin todistetuksi ja myös kysymysten asettelulla on voinut olla 

vaikutusta saatuihin vastauksiin.  

Tämän empiirisen kyselytutkimuksen laatimisen ja varsinaisen toteuttamisen sekä 

siitä saadun yleisesti positiivisen palautteen jälkeen voidaan katsoa, että 

alatutkimusongelmaan 3. voidaan vastata myöntävästi. Eräiltä kyselyyn 

osallistuneilta yrityksiltä tuli myös hyvin kannustavia kommentteja, että kyseisen 

kaltaisesta kyselystä oli heille paljon hyötyä huomaamaan missä tilassa heidän 

innovaatioprosessinsa näiden aihealueiden suhteen ovat. Varsinainen aiheeseen 

liittyvä teoria koettiin yritysten puolesta usein liian akateemiseksi ja seuraava 

vastaava kysely pyydettiin tietyiltä osin tekemään vielä enemmän ns. 

maallikkomuodossa yksinkertaistaen. Voidaan katsoa, että tämän 

kyselytutkimuksen tekijä on osaltaan toiminut tietynlaisena brokerina 

tiedemaailman ja yritysmaailman välillä, jollaiseen on tämänkin työn tulosten 
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perusteella olemassa ilmeinen tarve. 

Alatutkimusongelma 4.ään pyrittiin vastaamaan pääasiassa puhtaasti 

matemaattisen menetelmin teorian pohjalta tehdyn hypoteesin toteutumista 

käytännössä. Lopputuloksena saatiin vahva olettamus, että hypoteesi voitaisiin 

tämän tutkimuksen puitteissa katsoa todistetuksi empiirisen aineiston kautta mutta 

koska kyseessä oli ainoastaan suppea matemaattinen tarkastelu ja kysymysten 

asettelukin vaikuttaa osaltaan asiaan niin tätä ei voida katsoa täysin todistetuksi. 

Mahdollisessa jatkotutkimuksessa aiheeseen olisi mahdollista perehtyä 

tarvittaessa tarkemmin. 

7.3 Mahdollinen jatkotutkimus 

Tämän tutkimuksen puitteissa uuden tiedon käsittelemistä organisaatioissa 

tarkasteltiin avoimen innovaatioteorioiden pohjalta ja pääsääntöisesti valmistavan 

teollisuuden näkökulmasta. Laajaan tutkimusaineistoon perehtyessä ja aineistoa 

tarkoituksenmukaiseksi rajattaessa kävi ilmi, että samaa aihetta on käsitelty myös 

muillakin tieteenaloilla kuin pelkästään puhtaasti innovaatiotutkimuksessa. 

Esimerkiksi sosiaalitieteissä on myös tutkittu paljon organisaation luovuutta, 

jonka voidaan katsoa olevan myös yksi tiedon siirron sosiaalinen 

sovittelumekanismi organisaatiossa (Harmaakorpi & Melkas 2008; Zahra & 

George 2002). Lisäksi tietojohtamiseen kuuluva liiketoimintatiedon hallinta eli 

business intelligenssi käsittelee organisaation tiedon hankkimista ja 

hyödyntämistä varsinaisessa liiketoiminnassa. Avoimessa innovaatiotoiminnassa 

kannustetaan myös poikkitieteellisyyteen ja rakenteellisten aukkojen ylittämiseen, 

joten mahdollisena jatkotutkimuksena voisi olla onko uuden tiedon 

käsittelemiseen löydettävissä hyödyllisiä katsantokantoja myös organisaation 

luovuuden ja liiketoimintatiedon hallinnan tutkimisesta ja niiden mahdollisesti 

yhdistämisestä muun muassa tässä tutkimuksessa esitettyihin teorioihin. 
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Alla esitellään johdannon luonteisesti organisaation luovuuden käsite ja 

perehdytään liiketoimintatiedon hallintaa.   

Organisaation luovuus  

Luovuus ja innovaatiot liittyvät olennaisesti yhteen, vaikka ne eivät, vaikka ne 

eivät olekaan toistensa synonyymejä. Innovaatio ei synny ilman luovia ideoita. 

Innovaatio on luovasta ideasta jalostettu ja edelleen kehitetty käyttökelpoinen 

tuote, palvelu tai prosessi. Luovuutta tarvitaan koko innovaatioprosessin ajan, 

mutta erityisesti luovuuden merkitys korostuu innovaatioprosessin alkupäässä 

uusien ideoiden synnyttämisessä. (Frantsi et al. 2008) Dialogi 

innovaatioympäristön rakenteellisten aukkojen yli on menestyksellisen 

käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan kulmakivi. Dialogi saattaa kuitenkin olla 

vaikeaa alajärjestelmien välillä jopa saman osaamisalan sisällä. Selkeä 

innovaatiopotentiaali saattaa jäädä käyttämättä, koska innovaattorit eivät kykene 

edes aloittamaan innovaatioprosessia. Tilanne vaikeutuu edelleen, mikäli 

joudutaan ylittämään tieteen ja käytännön tai eri osaamisalojen väli. Tällainen 

huikea potentiaali saattaa löytyä esimerkiksi käytäntöorientoituneen metallialan 

tuotekehitysinsinöörin ja nanoteknologiatiedemiehen välillä. Toimijoiden välinen 

”etäisyys” saattaa olla niin suuri, ettei sitä pystytä kuromaan umpeen hyvälläkään 

välittäjätoiminnolla. Näiden potentiaalien hyödyntäminen vaatii koko 

innovaatioympäristön luovuuden kehittämistä. Innovaatioita ja luovuutta 

edistetään ihmisten ja organisaatioiden toimintatapoja muuttamalla ja kehittämällä 

työkaluja johtamisen tueksi. Innovaatioiden ja luovuuden johtamisessa on tärkeätä 

pystyä luomaan menetelmäarsenaali, jonka avulla luovuutta ja innovatiivisuutta 

pystytään. edistämään ja innovaatioprosesseja synnyttämään. (Harmaakorpi, 

2009a s7-8)   

Styhre & Sundgrenin (2005) mukaan vasta hiljan on luovuutta ryhdytty 

käsittelemään myös organisaation asiakokonaisuutena ja 2000-luvulla luovuutta 

onkin alettu pitää arvokkaana organisaation resurssina. Kuitenkin vieläkään ei ole 
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kattavasti tutkimustietoa, kuinka organisaatio voi helpottaa luovien ideoiden 

jalostumista innovaatioksi. Yksi laajalle levinnyt lähestymistapa tähän on 

yksilöllisestä kohti kokonaisuutta koskevaan näkökulmaan, joka sisältää 

sosiaalisen ja kulttuurisen sisällön, jossa luova henkilö työskentelee. Luovuus 

nähdään tuolloin organisaation sisältönä, ei vain luonteenpiirteenä. (Styhre & 

Sundgren. 2005, s. 30-31) Woodman et al. (1993) mukaan luovuus tarkoittaa 

sosiaalista kokonaisuutta, jossa yksilöiden yhteistyöstä syntyy arvokkaita, 

hyödyllisiä ja uusia tuotteita, ideoita, toimintatapoja tai prosesseja. Organisaation 

johdon, joka haluaa vahvistaa luovuutta, pitää varmistaa, että luovuutta 

korostetaan läpi organisaation. Luovuuden on oltava johdettavissa läpi 

organisaation läpinäkyvästi ja avoimesti. Edistäessään jatkuvasti ajatusten vaihtoa 

ja dialogia, johdolla on suuri myötävaikutus niihin henkilöihin, jotka haluavat 

tuoda julki luovia ratkaisujaan ja uusia ideoitaan. Virikkeitä antava ja palkitseva 

verkostoituminen ja tieteellisen tiedon jakaminen läpi organisaation helpottaa 

luovaa työskentelyä. Luovuus on sosiaalisten käytäntöjen ja keskusteluiden tulos 

höystettynä kekseliäisyydellä ja suhteilla. (Styhre & Sundgren. 2005, s.59) 

Liiketoimintatiedon hallinta eli business intelligenssi 

Liiketoimintatiedon hallinnalle, jota kutsutaan myös business intelligenssiksi on 

olemassa monta hieman erilaista määritelmää mutta yleistäen sen voisi katsoa 

olevan organisaation päätöksentekoprosessin tukemista ja täten liittyvän myös 

olennaisesti tässä tutkimuksessa käsiteltyyn uuden tiedon hankintaan ja 

käsittelemiseen organisaatiossa. Thieraufin (2001) määritelmän mukaan 

liiketoimintatiedon hallinnalla dataa muutetaan informaatioksi ja edelleen 

tiedoksi, jolloin liiketoimintatiedon hallintajärjestelmien voidaan katsoa olevan 

tehokas apuväline organisaation päätöksentekijöille hahmotettaessa 

kokonaiskuvaa organisaation kyvykkyyksistä sekä ulkoisesta 

toimintaympäristöstä. Chung et al. (2003) mukaan liiketoimintatiedon hallintaan 

suunnitellut työkalut auttavat yrityksiä ymmärtämään niin sisäistä kuin ulkoistakin 

ympäristöä datan hankkimisen, tutkimisen, analysoimisen, tulkitsemisen ja 
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hyödyntämisen kautta. Thomas Jr. (2001) määrittelee liiketoimintatiedon 

hallinnan tarkoituksena olevan systemaattisen prosessin kehittäminen 

organisaatioon, jolla on mahdollista kerätä tietoa ja analysoida kilpailuympäristöä 

(kilpailijat, uudet teknologian, julkishallinnon toimenpiteet sekä markkinavoimat) 

sekä suojella organisaation aineetonta pääomaa. Halliman (2003) toteaa, että 

liiketoimintatiedon hallinnan yleisten motiivien lisäksi sillä pyritään myös 

hallitsemaan liiketoiminnan tulevaisuutta. 

Negash & Gray (2003) mukaan liiketoimintatiedon hallinnan oleellisimpia 

tehtäviä ovat organisaation käyttöön tulevien ennusteiden luominen historiallisen 

datan ja aiemman ja nykyisen suorituskyvyn pohjalta, arvioiden luominen 

vaihtoehtoisista tulevaisuuksista, muutosten vaikutusten arvioiminen sekä pääsyn 

takaaminen dataan, jolla voidaan vastata strategista näkemystä vaativiin 

kysymyksiin. Kerättäessä markkinoita ja kilpailijoita koskevaa dataa pelkkä 

nykytilanteen ymmärtäminen ei riitä, vaan on kerättävä dataa myös tulevaisuuden 

kehityspolkujen arvioimista varten. Yrityksen on kerättävä dataa markkinoita 

muokkaavista tekijöistä sekä markkinoiden kehityksestä ja muutettava se edelleen 

liiketoimintatiedoksi. (Negash & Gray 2003, s. 3193) Herringin (1992) mukaan 

liiketoimintatiedon hallinnalla on löydettävissä kuusi roolia organisaation 

strategiatyöskentelyssä. Liiketoimintatiedon hallinnalla (1) kuvataan yrityksen 

toiminta ympäristöä, (2) ennustetaan kilpailuympäristön kehittymistä, (3) 

haastetaan aiemman strategian pohjalla olevat olettamukset, (4) saadaan apua 

organisaation heikkouksien tunnistamiseen ja kompensoimisessa, (5) pyritään 

sopeuttamaan strategia kilpailuympäristön muutoksiin sekä (6) huomioidaan 

milloin nykyinen strategia ei ole enää käyttökelpoinen.    
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ABSTRACT 

During the last decade, many researchers have claimed that we are in the era 

of open innovation. However,an extensive picture of the actual implementation 

of open innovation is still lacking. In order to address this, a research project 

was launched, called Open Innovation Survey (in the following, OIS project), 

involving five European countries (Italy, Spain, UK, Sweden and Finland). The 

research project is focused on inbound innovation and it is aimed at 

identifying the Open Innovation models through which firms open their 

innovation funnel to their external partners, by means of an extended survey. 

The paper presents the first tentative results drawn from the survey, in terms of 

descriptive statistics and cluster analysis, which allows depicting the different 

innovation models actually adopted in the practice of companies. 

 

Keywords: Open innovation models, manufacturing industry, open innovation 

in practice, survey. 

 

1. INTRODUCTION 

During the last decade, many researchers have claimed that we are in the era of open 

innovation. This era of open innovation (OI) means that companies to an increasing 

extent (Chesbrough, 2003; Gassman, 2006; Laursen and Salter, 2006, Dahlander and 

Gann, 2010, Huizingh, 2011): 

• interact with  a wide range of external actors as sources (in-bound OI) and/or 

receptors (out-bound OI) of innovation: i.e. universities, research centers, customers, 

suppliers, competitors, companies operating in different sectors of activity, 

governmental institutions, technical and scientific service companies, 

• …along the whole innovation funnel, from the phase of technological opportunity 

scanning and idea generation, through development, until commercialisation 

• ….through  a wide set of organisational forms, such as (educational) acquisitions, 

joint ventures, alliances, consortia, R&D contacts, licensing and outsourcing. 

mailto:John.Blow@@uws.edu.au
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The enthusiasm among researchers coincides with the interest of many managers and 

practitioners that are looking at open innovation as an important opportunity to improve 

the innovative and economic performance of their companies. Several well-known 

studies (e.g., Chiaroni et al.,2010; Ili et al., 2010; Kirschbaum, 2005; Huston and 

Sakkab 2006) describe how companies have implemented (or are trying to implement) 

open innovation.  

However, an extensive picture of the actual implementation of open innovation is still 

lacking (Gassman et al., 2010). Recent studies indicate that open innovation can be 

implemented with many different models, corresponding to different degrees of 

openness, along a continuum from the (old) closed model to completely open 

innovation (Keupp and Gassman, 2009; Pisano and Verganti, 2008;). In addition, 

different models of open innovation correspond to different strategic, managerial and 

organizational choices, which have not been explored in detail so far. Furthermore, the 

literature has not yet clarified whether a correlation exists (and of which kind) between 

the open innovation model adopted and innovation and economic performance of the 

company (Chiang and Hung, 2010; Laursen and Salter, 2006). 

In order to address these issues, a research project was launched, called Open 

Innovation Survey (in the following, OIS project), involving five European countries 

(Italy, Spain, UK, Sweden and Finland); at the moment, data are available only from 

Italy, Sweden and Finland, since Spain and UK are still being collected. The research 

project is focused on inbound innovation and, as illustrated in Figure 1, it is aimed at: 

• Identifying the Open Innovation models through which firms open their innovation 

funnel to their external partners. Refining the seminal idea of Laursen and Salter 

(2006), such OI models are operationalized in terms of both partner variety (the types 

of different partners that firms rely upon),  and phase variety (the different phases of 

the innovation process that firms open to the external partners), respectively. In 

addition to partner and phase variety we have added a third aspect of openness called 

content variety, reflecting what capabilities are involved. This kind of extension has 

for instance been asked for by Huizingh (2011); 

• Identifying relationships between the different OI models and the contextual 

variables external and internal to the focal firm that influence such models. As 

regards the external contextual factors, the role exerted by the ‘Business 

Environment’ and the ‘Intellectual Property Appropriability Regime’ is analysed. 

The internal contextual factors consider the ‘Strategic Orientation’ and the ‘Drivers 

of Collaboration’; 

• Identifying the impact of the OI models on firm performance, both in terms of 

‘Economic Outcome’ (ROS and ROI) and ‘Innovation Performance’ (time to market, 

reduction of innovation risks and costs); 

• Understanding the role that moderating factors (supporting organizational structures, 

supporting management, collaboration mindset and collaboration relational factors) 

can play in the relationship between the OI models and their effectiveness in terms of 

performance. 

In coherence with this aim, the research group first of all analysed extant literature on 

the topic, and then formulated a theoretical framework, which is described in the 

following section. The framework constitutes the basis for the empirical study, which is 
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described in section 3, and of which the results are discussed in section 4. At the end, 

section 5 summarizes the main conclusions of the work.  

2. LITERATURE BACKGROUND 

Open innovation (OI) is still receiving great attention from scholars and also from 

companies that seem to be more and more willing to open their innovation processes in 

order to exploit the opportunities offered by the external technological environment. 

However, the debate in Innovation & Technology Management literature shows that 

there is also some strong criticism with respect to OI (Dahlander and Gann, 2010; Trott 

and Hartmann, 2009). Some authors underline that the concept is not particularly new, 

but, on the contrary, there is a long tradition on the topic (Freeman, 1974; Pavitt, 1984; 

von Hippel, 1986). Furthermore, the artificial dichotomy between open and closed 

innovation models has been criticized (Dahlander and Gann, 2010), whilst the real-

world examples suggest that different degrees and different models of OI can be 

conceived in a continuum of possibilities. Hence, investigations based on the analysis of 

OI degrees would be far more relevant for both scholars and companies (Dahlander and 

Gann, 2010; Gassmann, 2006). For instance, van de Vrande et al. (2006) studied 

different degrees of openness in terms of level of integration and time horizon; Laursen 

and Salter (2006) introduced the concepts of partners’ breadth (i.e., number of sources 

used for OI) and depth (i.e., intensity of collaboration with each source) of external 

sources, recently revisited by Keupp and Gassmann (2009); Pisano and Verganti (2008) 

investigated the differences in governance and participation; Lazzarotti and Manzini 

(2009) introduced two variables: the partner variety (number and type of different 

partners), and innovation phase variety (the number and type of phases of the 

innovation process opened to external contributions in and/or out); Huizingh (2011), 

Dooley (2010), Oh and Rhee (2010) and Wu et al. (2006), emphasized different models 

based upon the different types of content provided by the partners. Following these 

contributions, this paper adopts the idea that companies may tailor their specific open 

innovation model. 

The literature on OI has also investigated the relation between the specific OI model 

(and OI degree) adopted by companies and the contextual factors (both internal and 

external), trying to understand whether and how these factors explain the company’s 

choices, i.e. are determinants of the OI degree. The contextual factors studied in the 

literature concern either the external environment, or the internal context.  

Table 1 summarizes the external factors and the firm-specific factors that influence the 

OI decisions, together with a synthetic explanation of the main concepts and statements 

found in the literature (Lazzarotti et. al 2011a, 2011b).  

The literature investigated can be summarized in the following framework (figure 1), 

that illustrates the environmental and firm-specific factors representing the main 

determinants of OI. This framework is the reference base of the research presented in 

this paper, since it was used to prepare the survey questionnaire and the related items 

and constructs. 
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Figure 1. The theoretical framework  

References External context factors Main concepts and statements 
Fortuin and Omta, 2008; Calantone and Stanko, 2007; 
Ozman, 2008; Jaworski and Kohli (1993) 
Hagedoorn J., (1993) 

Business / technology environment:  

 Technology intensity;  
forces organizations toward cooperation in that they are not able to cope with technology 
using only their strengths: companies in high-tech industries, e.g., semiconductors; 
examples can be found above all in the biotech and IT industry. 

 Technological turbulence;  rapidly changing technology conditions stimulate firms to be involved in a high number of 
interactions for exploring new knowledge residing outside the firms’ boundaries, and to 
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Collaboration 
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Openness innovation model 



 

be updated about new developments 

 Technological convergence presses firms to collaborate since they are not able to provide successful innovations 
using solely their own capabilities 

Chesbrough, 2003; Fortuin and Omta, 2008  Globalization foster OI with higher mobility of capital, labour, knowledge, lower logistics costs, more 
efficient ICT, increased market homogeneity across different countries, lower entry 
barriers for new international competitors 

Teece, 1986; Arora et al., 2001; Cassiman and 
Veugelers 2002; Gallini 2002; Teece and Pisano, 
2007; Lichtenthaler, 2010; De Faria and Sofka, 2010; 
Cohen et al., 2002; Laukkanen et al., 2008;  Kingston, 
2001; Alexy et al., 2009; Hertzfeld et al., 2006; Bogers 
2011 

Industry appropriability regime strong legal protection (i.e. based on patents) helps firms to capture benefits of OI; 
patents, can become the “currency of open innovation” and facilitate collaborative 
research and development activities;  

 Internal context factors  

Lichtenthaler (2008); Cohen and Levinthal, 1990; 
Sofka and Grimpe, 2008; Spithoven et al., 2010 

Strategic orientation: level of R&D 
investments, focus on radical vs 
incremental innovation 

The greater the specific level of R&D intensity (expenditure for R&D as a share of sales), 
the greater the external technological acquisition; hence, firms pursue external 
technology acquisition as a complement to internal R&D and not as a substitute. The 
higher the level of ‘absorptive capacity’, the higher the ability to exploit external sources 
of technology and know-how. The higher the emphasis on radical innovation, the higher 
the attitude towards openness, concerning both external technology commercialization 
(possibility to facilitate acceptance on the market and to create a standard ) and external 
acquisition (firms which emphasize radical innovation are not able to develop all 
knowledge internally). 

Lazzarotti et al., 2011, Huang, et al., 2009; Calantone, 
and Stanko, 2007; Chiaroni et al., 2009;   
Chesbrough and Teece, 1996; Linder, 2004; Lynch, 
2004; Gassmann, and Enkel, 2004; 

Drivers of collaboration 
Many different drivers push companies to exploit the external technological 
opportunities, both inside-out and outside in: expand the company's competence base, 
access to advanced technologies, stimulate creativity and idea generation capacity, 
reduce/share the risks, costs and time to market of innovation   

Bilgram et al., 2008; Chiaroni et al., 2010; Lazzarotti 
and Manzini, 2009; Gemser and Leenders, 2011; 
Andriopoulos and Lewis, 2010; Cassiman and 
Veugelers, 2006; Birkinshaw and Gibson,  2004; 
Chesbrough et al., 2006; Dahlander and Gann, 2010; 
Pisano and Verganti, 2008; Raasch et al., 2008  

Organizational and cultural context Importance of the “right conditions” (collaboration capabilities, organizational factors and 
managerial tools) in order to open the innovation process. Changing from closed to open 
innovation requires a structured approach involving tools for technology intelligence and 
also organizational mechanisms to manage people and culture. 

    Table 1. Internal and external context factors according to  the literature investigated
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3. RESEARCH QUESTIONS, METHODOLOGY AND CONSTRUCT 

Even though the literature has already achieved a high degree of systematization, the 

empirical validations of concepts and statements is still on-going. The first main point 

of this paper concerns the analysis of the actual adoption of different open innovation 

models by companies. Hence, the first research question of this paper: 

RQ1 Which different Open Innovation models are adopted by companies to open their 

innovation funnel to external partners? 

In order to answer this question, we need an  understanding of partner variety, the 

innovation phase variety, and the content variety, as depicted in figure 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Research question 1 

 

The literature also suggests several relationships between the context factors and the 

open innovation models adopted by companies. This leads to the second research 

question of this paper: 

RQ2: What is the relationship between context factors and the open innovation models 

adopted by companies? 
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Figure 3. Research question 2 

 

Concerning the effectiveness of different OI models, the debate in literature is still very 

lively, since it is not clear yet if being open is actually better than being closed in terms 

of economic and innovation performance. Hence, the third research question of this 

paper: 

RQ3: What is the impact of different open innovation models on the economic and 

innovation performance of companies? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Research question 3 

Last point brought into evidence in the literature framework, the performance of 

different open innovation models are presumably influenced by some moderating 

factors, relating to the organization, cultural mindset, relational capabilities of 

companies. Hence, the last research question of this paper: 

RQ4: What is the role of moderating factors (supporting organizational structure, 

management support, cultural mind-set and relational capabilities) in determining the 

performance of different open innovation models? 
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Figure 5. Research question 4 

The methodology followed to answer to the above research questions is described in 

section 3. 

3.1 METHODOLOGY 

The aim and scope of this paper is really very wide, as the set of research questions 

clearly demonstrate. This is coherent with the aim of our big research group, i.e. to give 

a picture of the actual adoption of open innovation models and of their effect on firm’s 

performance. The methodology adopted in this paper is coherent with this approach: the 

aim is not to give an in depth analysis of all the single specificities that characterise 

open innovation within companies, an in depth analysis of all the relationships, their 

robustness and multiple reciprocal effects, but rather to understand the phenomenon in 

its main characteristics. Many future papers, based on the data collected by the whole 

research group, will have the opportunity to investigate all the details. 

In order to answer the research questions, we used data from the OIS survey, based on 3 

countries: Italy, Sweden, Finland; data from UK and Spain are not yet available at the 

moment. A questionnaire was created, concerning all the elements of the framework, 

with items validated by means of previous literature or by direct explorative factor 

analysis. A short synthesis of how the concepts have been operationalized is given is 

table 2. Items are measured on a point Likert scale (1=not at all to 7=to a very high 

extent). The respondents could in addition to this choose “I do not know”. 

 

Variable 
Operationalization  Reference literature 

for constructs 

Strategic 
Orientation 

 We aspire to be the technological leader 

 We focus on radical rather than incremental innovation 

 We try to hire the best scientists and experts in the market 

 R&D and marketing are our core competencies  

 We normally use innovative, flexible and non-routine 
technologies  

 We have a broad product/market portfolio  

 We have a broad technology portfolio   

Lichtenthaler and Ernst 
(2009), Lichtenthaler, 
(2008), 

Drivers of 
Collaboration  

 Expand the company's competence base  

 Access to advance technologies  

 Stimulate creativity and idea generation capacity  

 Reduce/share the risks of innovation  

 Reduce/share innovation costs  

 Reduce time to market   

Lazzarotti et al., 2011, 
Huang, et al., 2009; 
Calantone, and Stanko, 
2007; Chiaroni et al., 2009;   
Chesbrough and Teece, 
1996; Linder, 2004; Lynch, 
2004; Gassmann, and 
Enkel, 2004;  

Business 
Environment  

 Increasing technology development cost 

 Shorter product life cycles 

 Customer/consumer product demands and preferences are 
highly uncertain 

 It is difficult to predict changes in customer/consumer 
needs and preferences   

Chesbrough, 2006 
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IP Appropriability 
Regime 

 Patents 

 Designs  

 Trademarks 

 Trade secrets 

 Non disclosure agreements and other contractual 
agreements (e.g. joint development agreements) 

 Copyrights 

 Product complexity 

 Lead times 

Cassiman and Veugelers, 
2002; Arundel, 2001; de 
Faria and Sofka 2010; 
Amara et al., 2008; Gallini, 
2002; Alexy et al., 2009; 
Pisano, 2006; Hertzfeld et 
al., 2006; West, 2006 ; 
Henkel, 2006  

Partner variety  

Collaboration with eight external sources in the last 5 years 

 Universities and research centres 

 Innovation intermediaries 

 Government agencies 

 Customers (i.e. retailers) 

 Suppliers 

 Consumers 

 Competitors 

 Companies operating in other industries 

Laursen and Salter, 2006 

Phase variety 

Collaboration with external sources in five phases of the 
innovation process in the last 5 years 

 Idea generation 

 Experimentation 

 Engineering 

 Manufacturing 

 Commercialisation 

Gassmann and Enkel, 
2004; Lazzarotti  and 
Manzini, 2009; Lazzarotti et 
al., 2011 

Content variety 

"We collaborate with our partners while they provide us with the 
following”: 

 Access to leading edge of technology 

 Innovative products and/or services 

 Innovative processes 

 Opening up new markets 

 Reliable deliveries 

 System responsibility (supply chain management 
capability) 

 Project management capability 

 Improvement capability 
 

Azadegan and Dooley, 
2010; Oh and Rhee , 2010; 
He and Wong 2004 

Supporting 
Organisational 
Structures 

 There is a formal organisational unit within the company to 
coordinate and support technological collaborations with 
external partners 

 There are organisational roles within the company to 
facilitate cultural change by developing the understanding, 
knowledge, processes and skills required in technological 
collaborations with external partners 

Lazzarotti et al., 2011;  

Supporting 
Management 
Actions 

 We formally assess the trade-offs between internal 
development and external acquisition 

 We increasingly rely upon internal search capabilities to 
scan and assess external knowledge 

 We use project management techniques to manage the 
collaborations 

 We formally asses the performance and results of 
collaborative projects 

 We have a reward and incentive system to recognize the 
benefits of collaborative innovation 

 We use internet-based systems to facilitate the search of 
potential partners 

Lazzarotti et al., 2011;  
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Collaboration 
Mindset 

 We give our staff time and resources to generate new ideas 

 Our staff easily adapt to new situations 

 We set our staff creative and challenging objectives 

 We allocate resources for our staff continuous professional 
development 

 There is a high level of collaboration within functional areas 
to identify and resolve emerging issues in innovation 
activities 

 There is a high level of interaction across different 
functional areas in innovation activities 

Subramaniam, and Youndt, 
2005;  
Kang and Snell, 2009; 
Kang, et al. 2007; Radaelli 
et al., (forthcoming)  
Jiménez-Barrionuevo, et 
al., 2011  

Collaboration 
Relational Factors 

 We share a similar management style with our partners 

 There is a mutual interest in working collaboratively among 
partners  

 There is a high level of trust among partners  

 Partners’ technological competences match up 

  ACCESS TO PARTNERS' KNOWLEDGE RESOURCES  

 SYNERGY CREATED BY COMBINING KNOWLEDGE  

  among participating firms  

  creating capabilities beyond individual firms  

 creating new business opportunities exceeding individual 
firms' expectations 

 resources and capabilities of your partners fit well with your 
company  

 dependent on each other's expertise and knowledge 

Cullen et al., 2000; Chia-
Ling et al., 2010; West  et 
al., Lin  and Chen  2007; 

Economic 
Outcomes 

  ROS, ROA 
Lichtenthaler, 2009, Ray  et 
al., 2004 

Innovation 
Performance 

 Reduce innovation risks 

 Reduce new product/process development cost 

 Reduce time to market 

 Introduce new or significantly improved products or 
services 

 Introduce new or significantly improved process of 
producing our products or services 

 Opening of new markets 

Chiang and Hung, 2010; 
Sofka and Grimpe, 2008; 
Gassmann and Enkel, 
2004; Kolk and Püümann, 
2008; Dahlander and Gann, 
2010  

Table 2. Operationalization of variables in the questionnaire 

The target sample was created considering the manufacturing industry (codes from 10 to 

32 and 98 in NACE Rev. 2) with the following criteria: probabilistic sampling, 

representativeness of the sample, possibility of generalizing results; companies with less 

than 10 employees have been excluded. By means of an on-line questionnaire, we 

collected 503 valid responses so far. 

After the analysis of descriptive statistics, we performed a 2-stage cluster analysis. First, 

we applied a hierarchical cluster analysis (Ward method) of one of the openness 

perspective, i.e. partner variety, in order to group firms into a number of categories 

which are, with respect to the variable under investigation, as homogenous as possible 

(small within-cluster variance) and at the same time as different as possible (large 

between-cluster variance) (Lattin et al., 2003). The choice of the variable for defining 

the cluster was made by selecting, among the three variables characterizing the open 

innovation models (partner variety, innovation phase variety, content variety) the one 

able to maximise the differences among the clusters. The criterion for formation of 

homogeneous clusters was the relative increase of the merger coefficient: [(merger 

coefficient at stage k) – (merger coefficient at stage k-1) – 1] (Milligan, 1981, Milligan 
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and Cooper, 1985). In addition, we also examined the number of firms per cluster and 

whether the clusters identified can really be identified as different models of open 

innovation (Hollenstein, 2003). Results suggested a four cluster solution as the most 

appropriate representation of the data. A final four cluster solution using K-means 

cluster analysis was then developed using the initial seed points from the Ward’s 

method. This allowed us to answer to RQ1. 

Then, the analysis of differences was conducted among the four clusters, in order to 

investigate the relationships between open innovation models and context factors 

(RQ2), between OI models and performance (RQ3) and between OI model, 

performance and moderating factors (RQ4). A regression was also used to answer to 

RQ 2. Limitations of the methodology adopted are discussed in the last section of the 

paper. 

4. RESULTS 

The survey results allow us to draw several results, that are reported here starting from 

the descriptive statistics and, then, with reference to the four research questions.  

4.1 DESCRIPTIVE STATISTICS 

Among the 503 respondents, 414 declare they have been involved in collaborations 

concerning innovation activities in the last five years. The following descriptive 

statistics is referred to this sub-set of companies. 

The following figure shows the most relevant partners, innovation phases and content in 

collaborations concerning innovation activities. As evident in figure 6, and in line with 

existing studies, customers, suppliers and universities remain the most common and 

relevant partners, collaborations mainly concern the early phases of the innovation 

process and the most important types of content provided by the partners are leading 

edge, innovative technologies, capabilities and know-how. This overview on results 

brings into evidence that, in order to capture the real novelty of the open innovation era, 

it is necessary to go in depth into the different models adopted by companies. 
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Figure 6. Partners, innovation phases and contents in collaborations



14 

4.2 THE IDENTIFICATION OF OPEN INNOVATION MODELS  

The two steps cluster analysis (described in section 3.1) allows us to clearly characterize 

four open innovation clusters, among which the differences are significant (F test). 

 

Figure 7. The identified four innovation clusters (in the radar, the mean value of 

relevance of each type of partner for each cluster) 

The cluster of open network innovators includes companies with a very high level of 

collaboration with all the types of partners. The cluster of supply chain collaborators 

includes companies that privilege collaborations with suppliers, customers and 

consumers, whilst relationships with other types of partners are more limited. The 

cluster of technology seekers is composed by firms that have a high level of 

collaborations mainly with universities and research centres that represent technology 

and know-how providers. Lastly, the cluster of closed collaborators refers to companies 

that strongly limit relationships with all the types of partners. 

In order to answer to RQ1, it is relevant to characterize the four clusters, in terms of 

either content variety or innovation phase variety. In terms of content, it is worth noting, 

as in figure 8a, that the trend of relevance of the different contents is similar for the four 

clusters, except for supply chain collaborators, for which the most relevant content 

provided by their partners is represented by reliable deliveries and supply chain 

management capability (as expected). Concerning the innovation phases, in figure 8b 

several differences emerge, and the only common characteristic is that collaborations in 

commercialization are the less diffused. 
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Figure 8a. Content variety in the four clusters (mean values) 

 

Figure 8b. Innovation phase variety in the four clusters (mean values) 

In summary, this first part of the analysis allows to give a first rough answer to RQ1, 

since four open innovation models can be recognised in the practice of companies:  

 Open network collaborators: have collaborations with high relevance (i.e. high 

mean values) with all the type of partners, even if consumers and competitors 

are less relevant than others; they collaborate with partners that provide them 

with a wide variety of content and collaborate in all the phases of the innovation 

process, even if collaborations in manufacturing and commercialization are by 

far less relevant; 
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 Supply chain collaborators: have their main collaborations along the supply 

chain, i.e. with suppliers, customers and consumers; their partners provide many 

types of content, but project management capabilities and the access to new 

markets are less relevant; have more or less the same level of collaborations 

along the whole innovation funnel, except the commercialization phase, where 

partnerships are less relevant; 

 Technology seekers: focus their collaborations on universities and research 

centres; the contributions provided by their partners is mainly technology, but 

also innovative products or services and improvement capability; for this reason, 

their collaborations are concentrated in the early phases of the innovation 

process: idea generation, experimentation, engineering; 

 Closed collaborators: their collaborations are highly limited with all the type of 

partners (means are always less than the average for the whole sample), the 

content provided by their partners is mainly represented by technology know-

how and improvement capabilities and they mainly collaborate in the central 

part of the innovation funnel (mainly engineering). 

The four clusters above show a decreasing degree of openness from open network 

collaborators to closed collaborators, as the values of partner, innovation phase and 

content variety decrease from the first to the fourth cluster. 

The ANOVA univariate analysis (which is not reported here for sake of brevity) shows 

that the differences among the four clusters are all significant, with respect to all the 

items of the questionnaire, except for the economic performance, which will be 

discussed in a subsequent section.  

4.3 IDENTIFICATION OF DETERMINANTS OF THE OPEN INNOVATION MODEL CHOICE 

Concerning the internal context factors, the three graphs below show that the difference 

among the four clusters, again, is not in term of trend of the curve, which means that, in 

each cluster, the relative importance of the different factors is quite similar. For 

example, “expanding the company’s competence base” is the most relevant drivers of 

collaboration for all the clusters, and “reduce/share the risks of innovation” is the less 

relevant. What really differentiates the four clusters is the value of this relevance: from 

open network collaborators, to closed collaborators, the value of the relevance of each 

factor decreases. Even the two intermediate clusters, technology seekers and supply 

chain collaborators, surprisingly, show a similar trend in the relevance of the different 

factors, with very few exceptions, concerning the strategic orientation and the 

appropriability regime. 
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Figure 9. Context factors in the four clusters 

For the external context factors, the situation is not so clear: it seems that, even if trends 

have some similarities, different clusters are characterized by a different 

business/technology environment. 

This first analysis suggests that we need to go more in depth in order to answer to RQ2, 

i.e. to find the determinants of the choice of a specific OI model. To this aim, first of all 

we verified whether the context factors could be aggregated, by means of a factor 

analysis (analysis of principal components). Such analysis brings into evidence in a very 

clear and statistically robust way that (the statistics not displayed in detail in this paper 

due to space limitations): 

 items referring to the strategic orientation of companies can be grouped into a 

single factor, that we call “strategic aggressiveness”; 

 items referring to the drivers of collaboration can be grouped into two factors, 

that we call “technology-oriented drivers”, relating to the companies’ aim to 

increase their level of competence, know-how and creativity, and “market 

oriented drivers”, relating to the aim to improve the ability to go into the market 

minimizing risks, on time and with the proper cost; 

 items referring to appropriability can be grouped into two factors, respectively 

relating to the use of “contractual IP protection mechanisms” (IPPMs) (patents, 

trademarks, design, NDAs and copyright) and to the use of “strategic IP 

protection mechanisms” (product complexity and lead time advantage) 
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 items referring to the business/technology environment can be grouped into two 

factors, respectively relating to the “technology dynamic” and to the “business 

dynamic”. 

Then, by using these four context factors we conducted a tentative regression analysis, 

in which we tried to verify whether specific context factors push companies towards 

some specific type of partners. In the following table, results concerning the partner 

“university and research centres” are reported. Similarly, the regression was conducted 

for the other partners. 

 

Significance levels: ^ p<0.1; * p<0.05; ** p<0.001. N=52 

Table 3. Determinants of openness: the case of “universities and research centres” 

This first tentative analysis brings into evidence that for sure several context factors can 

be considered determinants of the choice of the open innovation model adopted by 

companies. However, the research group decided to postpone a more detailed and 

complete analysis in order to consider also data from Spain and UK.  

4.4 PERFORMANCE OF OPEN INNOVATION MODELS 

The differences in the economic performance among the four clusters are not 

statistically significant, so this element probably requires in the future some more 

investigation. By contrast, the innovation performance differences among clusters are 

statistically significant and it emerges that open network collaborators achieve a higher 

performance with respect to other clusters. This is partially obvious (open collaborators 

invest more in collaborations for improving their innovation process and, hence, achieve 

higher results), but it is a first confirmation that improving the innovation performance 

by opening up the innovation process is not only theoretically affirmed, but also 

practically experienced by companies. Another relevant result is that the most important 

effect of open innovation, whatever the model adopted, is that it allows increasing the 

  Universities 

and 

research 

centres’  

Customers Suppliers 

 

Determinants of openness:    

Strategic aggressiveness 
,191* ,164* ,123^ 

Technology oriented drivers ,034 
-,010 ,1^ 

Market oriented drivers ,146* 
,153* 

,091 

Contractual IPPMs ,129* 
,039 

,025 

Controls: 
 

  

Size (log n dependent) 
,141* 

,038 ,041 

Adj. R
2
 

,181 
,069 ,056 

F (full model) 14,452** 5,529** 4,622** 
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rate of introduction of new products or services in the market. Again, this is a 

confirmation, drawn from the experience of companies, that firms’ innovation rate can 

greatly benefit from the opening of innovation processes, even with a low degree, such 

as in the case of closed collaborators. 

 

Figure 10. Innovation performance among the different clusters 

The answer to question 3 can thus be the following: it seems that it is not possible to 

identify an open innovation model able to guarantee a superior economic performance; 

hence, as some literature suggests, it is not true that “the more open, the better”. 

However, it is true that a higher degree of openness gives a higher contribution to the 

innovation performance of companies, especially in terms of number of new 

product/service introduced in the market. 

4.5 THE ROLE OF MODERATING FACTORS 

The moderating factors show statistically significant differences among clusters, except 

for the collaboration relational factors. The first relevant difference is referred to the 

presence of organizational units and roles dedicated to support open innovation, as 

showed in the following table. 

 

 Formal organizational unit within 
the company to coordinate and 

support technological 
collaborations 

Organizational roles 
within the company to 

facilitate cultural change 

open network 
collaborators 

62,30% 60,80% 

technology seekers 40,00% 55,70% 

supply chain 40,00% 52,10% 
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collaborators 

closed collaborators 28,30% 38,90% 

Table 3. Organizational units and roles for OI in the four clusters 

Relevant differences emerge also with respect to the supporting management actions 

and the cultural mindset: higher degrees of openness are associated with the creation of 

the appropriate managerial, organizational and cultural context.  
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Figure 11. Supporting management actions and cultural mindset in the four 

clusters 

Given the very limited differences emerging in the performance of the different open 

innovation models, at the moment it is not possible to properly answer RQ4, i.e. to 

understand the moderating role of the above factors in determining the performance of 

different open innovation models.  

5. CONCLUSIONS 

So, are we in an open innovation era? This paper gives a first exploratory picture of the 

practice of open innovation in manufacturing companies in three European countries. 

Four research questions have been formulated, for which a first answer has been given: 

 RQ1. Which different Open Innovation models are adopted by companies to open 

their innovation funnel to their external partners? 

 Four open innovation models emerge from the empirical study, which 

correspond to different (decreasing) degrees of openness: open network 

collaborators, supply chain collaborators, technology seekers, closed 

collaborators. 

 RQ2. What is the relationship between the context factors and the open innovation 

models adopted by companies? 

 At the moment, it seems to be determinant in the choice of the OI models only 

the intensity of the context factors, and not the type of factors: the higher the 

value (i.e., the relevance) of the considered factors, especially internal, the 

higher the degree of openness adopted by companies. However, a far more in 



23 

depth investigation in the future is needed for giving a complete and exhaustive 

answer to this question.  

 RQ3. What is the impact of different open innovation models on the economic and 

innovation performance of companies? 

 It does not emerge any statistically significant difference among OI models in 

terms of economic performance, whilst it clearly emerges that higher degree of 

openness allows an  increase of the innovation performance, especially in terms 

of introduction of new products / services. Also for this research question in the 

future further investigations are necessary to better understand the effect of 

openness on the economic performance of companies 

 RQ4. What is the role of moderating factors (supporting organizational structure, 

management support, cultural mindset and relational capabilities) in determining 

the performance of different open innovation models? 

 Different open innovation models are characterised by a different organizational 

and cultural context, which means that companies have already understood that 

open innovation cannot be actually implemented without dedicated interventions 

on the organization. However, it has not been demonstrated in this paper 

whether or not these interventions actually influence the level of performance of 

different open innovation models. This is another relevant starting point for 

future research. 

Given the exploratory nature of this paper, the methodology used has been limited to 

descriptive statistics, clusters definition and analysis and only one regression model has 

been built. In the future, the huge amount of data collected by the research group will be 

used with different methodologies in order to make some further steps in the 

understanding of the Open Innovation phenomenon and on its impact on the industrial 

manufacturing system. 
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