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1. Johdanto 
 

”Tehdään lisää Supercell tarinoita – Ohjelmistoala kannattelee koko Suomen 

tulevaisuutta. Miltä muulta alalta punnertaa sata miljonääriä kolmessa vuodessa?” 

 

Sanoo Ohjelmistöyrittäjät ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha Talouselämässä päivän 

sen jälkeen, kun suuri suomalainen peliyritys Supercell oli ilmoittanut 1,1 miljardin 

euron yrityskaupoistaan (Talouselämä, 2013; Pesonen, 2013). Suomalaisista 

pelialan yrityksistä on uutisoitu lukuisia kertoja viimeisen vuoden aikana. Suomalaiset 

menestystarinat, kuten Rovio Entertainment ja Supercell ovat nostaneet suomalaisen 

kilpailukyvyn ja innovatiivisuuden takaisin maailmankartalle. Menestystarinoiden 

ajamana peliteollisuuden yrityksiä perustetaan Suomessa joka kuukausi lisää ja 

Suomea pidetäänkin jo maailmalla peliteollisuuden startup:ien kehtona.  

 

Uudet kasvavat toimialat asettavat aina uusia kysymyksiä organisaation 

menestystekijöille. Mitkä elementit mahdollistavat organisaation nopean kasvun ja 

kyvyn kilpailla sekä miten noita elementtejä tulisi kilpailukyvyn takaamiseksi johtaa? 

Nykyisessä dynaamisessa toimintaympäristössä uudistumiskyky, luovuus ja 

innovatiivisuus ovat merkittävimmät tekijät yrityksen kilpailukyvyssä. Nämä tekijät 

vaikuttavat ratkaisevasti myös suomalaisten peliyritysten kilpailukykyyn. Jos halutaan 

pärjätä intensiivisessä kilpailussa, tulee nimenomaan luovuuden ja innovatiivisuuden 

hyödyntämistä pitää yritykselle olennaisimpana asiana. (Ståhle & Laento, 2004; 

Solatie & Mäkeläinen, 2009, 17-19) Menestyminen kilpailussa ei kuitenkaan ole 

Suomessa vain pelialan ominaisuus. Suomalaisten yritysten kilpailukyky on jo 

useamman vuoden ajan sijoittunut globaalissa tarkastelussa parhaimmistoon. World 

Economic Forumin (WEF) teettämässä maailmanlaajuisessa kilpailukykyä 

mittaavassa indeksissä (The Global Competitiveness Index 2013–2014) Suomi 

sijoittui kaikista 148 maasta sijalle 3., mikä kertoo paljon suomalaisten yritysten 

kyvystä innovoida ja johtaa innovatiivisuutta (World Economic Forum, 2013). 

Suomalaisista yrityksistä erityisesti pelialalla toimivat yritykset ovat todistaneet 

kykynsä jatkuvaan uudistumiseen sekä kykyyn kilpailla teknologiavetoisilla 

markkinoilla. Mielenkiintoista on kuinka nämä keskeisimmät kilpailukyvyn tekijät 
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pelialan yrityksissä koetaan ja kuinka niitä pyritään johtamaan, jotta innovatiivisuus ja 

siitä kehkeytyvä kilpailukyky pystytään tulevaisuudessa säilyttämään  

 

1.1 Tutkimuksen tarkoitus ja merkityksellisyys 
 

Viimeisen muutaman vuoden aikana suomalaiset peliyritykset ovat nousseet 

erityisesti esiin, kun uutisointien aiheina ovat olleet suomalaiset innovaatiot ja 

suomalainen kilpailukyky. 2000-luvun teknologinen kehitys on luonut paljon uusia 

markkinoita suomalaisille pelialan yrityksille, mahdollistaen pelien kehittämisen 

tietokoneen ja pelikonsoleiden lisäksi myös mm. puhelimiin ja tabletteihin. Valtaosa 

uusista kasvavista pelinkehitys yrityksistä kehittävät pelejään nimenomaan 

mobiilisovellusmarkkinoille. Mobiilisovellusmarkkinat vaativat yrityksiltä herkkyyttä 

uudistumiseen sekä kykyä pysyä pelitrendien mukana. Mobiilisovelluksia kehitetään 

maailmalla huimaa tahtia ja kilpailu niiden menestyksestä on kiihkeää. Markkinat 

toimivat virtuaalisesti Internetin välityksellä, joten sovellusten lataaminen ja 

ostaminen on mahdollista vuorokauden ympäri. 

  

Suomalaiset peliteollisuuden yritykset ovat näyttäneet viimeaikoina kykynsä tuottaa 

innovatiivisia ideoita, jotka menestyvät globaaleilla markkinoilla. Innovatiivisuus ei ole 

itsestään syntyvä voima vaan sen kasvattamiseksi tarvitaan ammattitaitoista ja 

omistautunutta innovatiivisuuden johtamista. Tutkielmassani olen valinnut 

tutkimuksen kohteeksi innovatiivisuuden ja sen johtamisen pelialan startup 

yrityksissä. Tarkoituksenani on ymmärtää mistä innovatiivisuus pelialan 

organisaatioissa kostuu ja kuvata kuinka tällaista luovuuteen ja korkeaan 

teknologiseen osaamiseen perustuvaa innovatiivista toimintaa johdetaan.  

 

Innovatiivisuuden johtamisen sekä organisaation innovatiivisuuden elementtien 

ymmärtäminen suomalaisissa pelialan yrityksissä antaa mahdollisuuden hyvien 

innovatiivisuuden käytäntöjen mallintamiseen, jotta näitä käytäntöjä voidaan 

jalkauttaa muihin organisaatioihin niiden kilpailukyvyn kohentamiseksi. Tämän 

kandidaatintutkielman tarkoituksena on tuoda esiin kyseisiä innovatiivisuuden 

johtamisen käytäntöjä sekä teoreettisen tarkastelun että empiirisen tutkimuksen 

pohjalta. Suomalaisten peliyritysten menestyksen takana on muutakin kuin korkea 

teknologinen osaaminen. Uskon sen ratkaisevan menestystekijän olevan 
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organisaation kyvyn innovatiivisuuteen ja sen kasvattamiseen ja siksi 

innovatiivisuuden johtamisen sisäistäminen on jokaiselle organisaation kilpailukykyä 

ja kasvua havittelevalle johtajalle pääasiallisen tärkeää. 

 

1.3 Tavoitteet 
	  

Tavoitteeni tässä kandidaatintyössä on muodostaa selkeä teoreettinen kuvaus 

innovatiivisuuden ja luovuuden johtamisesta. Tämän kandidaatintutkielman luettuaan 

lukijalla on käsitys innovatiivisten yritysten ominaisuuksista sekä miten 

innovatiivisuutta pelialan yrityksissä edistetään. Tarkoituksenani on avata luovuuden 

ja innovatiivisuuden tutkimuskenttiä sekä muodostaa lukijalle tieteellinen kokonaisuus 

innovatiivisuuden johtamisesta. Tutkielmani tieteellisyys perustuu laadulliseen 

tutkimukseen sekä luovuuden ja innovatiivisuuden tutkimuskentältä koottuun 

teoreettiseen kokonaisuuteen. 

 

Tutkielman tarkoitus on antaa organisaatioille, johtajille ja asiasta kiinnostuneille kuva 

innovatiivisuuden esiintymisestä sekä sen johtamisesta pelialan startup yrityksissä. 

Kandidaatintutkielman luettuaan lukija pystyy hahmottamaan millaisena 

innovatiivisuus nähdään pelialan yrityksissä sekä käsityksen innovatiivisten yritysten 

toimintatavoista. Empiirisen osuuden avulla pyrin nostamaan esiin peliyrityksissä 

toimivien johtajien omia näkemyksiä innovatiivisesta organisaatiosta ja 

innovatiivisuuden johtamisesta. 
 

1.4 Katsaus tutkimuksen taustoihin ja olemassa oleviin tutkimuksiin  
 

Innovatiivisuutta voidaan yleisesti pitää sosiaalisena ilmiönä, jonka tuotoksena 

innovaatioita syntyy. Innovaation määritelmä on hyvin monimuotoinen ja niin ovat 

innovaatioteoriatkin, joten yhtenäisen innovaatioteorian tai määritelmän löytäminen 

tutkimuksista voi olla hyvin haasteellista (Rajaniemi, 2010, 47). Innovaatiota voidaan 

pitää kuitenkin yleisesti tärkeänä tuotteena, prosessina metodina tai ideana, joka 

johtaa uuteen tai ainakin juuri kyseiselle organisaatiolle uuteen tai parempaan 

tuotteeseen (Gumusluoglu & Ilsev, 2009; Koprowski, 1967; Gopalakrishnan & 

Damanpour, 1994, 95). 
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Innovaatiotutkimus on hyvin pitkään olemassa ollut ja laajalti levinnyt tutkimuksenala. 

Ensimmäiset pilkahdukset innovaation teoreettisesta tutkimuksesta sijoittuvat 

yrittäjyyden tutkimukseen jo 1800-luvun alkuun. Ranskalainen sosiologi Gabriel 

Tarde (1843-1904) on monen alan tutkijan mukaan ensimmäinen filosofinen 

innovaatioteoreetikko. (Rajaniemi, 2010, 49-50) Vaikka ensimmäiset 

innovaatioteoriat yhdistetään usein kuitenkin vasta 1970-luvulle taloustieteilijä Joseph 

Skumpeteriin (1883-1950), ensimmäiset keskustelut innovaatioista ovat lähtöisin jo 

1800-luvulta (Sundbo, 1993, 4). Tarden ja Skumpeterin käsitykset 

innovatiivisuudesta muistuttavat paljon toisiaan. Tarde kuitenkin koki 

innovatiivisuuden ennemmin sosiaalisen evoluution selittäjänä, kun taas Skumpeter 

näki innovatiivisuuden vain rakennuspalikkana taloudelliselle kehitykselle (Rajaniemi, 

2010, 51). Useimmissa innovaatiokirjallisuuden määritelmissä onkin huomattu olevan 

mukana innovaation taloudellinen aspekti. Taloudellisen näkökulman mukaan 

innovaatioiden voidaan ajatella sisältävän kaikki ne ideat, uudistukset tai 

parannukset, jotka tuottavat yritykselle taloudellista lisäarvoa (Antola & Pohjola, 

2009, 183; Sydänmaanlakka, 2011,15). Myös Ståhle ja Grönroos (1999, 135) 

mainitsevat kirjassaan, ettei edes todella hyvää ideaa voi kutsua innovaatioksi, 

ennen kuin se on tuotteistettu ja siitä on tullut osa kannattavaa liiketoimintaa.  

 

Innovatiivisuuden ilmiötä voidaan tutkia myös sekä taloudellisesta että sosiologisesta 

näkökulmasta riippuen sen levinneisyydestä. Innovaatioiden leviämistä voidaan 

tarkastella sekä mikrotasolla eli yksittäisten yritysten sisällä, että makrotasolla eli 

yhteiskunnassa. Useimmat teoriat voidaan kuitenkin luokitella kuvaamaan 

innovatiivisuutta makrotasolla, eli innovatiivisuuden leviämistä yhteiskunnallisella 

tasolla. (Sundbo, 1998, 1-2).  

 

Roskilden yliopiston professori Jon Sundbo (1998, 3) kuvailee innovaatioteorioiden 

historiaa prosessiksi, jossa vanhat teoriat haalenevat pikkuhiljaa pois, kun uudet 

teoriat valtaavat alueen ja jossa vanhoja teorioita muokataan uuteen moderniin 

muotoon. Vaikka tutkielmassani pääpaino ei ole innovaatioteorioissa tai – 

prosesseissa, on vanhojen innovaatioteorioiden sekä tutkimusten hyödyntäminen 

tutkielmani teossa ollut välttämätöntä sekä hyvin antoisaa perehtyessäni 

organisaation innovatiivisuuteen ja luovuuteen.  
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Viimeisten vuosien aikana innovatiivisuuden tutkimus on keskittynyt enemmän jo 

olemassa oleviin johtajuuden teorioihin ja hyväksi todettuihin johtamismenetelmiin, 

jotka edistävät innovatiivisuutta organisaatiossa. Teknologia ja innovaatio johtamisen 

professori Jean-Philippe Deschamps (2005) tutki muun muassa kuinka erilaiset 

johtajuuden kyvyt vaikuttavat organisaation innovatiivisuuteen ja kuinka eri 

johtajuutta tulisi käyttää eri innovaatiostrategioiden yhteydessä. Myös esimerkiksi 

Transformationaalisen johtajuuden tutkimuksissa, on transformationaalisen 

johtajuuden osoitettu tukevan ja edistävän innovaatioiden syntymistä 

organisaatioissa sekä varmistavan organisaation menestyksen pitkällä aikavälillä 

(Ancona & Caldwell, 1987).  

 

Innovatiivisuuteen liittyy ideoiden ja innovaatioiden kehittämisen lisäksi myös yksilön 

ja organisaation oppimisen ja luovuuden teoriat, sillä jotta organisaatiossa voi syntyä 

innovaatioita on kaiken innovatiivisen ajattelun lähdettävä yksilön kyvystä oppia ja 

kehittää uutta. Innovatiivisuus on sekä määritelmänä että tutkimuskenttänä niin 

monimuotoinen ja laaja, ettei siihen syvällisesti ja kokonaisvaltaisesti perehtyminen 

kandidaatintutkielman rajoissa ole mahdollista.  

 

Vaikka innovatiivisuutta on tutkittu jo vuosikymmenten ajan, ovat yritysten 

organisaatiorakenteet ja erityisesti maailman muuttuminen virtuaaliyhteiskunnaksi 

luoneet uudenlaisia ulottuvuuksia innovatiivisuuden johtamiselle.  

 

Nykyään innovatiivisuuden tutkimus kulkee käsi kädessä luovuuden tutkimuksen 

kanssa. Innovaatioita tai innovatiivisuuden johtamista on mahdotonta tutkia 

huomioimatta luovuuden vaikutusta yksilön ja koko organisaation innovatiivisuuteen. 

Luovuuden tutkimus on tullut aika paljon jälkijunassa verrattuna ensimmäisiin 

havaintoihin innovaatiotutkimuksesta. Vuonna 1950 amerikkalainen lahjakkuustutkija 

J.P Guilford piti puheen luovuudesta ja tätä on pidetty modernin luovuustutkimuksen 

ensimmäisenä ilmentymänä (Sydänmaanlakka, 2009, 90). Myös Moisio, Lempiälä ja 

Haukola (2009) toteavat nykymuodossa olevan luovuustutkimuksen olevan peräisin 

1950-luvulta, jolloin luovuus ymmärrettiin olevan yksilön tarve toteuttaa itseään sekä 

havaittiin kuinka luovasta toiminnasta saatava tyydytys toimii luovuudesta 

palkitsevana tekijänä. 1960-luvulla luovuuteen vaikuttavat sisäiset ja ulkoiset 
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motivaatiotekijät tulivat luovuustutkimuksessa mukaan tarkasteluun (Moisio et.al, 

2009).  

 

Viimeisen reilun 60 vuoden aikana luovuustutkimus on edistynyt huomattavasti ja 

aihetta on ehditty käsitellä lukuisien monimuotoisten näkökulmien kautta. Luovuus 

liitetään usein ihmisen persoonallisuuteen ja piirteisiin, joten sen tutkimukset ovat 

asettuneet vahvasti psykologian piiriin. Useimmat organisaation luovuutta käsittelevät 

tutkimukset ovat olleet sosiaalipsykologien toteuttamia, joten suurin osa luovuutta 

käsittelevistä teorioista ja malleista perustuvat sosiaalipsykologiaan (Klijn, 2010). 

 
1.5 Tutkimuskysymykset 
 

Innovatiivisuuden johtaminen on organisaation, tiimien sekä yksilöiden johtamista, 

jonka tarkoituksena on kehittää innovatiivinen organisaatiokulttuuri, luoda 

monimuotoisuuden ja arvostuksen ilmapiiri, jossa osaamista ja tietoa kierrätetään läpi 

organisaation. Tavoitteena lisätä yksilöiden sisäistä motivaatiota sekä luoda aikaa ja 

tilaa innovatiiviselle ajattelulle. (Sydänmaanlakka, 2010)  

 

Suomessa on viimevuosina noussut buumi peliteollisuuden kentällä, kun satoja uusia 

pelikehitysyrityksiä on perustettu, kaikilla tavoitteenaan kasvaa ja menestyä 

globaaleilla markkinoilla. Suomessa odotetaan herkeämättä jo uusia Supercellin 

kaltaisia sankaritarinoita. Peliteollisuuden alalla markkinat toimivat paljolti nykyään 

Internetin välityksellä, joka mahdollistaa tuotteiden julkistamisen sekä liiketoiminnan 

harjoittamisen vuorokauden ympäri. Uusia tuotteita julkaistaan koko ajan ja trendien 

vaihtuvuus on päätähuimaavaa. Peliyritykset ovat kuitenkin onnistuneet pysymään 

talouden muutoksessa mukana. Muuttuva toimintaympäristö vaatii yrityksiltä kykyä 

jatkuvaan luovaan ajatteluun ja innovatiivisuuteen. Pelialalla vallitsevasta 

luovuudesta ja innovatiivisuudesta on kuitenkin liian vähän tieteellistä informaatiota, 

jota voitaisiin käyttää hyödyksi tulevaisuuden organisaatioiden johtamisessa. 

Tulevien teknologiavetoisten yritysten menestyksen ja kilpailukyvyn kannalta on 

erittäin hyödyllistä tiedostaa millaista innovatiivisuutta pelialan kasvuyrityksissä 

esiintyy ja miten sitä johdetaan.  
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Päätutkimuskysymys:  

 

• Mitä on innovatiivisuuden johtaminen suomalaisissa pelialan startup 

yrityksissä? 

 

Alatutkimuskysymykset: 

 

• Mitä ovat johtajuuden tärkeimmät ominaisuudet innovatiivisessa 

johtamisessa? 

• Miten luovia yksilöitä johdetaan? 

• Miten innovatiivisuutta voidaan organisaatiossa kehittää? 

 
1.6 Tutkielman rajaus 
 

Innovatiivisen johtamisen ja luovuuden tutkiminen olisi aivan loputon suo ilman 

kunnon rajausta tutkielman aiheessa, termeissä sekä haastateltavien yritysten 

valinnassa. Tutkielmassa huomio kohdistetaan innovatiivisuudelle, luovuudelle ja 

innovatiivisuuden johtamiselle. Käsitteiden avaus ja analysointi tapahtuu teoreettisen 

tulkinnan pohjalta. Tutkielmasta jätetään suurimmaksi osaksi pois innovaatioiden ja 

innovaatioprosessin käsittely.  

 

Tässä tapaustutkimuksessa tutkimuskysymykset sekä teoreettinen analysointi on 

rajattu koskemaan vain suomalaisia pelialan startup yrityksiä. Yrityksiä, jotka 

keksivät, kehittävät ja myyvät tuotteitaan markkinoille. Tietoliikennetekniikka 

mahdollistaa muidenkin ohjelmien ja sovellusten kehittämisen tietokoneille, 

pelikonsoleille sekä mobiililaitteille, mutta tässä tutkielmassa keskitytään vain 

yrityksiin, joiden ydintuotteet rakentuvat pelien ympärille. Tutkielman rajaaminen alkoi 

kiinnostavan aiheen valinnalla. Minua on aina kiinnostanut innovatiivisuuden ja 

luovuuden tutkiminen yrityksissä sekä johtamisen pääaineopiskelijana johtaminen 

tutkimuskenttänä on minulle tuttu. Huomioni on viimeaikoina kohdistunut enemmän ja 

enemmän peliyritysten toimintaan sekä niiden huikeaan menestymiseen. Oli siis 

hyvin mielenkiintoista yhdistää nämä kaksi osa-aluetta yhdeksi kattavaksi 

tutkielmaksi innovatiivisuuden johtamisesta.  
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Haastateltavat henkilöt ovat valittu yrityksen toimialaan sekä henkilön asemaan 

perustuen. Tämän tutkielman empiirinen osuus perustuu kolmen haastattelun 

yhteydessä nousseista teemoista. Haastattelukysymykset ovat laadittu teoreettisen 

viitekehyksen pohjalta. Parhaan näkökulman innovatiiviseen johtajuuteen olen 

saanut haastattelemalla peliyritysten toimitusjohtajia. Tässä tietyssä roolissa 

työskentelevien henkilöiden valitseminen muodostui selkeäksi valintakriteeriksi, sillä 

toimitusjohtaja on vastuussa yrityksen toiminnasta ja näin myös alaisten 

innovatiivisuuden sekä luovuuden kehittämisestä. Tässä tutkielmassa käytetään 

tapauskohtaista analyysiä, joten tutkielman kriteereinä käytetään haastatteluaineiston 

kiinnostavuutta tutkimusongelmien ratkaisussa (Eskola, J. & Suoranta, J., 65).  

 

1.7 Teoreettinen viitekehys 
 

Tutkielmaa tehdessäni koin tarpeelliseksi määritellä erot innovatiivisuuden 

johtamisen, innovatiivisen johtamisen sekä innovaatiojohtamisen välillä. Erityisesti 

ero innovatiivisuuden johtamisen ja innovatiivisen johtamisen välillä tuntuu olevan 

häilyvä.  

 

Määritelmänä innovaatiojohtaminen (Innovation Management) käsittää usein 

innovaatioprosessin johtamisen, eli innovaation kehityksen, idean keksimisestä, 

tuotekehityksen kautta innovaation käyttöönottoon tai sen lanseeraamiseen. 

Useimmat innovaatioita käsittelevät tutkimukset keskittyvät kuitenkin innovaatioiden 

johtamiseen vain niiden tuotekehitystasolla, mikä poissulkee innovaatiojohtamisen 

ymmärtämisen kokonaisuutena (Sattler, 2011, 173).  

 

Innovatiivisen johtamisen (Innovative Leadership) tutkimuksessa mielenkiinto 

kohdistetaan ennemmin johtajan henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja johtamistapoihin, 

kuin organisaation innovatiivisuuteen.  

 

Innovatiivisuuden johtamisessa (Leadership of Innovativeness) on kyse ihmisten 

johtamisesta. Tällaisessa ihmislähtöisessä innovatiivisuuden johtamisessa 

pääasiallisin tavoite on uudistumisen edistäminen poistamalla fyysisiä ja henkisiä 

esteitä innovatiivisuuden tieltä sekä keskittymällä yksilöiden ja ryhmien luovuuden ja 

innovatiivisuuden kehittämiseen. (Antola & Pohjola, 2006, 21) Tarkoituksena on 
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tutkia tekijöitä, jotka edistävät innovatiivisuuden kehittymistä yrityksen työntekijöistä 

organisaatiotasolle asti. Innovatiivisuuden johtamisessa kiinnostuksen kohteina ovat 

siis yksilöiden ja ryhmien ominaisuudet ja toimintatavat, jotka edistävät 

innovatiivisuuden kehittymistä.  

 

Antola ja Pohjola (2006, 183) määrittelevät innovatiivisuuden johtamisen olevan 

edellytysten luomista, henkisten ja fyysisten esteiden raivaamista sekä ihmisten 

innostamista ideoiden, uudistusten ja muutosten syntymiselle. Jotta yrityksessä 

saadaan aikaan luovaa ajattelua ja sitä myötä uusia innovaatioita on organisaation 

innovatiivisuutta johdettava tarkoituksellisesti. 

 

Alla olevassa kuviossa (Kuvio 1.) on esitelty innovatiivisuuden johtamisen 

olennaisimmat elementit yrityksen yksilö-, tiimi- ja organisaatiotasoilla. Yrityksen 

innovatiivisuuden johtamisessa on siis kyse yksilöiden ja ryhmien innostamisesta, 

yksilöiden luovuuden ja organisaation oppimisen kehittämisestä asettamalla yhteiset 

tavoitteet ja visiot sekä luomalla luottamuksen ilmapiiri.   

 
Kuvio 1. Innovatiivisuuden johtaminen organisaation eri tasoilla. (Mukailtu taulukosta 

Innovatiivisuuden johtamisen 3x4 perusideaa, Sydänmaanlakka, 2006, s. 221-222) 

ORGANISAATIO	  	  
yhteiset	  visiot	  ja	  tavoitteet,	  
vapauden	  ja	  kontrollin	  
tasapaino,	  innovatiivinen	  

toimintaympäristö	  

TIIMI	  
Luottamus	  ja	  avoimuus,	  

erilaisuuden	  
arvostaminen,	  tehokas	  

vuorovaikutus,	  osaamisen	  
ja	  tiedon	  jakaminen	  

YKSILÖ	  
Luovuuden	  

ruokkiminen	  ja	  
kehittäminen,	  
oppiminen	  ja	  

kyseenalaistaminen,	  
sisäinen	  motivaatio	  
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1.8 Tutkimusmetodit ja aineiston kuvaus 
 

Tässä tutkielmassa käytetään kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää. 

Tutkimus on toteutettu tapaustutkimuksen menetelmin. Yleisesti johtamisen tutkimus 

pohjautuu monimuotoisiin teorioihin ja tutkimuksiin, joiden tulokset voidaan tulkita 

eritavoin yksittäisen tutkimuksen näkökulmasta riippuen. Käyttämällä laadullista 

tutkimusta, kvantitatiivisen sijaan pystytään tutkimuksessani irtautumaan helpommin 

monista valtavirtatutkimuksia ohjaavista käsitteellisistä ja teoreettisista malleista 

(Koskinen, Alasuutari, Peltonen, 2005, 23). Laadullisen tutkimusmetodin käyttö 

esittelee myös paremmin tutkittavan aihealueen sisällön sekä tulosten yhteyden 

tutkielmassa esiteltäviin teorioihin.  

 

Teoreettisen viitekehyksen aineistona olen käyttänyt aiempia tutkimuksia, 

akateemista kirjallisuutta sekä laajalti tutkielmaani tukevia tieteellisiä artikkeleita. 

Tutkielman empiirisessä osiossa aineisto perustuu kerättyyn haastatteluaineistoon. 

Haastatteluista nostettuja teemoja ja havaittuja tuloksia peilataan koko tutkielman 

ajan esitettyyn teoreettiseen viitekehykseen. 

 
1.9 Tutkielman rakenne 
 
Tutkielman aiheen, tarkoituksen ja aikaisempien tutkimusten esittelyn jälkeen 

tutkielmassa lähdetään avaamalla tutkielman teoreettista viitekehystä sekä käytettyä 

tutkimusmetodia sekä aineiston käyttöä. Johdanto-osuuden jälkeen kuvaillaan 

teoriaosuuden muutamia keskeisimpiä käsitteitä: luovuutta ja innovatiivisuutta. 

Käsitteistökappaleen jatkoksi otetaan käsittelyyn innovatiivisuuden johtamisen osa-

alueet käyden läpi organisaation innovatiivisuuden johtamisessa vaikuttavat 

päätekijät. Teoriaosuutta seuraa empiirinen osuus, jossa käsitellään pelialan startup 

yritysten innovatiivisuutta case-yritysten haastatteluista nousseiden teemojen 

pohjalta. Teemat käsittelevät motivaatiota ja innovatiivisuutta sekä niiden johtamista 

suomalaisissa peliyrityksissä. Empiria analysoidaan käyttämällä pohjana jo 

teoriaosuudessa esiteltyjä malleja ja teorioita. Tutkimustulosten yhteenvedon jälkeen 

päätän kandidaatintutkielmani johtopäätöksiin, joissa esittelen myös mahdolliset 

jatkotutkimustarpeet.  
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2. Luovuus ja innovatiivisuus 
 

Luovuuden ja innovatiivisuuden käsitteet kuuluvat niihin osatekijöihin, jotka 

vaikuttavat organisaation innovatiivisuuteen sekä sen johtamiseen. Aiheen 

selkeyttämiseksi näen tarpeellisena avata tarkemmin luovuuden ja innovatiivisuuden 

käsitteitä ennen tarkempaa syventymistä innovatiivisuuden johtamisen osa-alueisiin. 

 

Luovuuden ja innovatiivisuuden käsitteitä käytetään usein toistensa synonyymeina, 

joka voi olla perusteltuakin, sillä innovatiivisuustutkimus perustuu suurelta osin 

psykologiseen luovuustutkimukseen. Luovuus voidaan kuitenkin määritellä 

ennemmin kognitiiviseksi prosessiksi eli yksilön tavaksi ajatella asioita, kun taas 

innovatiivisuus nähdään ihmisten välisenä sosiaalisena prosessina, jolla on uusia 

ideoita synnyttävä voima. (Ståhle, Sotarauta, Pöyhönen, 2004, 12) Ero 

innovaatioiden ja luovuuden esiintymisen välillä on innovaatioiden esiintyminen 

organisaatiotasolla ja luovuuden esiintyminen yksilötasolla (Oldham & Cummings, 

1996).  

 

Innovatiivisuuden johtamista ei kuitenkaan voida tutkia huomioimatta luovuuden 

vaikutusta yksilön ja koko organisaation innovatiivisuuteen. Luovuus voi parhaassa 

tapauksessa jalostua innovatiivisuudeksi ja innovatiivisuus taas mahdollistaa 

organisaation jatkuvan uudistumisen ja innovaatioiden syntymisen 

(Sydänmaanlakka, 2006, 232).  

 

Innovatiivisuuden johtamisessa voidaan ajatella olevan kyse innovaatioprosessin 

kehittämisestä ja parantamisesta ihmisten johtamisen kautta. Näin ollen jokaisella 

organisaatiolla tulisi olla oma räätälöity ja kattava ajatus innovaatioprosessista, 

ideoiden etsimisestä, arvioinnista sekä niiden johtamisesta (Sydänmaanlakka, 2006, 

215). Innovaatioprosessissa älykkäät ja luovat yksilöt sekä organisaatiot kehystävät 

ja valitsevat ongelmia, integroivat sekä laajentavat tietoa niiden ympärille, 

ymmärtääkseen ja luodakseen vastauksia ongelmiin (Teece, 2001). 

 

Useat tutkimukset osoittavat innovoinnin olevan paras olemassa oleva strategia 

yritysarvon kasvattamiseen, ja innovointiin käytetäänkin globaalisti yli 1000 miljardia 
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dollaria vuodessa, joten teoreettisen ymmärryksen kehittäminen innovaatioiden 

synnystä on tärkeää yrityksen kilpailukyvyn säilyttämiseksi (Solatie & Mäkeläinen, 

2009, 19; Sundbo, 1998, 3). On kuitenkin ymmärrettävä, etteivät innovaatiot synny 

huipputeknologian tai tehokkaan innovaatiojohtamisen avulla, vaan kaikki ideointi 

lähtee luovasta ja innovatiivisesta yksilöstä. 

 
2.1 Luovuus 
 

”Luovuus on omaperäisiä ja hyödyllisiä ratkaisuja synnyttävä, potentiaalisesti 

kaikkeen inhimilliseen sekä yksilö- että ryhmätasolla tapahtuvaan toimintaan liittyvä 

ilmiö.” – Kallio & Kallio, 2009 

 

Luovuus on ollut mukana ihmisten keskusteluissa jo antiikin kreikan ajoilta, jolloin 

kreikkalaiset pohtivat ovatko jumalat luovuuden syntymisen takana, kun taas 

roomalaiset kokivat luovuuden olevan osana miehisyyttä, joka periytyy isältä pojalle 

(Moisio et. al, 2009). Luovuuden määritelmä riippuu paljon siitä, mistä näkökulmasta 

termiä halutaan tarkastella ja kuka käsitteen määrittelee. Eräs suomalainen arkkitehti 

näkee luovuuden tietoisen tajunnan poissaolon hetkenä, joka vaatii piilotajuisten 

hahmojen esiin purkautumista pintatajunnan sovinnaisten ja sidottujen kerrosten läpi, 

kun taas eräs suomalainen toimittaja näkee luovuuden vaihtoehtojen etsimisenä ja 

kokeiluna sekä uusien näkökulmien oivaltamisena (Lampikoski & Korpelainen, 1997, 

14; Solatie & Mäkeläinen, 2009, 80). Luovuus eroaa muista tieteellisistä sanoista 

siten, että voidaan uskoa kaikilla tavallisimmillakin ihmisillä olevan jonkinnäköinen 

käsitys sanan merkityksestä (Kallio & Kallio, 2009, 36). 

 

Vanhojen viisauksien mukaan luovuus on jotain mitä luovat ihmiset saavat aikaan. 

Luovuuden tutkijat ovat useiden vuosikymmenien ajan, ohjannet töitään tämän 

periaatteen mukaan. Tavoitteenaan tutkia millaisia luovat ihmiset ovat ja kuinka he 

eroavat muista maailman ihmisistä. (Amabile, 1996) Luovuustutkimus on kuitenkin 

vuosien saatossa muuttunut, kun tutkijat ovat huomanneet ympäristön vaikutuksen 

ihmisen luovuuden kehittymiseen. Kontrastina perinteiselle lähestymistavalle, 

moderni luovuustutkimus osoittaa, että kaikki ihmiset ovat kykeneväisiä ainakin 

jonkinnäköiseen luovaan työhön. Sosiaalisen ympäristön vaikutus yksilön luovuuden 
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määrään, laatuun ja kehittymiseen on myös esitetty olevan merkittävä. (Amabile, 

1996) 

 

Luovuus on jo pitkään nähty ponnahduslautana innovaatioiden synnylle, joten 

innovatiivisuuden edistämiseksi, on ymmärrettävä luovuuden prosessi ja siihen 

vaikuttavat osatekijät. (Klijn & Tomic 2010) Luovuuden 3 i:n teorian mukaan, luovuus 

koostuu kolmesta pääkomponentista: kyvystä ihmetellä, innostua ja innovoida 

(Sydänmaanlakka, 2009, 85).  

 

Harvard Business Schoolin professori Teresa M. Amabile (1996) on kehittänyt 

Luovuuden kolmen osatekijän mallin (3 Component Model of Creativity), jossa 

luovuus kuvaillaan koostuvan kolmesta päätekijästä: ammattitaidosta, luovasta 

ajattelusta sekä sisäisestä tehtävämotivaatiosta.     

 

      
 

Kuvio 2. Luovuuden 3 osatekijän malli (3 Component Model of Creativity, Amabile, 

1996) 

 

Amabile (1996) on mallissaan esittänyt ammattitaidon eli faktatiedon, teknisen 

pätevyyden sekä tiettyä työtä koskevan erityisosaamisen toimivan perustana kaikelle 

luovalle työlle, kun taas Sydänmaanlakka (2009) painottaa kykyä luovaan ajatteluun 

eli yksilön ihmettelyä ja innostusta asioita kohtaan luovuuden lähtökohtana.  

Ammattitaito	  

Kyky	  luovaan	  
ajatteluun	  

Sisäinen	  
tehtävämotivaatio	  
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Kaksi edellistä luovuuden osatekijää määrittelevät millaiseen luovaan työhön yksilö 

on kykeneväinen. Mallin kolmas osatekijä eli sisäinen tehtävämotivaatio määrittelee 

sen mitä yksilö aikoo todellisuudessa tehdä. Motivaatio voidaan yleisesti jakaa 

sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon, sen kannusteiden mukaan. Ulkoista motivaatiota 

ohjaa jokin ulkoinen tavoite, kuten rahallinen vastine. Sisäistä motivaatiota voi ohjata 

syvä kiinnostus ja kehittymisen tarve, uteliaisuus, nautinto tekemisestä tai 

henkilökohtaisen tavoitteen saavuttaminen. (Amabile, 1996) Ihmisen sisäistä 

motivaatiota pidetään yleisesti toiminnan vahvempana motivaatiotekijänä. 

 

Yksilön synnynnäisiä tai opittuja persoonallisuustekijöitä ei kuitenkaan täysin voida 

jättää pois tarkastelusta, kun keskustellaan luovuuden osatekijöistä. Kyky luovaan 

ajatteluun on riippuvainen tietyistä yksilön persoonallisuuden piirteistä, kuten 

itsenäisyydestä, itsekurista, riskinottokyvystä, kunnianhimosta, asenteesta 

turhautumisia kohtaan sekä välittämättömyys sosiaalista hyväksyntää kohtaan. 

(Amabile, 1996)  

 

2.2 Innovatiivisuus  
 

Innovatiivisuutta voidaan siis yleisesti pitää ilmiönä, jonka tuloksena syntyy uusia 

ideoita ja tuotteita. Innovatiivisuus on kuitenkin määritelty tieteellisessä 

kirjallisuudessa paljon moniuloitteisemmaksi. Rogers (1995, 37) näkee 

innovatiivisuuden olevan yksilön taitoa nähdä ja omaksua uusia potentiaalisia ideoita 

siellä missä muut eivät ole niitä vielä nähneet. Edellisen määritelmän mukaisesti 

innovatiivisuus on uuden jatkuvaa etsimistä, havaitsemista ja löytämistä. Antolalla ja 

Pohjolalla (2006, 183) on taloudellisempi näkökulma innovatiivisuuden määrittelyssä. 

He määrittelevät innovatiivisuuden ihmisen kyvyksi tuottaa ja soveltaa uusia ideoita 

lisäarvon tuottamiseksi käyttämällä kapinallista oivaltamista ja taitoa ajatella 

tuloksellisesti oman mukavuusalueensa ulkopuolelta.  

 

Innovatiivisuutta pidetään nykyään yhtenä yrityksen tärkeimpänä ominaisuutena. Niin 

kuin edellä on jo esitetty, innovaatioiden keksiminen on yrityksen kilpailukyvylle ja 

markkinoilla selviämisen ehdoton edellytys. Innovatiivisuus on yksilön tai ryhmän 

kykyä tuottaa ja soveltaa uusia ideoita yrityksen lisäarvon tuottamiseen (Antola & 
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Pohjola, 2006, 183) Aiemmat tutkimukset osoittavat, innovatiivisuuden luovan 

yrityksille kilpailukykyisiä tuotteita ja tuotantoprosesseja ja näin parantaa yrityksen 

tuottavuutta ja kannattavuutta (Korpelainen & Lampikoski, 1997, 16).  

 

Ottaessa tarkasteluun yrityksen innovatiivisuuden voidaan käsitettä rajata paremmin 

kuvaamaan yrityksen toimintaa. Innovatiivisuus on yrityksen mahdollisuus selviytyä 

sitä koskevista ongelmista, kuten hallinnollisista ongelmista tai tietämättömyydestä 

koskien yrityksen ulkopuolista maailmaa. Innovatiivisuus voidaan liittää myös 

yrityksen konkreettisiin tuloksiin, kuten tuotteisiin ja palveluihin tai toiminnan 

tehokkuuden parantamiseen. Innovatiivisuutta pidetään myös usein edellytyksenä 

organisaation muutokselle ja sen toiminnan syvälliselle muuttamiselle. (Rajaniemi, 

2010, 47-48) 
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3. Innovatiivisuuden johtamisen osa-alueet 
 

Avaintekijä modernissa liiketoimintaympäristössä selviytymiselle ja menestymiselle 

on yrityksen innovatiivisuus. Luovat ja oppivat yksilöt muodostavat innovatiivisen 

organisaation, jossa innovatiivinen työympäristö sekä avoin ja luottamuksellinen 

ilmapiiri yhdessä luovien ideoiden kanssa mahdollistavat yrityksen innovatiivisuuden. 

Kysymys onkin kuinka innovatiivisuutta tulisi johtaa organisaatiossa?  

 

Innovatiivisuuden johtaminen on valmistautumista yllättäviin tilanteisiin ja sattumiin 

sekä taitoa kohdata ihmiset ennemmin ihmisinä kuin osana yrityksen resursseja 

(Antola & Pohjola, 2006, 20-21). Tavoitteena ei ole innovaatioiden tuotteistaminen tai 

innovaatioprosessin kontrollointi vaan ihmisten rohkaiseminen innovatiiviseen 

toimintaan tarjoamalla luovan toimintaympäristön sekä avoimen luottamuksen 

ilmapiirin.  

 

Pentti Sydänmaanlakka (2010) toteaa innovatiivisuuden johtamisen olevan 

organisaation, tiimien sekä yksilöiden johtamista, jonka tarkoituksena on kehittää 

innovatiivinen organisaatiokulttuuri, luoda monimuotoisuuden ja arvostuksen ilmapiiri, 

jossa osaamista ja tietoa kierrätetään läpi organisaation. Tavoitteena on lisätä 

yksilöiden sisäistä motivaatiota sekä luoda aikaa ja tilaa innovatiiviselle ajattelulle. 

(Sydänmaanlakka, 2010)  

 

Nokian entinen toimitusjohtaja Pekka Ala-Pietilän mukaan innovatiivisuudessa 

tarvitaan maailmaa ja ongelmia avartava visio- ja arvopohja, jossa sallitaan 

epäonnistumiset, kannustetaan riskinottoon ja annetaan rakentavaa palautetta 

(Wilenius, 2004, 200). Yrityksen arvot ja visio näyttelevät suurta osaa 

yrityskulttuurissa ja yrityksen toiminnan ohjaamisessa. Täysin innovatiivisen yrityksen 

tulisi olla täysin yhtenäinen sen vahvan yrityskulttuurin kanssa, sillä vankka 

yrityskulttuuri vahvistaa yksilöiden sitoutumista luovaan ajatteluun ja innovatiiviseen 

käyttäytymiseen (Sánchez de Pablo González del Campo & Skerlavaj, 2009, 67-76). 

Innovatiivisuuden johtaminen on siis osaltaan innovatiivisen organisaatiokulttuurin 

johtamista niin, että luovat ideat ja innovaatiot saavat mahdollisimman tehokkaan 

perustan niiden syntymiselle.  
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Johtajalla on tärkeä rooli luovuuden ja innovatiivisuuden edistämisessä. Johtajan 

tulisi tarjota organisaatiolle tarvittavat työkalut, inspiroiva oppimisalusta sekä tilaa 

avoimelle kommunikaatiolle. Kuitenkin jotta yrityksessä voidaan saavuttaa 

mahdollisimman tuottavia ja nopeita tuloksia, tulisi luovuuden edistäminen olla koko 

organisaation tehtävä, eikä vain osa kehittämistoimintaa (Wilenius, 2004,194). 

Luovuus lähtee yksilöistä, jotka luovalla ajattelullaan kehittävät ideoita, jotka 

innovatiivisissa sosiaalisissa tilanteissa jalostetaan innovaatioiksi. Luovuutta tulisi siis 

ajatella prosessina, joka vaatii toimiakseen koko organisaation osallistumisen.  

 

3.1 Osaaminen ja oppiminen 
 

Organisaation sisäinen tieto ja osaaminen sekä niiden avulla rakennetut käytännöt 

nousevat yhä tärkeämmiksi arvonluonnin lähteiksi, kun yrityskilpailussa jatkuvan 

uudistumisen sekä innovatiivisuuden vaatimukset kasvavat. Innovaatioiden 

syntyminen tarvitsee jatkossa luovan ajattelun sekä ideoinnin lisäksi ammattitaitoista 

osaamista ja kykyä oppia uusia asioita. Oppimisprosessi tulisikin nähdä ja ylläpitää 

jatkuvana ilmiönä, jolloin organisaation on mahdollista pysyä kilpailijoiden kannoilla 

(Sanchez de Pablo Gonzalez del Campo & Skerlavaj, 2009, 67-76).  

 

Innovaatioiden syntyminen rakentuu aina laajapohjaisen ja korkealaatuisen 

osaamisen pohjalta. (Ståhle & Laento, 2000, 18) Osaamista on mahdollista kehittää 

kouluttautumisen sekä työssäoppimisen avulla. Parhaimmat Innovaatiot syntyvät 

luovan ajattelun myötä, mutta ne rakentuvat aina symbioosissa tiedon ja osaamisen 

kanssa. Koko organisaation osaamisen edistämiseksi jäsenten omaavaa tietoa ja 

taitoja on jaettava avoimesti läpi organisaatiorajojen. 

 

Yksilön ammattitaito, tekninen osaaminen ja kyvykkyydet toimivat suurena osana 

luovien ideoiden synnyssä, mutta niiden vaikutuksella on kaksi puolta. 

Korkeatasoisella tietotaidolla voi olla sekä innovatiivisuutta edistäviä, että hidastavia 

vaikutuksia. Tieto parantaa mahdollisuutta kehittää uutta ymmärrystä ja tietämystä, 

mutta se voi myös toimia luovuutta dominoivana tekijänä. Liiallinen tietämys ja 

osaaminen voi ajaa yksilön ja organisaation turvautumaan vanhoihin käytäntöihin 

jolloin uusien näkökulmien etsiminen ja käyttäminen unohtuu. (Ahmed, 1998) 
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Organisaation kehittämisen tutkija Henry Honkanen (1989) on kehittänyt kaksi 

käsitettä kuvaamaan organisaation monimuotoista oppimista. Oppimista, joka 

tapahtuu kokeilun ja virheistä oppimisen kautta kutsutaan enaktiiviseksi oppimiseksi. 

Proaktiivinen oppiminen tarkoittaa vanhojen tietojen ja taitojen soveltamista uusiksi 

tiedoiksi ja taidoiksi. Organisaation oppimisen tulisi sisältää nämä molemmat tavat 

oppia.  

 

Enaktiivisessa oppimisessa yksilöitä kehotetaan kokeilemaan uusia toimintatapoja 

sekä osallistumaan uusiin tilanteisiin, joiden kautta voidaan saada uusia kokemuksia 

ja mahdollisuuksia. Organisaation jäsenet muokkaavat omat kokemuksena yleisiksi 

teorioiksi ja näin osallistuvat vastuun kantamiseen sekä päätöksentekoon 

organisaatiossa. Enaktiivinen oppiminen edellyttää uusia ainutlaatuisia tilanteita, 

joihin vanhat teoriat eivät istu. Erityisesti yrityksen toimintaympäristön muuttuessa 

tarvitaan yksilöiden ja ryhmien enaktiivista oppimista, jotta voidaan sopeutua 

muuttuneisiin tilanteisiin. Enaktiivisen oppimisen kehittämiseksi, johtajan on luotava 

työilmapiiri jossa on tilaa uteliaisuuteen, kokeiluun ja epäonnistumiseen. Enaktiivinen 

oppiminen edellyttää johtajalta suoraa palautetta sekä aikaa innovatiiviseen 

kokeiluun. (Honkanen, 1989) 

 

Palautteen antamista pidetään yleisesti edellytyksenä yksilön oppimiselle sekä hyvän 

johtajan yhtenä tärkeimmistä tehtävistä. Ahmed (1998) kuitenkin esittää ulkoisten 

motivaation vaikuttajien kuten palkintojen ja palautteen olevan haitallista 

organisaation ja yksilön luovuudelle. Palautteen antaminen toimii negatiivisena 

vaikuttajana yksilön kykyyn oppia innovaatioiden kautta. Pelko huonosta palautteesta 

vähentää yksilön halukkuutta spontaanisti kokeilla uusia ideoita ja ottaa riskejä. 

Ollakseen luovia ja kehittääkseen osaamistaan yksilöt tarvitsevat vapautta ja tilaa 

riskien ottamiseen ja ideoilla leikkimiseen.  
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3.2 Innovatiivinen ja luova yksilö  
 

Luova ihminen on rohkea, omaperäinen, intuitiivinen ja epävarmuutta pelkäämätön 

henkilö. Hän on erittäin motivoitunut omien tavoitteidensa toteuttamiseksi ja pitää 

riskien ottamisesta. (Sydänmaanlakka, 2006, 180) Ominaisuuksia luovalle ihmiselle 

voidaan keksiä lukuisia.  Olemmehan me kaikki ihmiset erilaisia, joten luovuuttamme 

määrittelevät erilaiset piirteet ja motiivit. 

 

Yksilön luovuus koostuu henkilön synnynnäisestä luovuudesta sekä ympäristön 

muokkaamasta luovuudesta, jota on mahdollista kasvattaa ja kehittää. Yksilö 

kykenee kehittämään omaan luovuuttaan tietoisella ajattelulla sekä tietoisella 

ideoinnin lisäämisellä. Omia parhaita luovia ominaisuuksia pystytään kehittämään 

itseanalyysin ja uusien kokemuksien kautta. (Korpelainen & Lampikoski, 1997, 88-

89) Redmond, Mumford ja Teach (1993) toteavat tutkimuksessaan kuinka yksilöt 

jotka pyrkivät luovaan ajatteluun työympäristössä toimivat merkittävinä vaikuttajina 

organisaation toiminnassa. Jokainen organisaation jäsen pystyy oma-aloitteisesti 

kehittämään luovuuttaan, mutta kysymys onkin kuinka johtaja pystyy tätä luovuuden 

kehittämisen prosessia edistämään? 

 

Innovatiivisuuden johtamisessa olennaista on yksilön luovuuden kehittäminen. Pentti 

Sydänmaanlakka (2006) on jaotellut yksilön luovuuden kehittämisen kahdeksaan 

kulmakiveen. Kulmakivet (kuvio 3.) ovat luokiteltu kahdeksaan tapaan miten yksilö 

voi lisätä luovaa ajattelua ja näin edistää henkilökohtaista luovuusprosessiaan.  

 

                      
Kuvio 3. Yksilön luovuuden kahdeksan kulmakiveä (Sydänmaanlakka, 2006, 184) 

Arvioi	   Tee	  
yhteistyötä	   Tarkkaile	  

Huolehdi	  
muista	   Innostu	   Kokeile	  

Toteuta	   Kontrolloi	  
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Johtajan tulisi yllä olevan kuvion mukaisesti edistää luovuuden kehittymistä 

kahdeksan kulmakiven mukaan. Johtajan tulisi mahdollistaa yhteistyötä tukeva 

ilmapiiri, jossa organisaation jäsenet tukevat toisiaan. Jäsenille tulisi myös antaa tilaa 

ja aikaa itsearviointiin sekä oman työnsä kontrollointiin. Innovatiivisuus voidaan 

nähdä yksilön tapana kehittää omaa työtään ja toimintatapojaan, joten on tärkeää 

antaa sille tilaa (Korpelainen & Lampikoski, 1997, 16). Yksilö on pääsääntöisesti itse 

vastuussa omasta innostumisestaan ja sisäisestä motivaatiostaan kokeilla ja 

toteuttaa uusia innovatiivisia ideoita, mutta luomalla innovatiivisen organisaation, 

johtaja voi edesauttaa innostumisen ilmapiirin luomista.  

 

3.3 Innovatiivinen organisaatio 
 

”Jokaista liiketaloudellisesti onnistunutta innovaatiota kohden yrityksessä tuotetaan 

ainakin kymmeniä epäonnistuneita ideoita ja bisneksen alkuja – se on luovuuden 

hinta. Jos tahdotaan tuottaa jatkuvasti uutta, onkin panostettava innovaatiota tukevan 

ympäristön eli organisaation luomiseen.” (Ståhle & Laento, 2000,18) 

 

Innovatiivinen organisaatio on nopea, joustava ja kekseliäs ja se kykenee tuottamaan 

jatkuvasti uusia ideoita. Sen lahjakkuus on kyky havaita ja hyödyntää sellaista 

potentiaalia, joka ei kuulu vielä organisaation osaamisen piiriin, prosesseihin tai 

järjestelmiin. Innovatiivisessa organisaatiossa uusi tuotettu tieto riiteleekin 

useimmiten vanhojen käytäntöjen kanssa. (Ståhle & Laento, 2000, 33) Haasteena 

innovatiivisessa organisaatiossa on uuden tiedon jalkauttaminen organisaation 

toimintaprosesseihin ja käytäntöihin, sen tehokkuutta laskematta.  

 

Professori J-P. Deschampsin (2005) mukaan innovatiivisuutta tulisi johtaa 

organisaatiossa ilmenevän innovatiivisuuden perusteella. Organisaatiossa 

innovatiivisuus voi ilmetä kahdella tavalla: ylhäältä alas innovatiivisuutena tai alhaalta 

ylös innovatiivisuutena. Ylhäältä alas innovatiivisuus on yrittäjyysvetoista, johdon 

tukemaa, idearikasta sekä oma-aloitteista, kun taas alhaalta ylös innovatiivisuus on 

tavoitekeskeistä, johdon aloitteesta tapahtuvaa, kunnianhimovetoista sekä 

työntekijöiden tukemaa. Tapa innovatiivisuuden johtamiselle pitäisi valita sen 

mukaan, kummalla edellä mainitulla tavalla innovatiivisuus organisaatiossa ilmenee. 
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Ylhäältä alas innovatiivisuudessa avaintekijänä toimii organisaatiokulttuuri, jossa 

tulisi panostaa tukevan ympäristön luomiseen rohkaisemalla yrittäjyyteen, 

unelmointiin ja tiedon jakamiseen. Ylhäältä alas innovatiivisuudessa, innovatiivisuutta 

tulisi johtaa määrittämällä tavoitteet ja visiot ja ottamalla ohjat. Avaintekijänä 

innovatiivisuuden johtamisessa toimii korkeatasoinen prosessijohtaminen. 

(Deschamps, 2005) 

 

3.3.1 Innovatiivinen toimintaympäristö 
 

Innovatiivinen organisaatio tarvitsee toimiakseen myös innovatiivisen 

toimintaympäristön. Johtajan tulisi innovatiivisuuden edistämiseksi pyrkiä 

varmistamaan, että organisaatiossa saavutetaan ympäristö joka houkuttelee 

työntekijöitä luovaan toimintaan. Se rohkaisee ideointiin ja stimuloi työntekijöitä 

olemaan enemmän innovatiivisempia. Innovatiiviseen ympäristöön voidaan päästä 

käyttämällä visioperusteista johtamista, älyllistä stimulointia sekä työntekijöiden 

yksilöllistä huomiointia. Visioperusteisuudella tarkoitetaan kaikkien organisaation 

jäsenten tietoisuutta yrityksen tavoitteista ja visiosta. Kun organisaatiolla on 

yhteisymmärrys yrityksen visiosta, voidaan olla vakuuttuneita työntekijöiden 

osallistumisesta organisaation innovaatioprosessiin. (Lee, 2008) Myös työntekijöiden 

yksilöllisessä huomioimisessa on oleellista työympäristön muokkaaminen 

työntekijöiden luovuutta edistäväksi. Työpaikka on valittava työntekijöiden tarpeiden 

ja toiminnan mukaisesti, niin että työkalut ja infrastruktuuri tukevat yrityksen 

tavoitteiden saavuttamista.  

 

3.3.2 Innovatiivinen yrityskulttuuri 
 

Ahmed (1998) sanoo innovatiivisuuden olevan muutoksen avaintekijä 

organisaatiossa.  Kuitenkin vain päätös siitä, että organisaation tulee olla 

innovatiivinen, ei ole tuloksellista. Päätöksen pitää perustua konkreettiselle 

toiminnalle, joka luo ympäristön jossa ihmiset viihtyvät niin hyvin yhdessä 

innovaatioiden kanssa, että he rupeavat luomaan niitä. Organisaation ympäristöllisiä 

tekijöitä ovat Ahmedin mukaan organisaatiokulttuuri sekä organisaation ilmapiiri. 

Organisaatiokulttuuri viittaa organisaation pinnana alla oleviin näkymättömiin 

uskomuksiin ja arvoihin, jotka vaikuttavat kognitiivisina skeemoina organisaation 



22	  
	  

toiminnassa. Organisaation ilmapiiriä voi ohjailla. Sen voi tunnistaa organisaation 

toiminnasta ja käytännöistä sekä sitä voidaan pitää heijastuksena 

organisaatiokulttuurista. Innovaatiokulttuurin ja – ilmapiirin piirteet jakautuvat neljään 

eri kategoriaan.  

 

Itsenäisyyden tasapaino. Organisaatiokulttuurissa ja ilmapiirissä vallitsee 

itsenäisyyden tasapaino, joka antaa organisaation jäsenille vapauden asettaa omat 

tavoitteensa sekä ratkaista organisaation asettamia ongelmia omilla ehdoillaan.  

 

Henkilökohtaiset tunnustukset. Innovaatiokulttuuria tukevat henkilökohtaiset 

tunnustukset eli sisäiset ja ulkoiset kannustimet ja tunnustukset hyvästä työstä. 

Innovatiiviset yritykset nojaavat kuitenkin vahvasti yksilöiden sisäisiin kannustimiin, 

sillä henkilöt jotka toimivat sisäisten palkintojen ajamana toimivat innovatiivisemmin.  

 

Sosiaalisuuden ja tekniikan integroiminen. Korkeasti innovatiiviset yritykset näyttävät 

panostavan yhtä paljon teknisiin resursseihin kuin sosiaalisiin verkostoihin 

organisaatiossa. He investoivat tekniseen laitteistoon ja pyrkivät kehittämää 

organisaation yhtenäisyyttä ja jakamisen kulttuuria, johon uusien työntekijöiden 

sopeuttamien tärkeää.  

 

Ylijäämäiset resurssit. Ylimääräiset resurssit antavat organisaatiolle mahdollisuuden 

ottaa vastaan ulkoisia ja sisäisiä paineita. Paineiden myötävaikutuksen on todettu 

korreloivan positiivisesti innovatiivisuuden kanssa. Ylimääräiset resurssit antavat tilaa 

ja rohkeutta riskien ottamiseen. 

 

3.3.3 Luottamuksen rakentaminen 
 

Niin kuin kaikki toimiva sosiaalinen kanssakäyminen, niin myös innovatiivinen 

organisaatio vaatii toimiakseen täydellisen luottamuksen ilmapiirin. Tiimityöskentelyn 

sujuvuus sekä toiminnan varmuus perustuvat ihmisten väliseen luottamukseen. 

Ståhle ja Laento (2000) määrittelevät luottamuksen rakennusaineiksi intuitiiviset 

informaatiot eli erilaiset mielikuvat, tuntemukset, kokemukset sekä puhtaat faktat, 

jotka yhdessä ajan kanssa muokkaavat ihmisten välisen luottamussuhteen. 

Luottamuksen määrittelee siis yksilön kokemusperäiset tunteet, joten luottamusta ei 
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voida teoreettisesti ohjelmoida kahden ihmisen välille, vaan sen on synnyttävä 

avoimen kommunikaation kautta.  

 

Erityisesti tietointensiivisillä aloilla tietopääoma rakentuu kokemusperäisestä 

osaamisesta sekä vaikeasti kopioitavissa olevasta tiedosta, joiden sisäistäminen 

koko organisaation toimintaan voidaan nähdä haastavana. Vahva luottamus on 

avaintekijä, joka mahdollistaa avoimen vuorovaikutuksen tietointensiivisen 

organisaation sisällä. Avoin vuorovaikutus on ehdoton edellytys yrityksen 

tietopääoman jatkuvalle kehittymiselle. Ei vain riitä luottamuksen tärkeän roolin 

tiedostaminen vaan lisäksi johtajan on myös jatkuvasti rakennettava konkreettisia 

luottamuksellisia suhteita. (Ståhle & Laento, 2000, 53) 

 

Luottamusta ei voida ottaa vain sellaisenaan käyttöön vaan se täytyy rakentaa 

kokemusperäisesti ihmisten välisissä vuorovaikutustilanteissa. Ruppel ja Harrington 

(2000) ovat kehittäneet mallin joka perustelee luottamuksen merkittävää vaikutusta 

yksilöiden sitoutumiseen ja innovointiin organisaatioissa.  

 

Malli perustelee luottamuksen rakentuvan työntekijöiden välisen kommunikaation 

sekä työilmapiirin pohjalta. Mitä enemmän työilmapiirissä korostetaan ihmissuhteita 

sekä kiinnitetään huomiota yksilöiden tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin, sitä 

avoimempaa kommunikaatio organisaatiossa on. Jatkuva ja avoin kommunikaatio 

johtajien ja työntekijöiden välillä mahdollistaa vahvojen luottamussuhteiden 

syntymisen. Ihmisten välisen luottamuksen taso määrittelee lopulta yksilöiden ja koko 

organisaation sitoutumisen yrityksen toimintaan sekä innovointiin.  
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Kuvio 4. Luottamuksen vaikutus organisaation sitoutumiseen ja innovointiin (Ruppel 

& Harrington, 2000) 

 

Mallista voidaan nähdä kuinka työilmapiirin laatu ja kommunikaation avoimuus 

vaikuttavat ihmisten välisiin luottamussuhteisiin ja kuinka hyvät luottamussuhteet 

lisäävät sitoutumista organisaatioon sekä innovointiin. 
 

3.3.4 Avoin kommunikaatio 
 

Monet tutkijat ovat tutkineet osapuolien käyttäytymistä luottamussuhteissa, keskittyen 

osapuolten välisen avoimuuden käytäntöihin sekä yhteistyöhön. Tutkimuksissa on 

todettu kuinka luottamussuhteet rakentuvat sellaisessa yhteistyössä, jossa 

molemmat osapuolet työskentelevät yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. (Ruppel & 

Harrington, 2000) Tiivis yhteistyö vaatii rajatonta ja täysin avointa kommunikaatiota 

toisen osapuolen kanssa. Yksilö voi saada luovan ajatuksen tai idean, joka voi 

kehittyä innovaatioksi, mutta ilman organisaation avointa vuorovaikutusta ei kehitystä 

luultavammin tapahdu. Ihmisten välinen avoin debatti luo uusia näkökulmia ja ideoita, 

jotka vuorovaikutuksen yhteydessä kehittyvät innovatiivisiksi ideoiksi. Avoin 

kommunikointi mahdollistaa myös koko organisaation oppimisen ja osaamisen 

kehittämisen. Innovatiivisessa organisaatiossa kommunikaation sujuvuutta ja 

avoimuutta tulisi vaalia ja kehittää läpi organisaatiotasojen, työntekijöiden sekä 

johdon välillä. 
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3.4. Yhteenveto 
 

Tärkein avaintekijä yrityksen kilpailukyvylle on sen kyky tuottaa luovia ja innovatiivisia 

ideoita sekä kehittää niistä innovaatioita. Organisaation innovatiivisuutta tulee siis 

jatkuvasti kehittää ja ylläpitää ja tähän tarvitaan innovatiivisuuden johtamista. 

Johtajan tulee keskittyä ihmisten innovatiiviseen johtamiseen yksilöiden kehittämisen 

kautta. 

 

Organisaation innovatiivisuus lähtee aina luovista yksilöistä, joiden kehittämät ideat 

muokataan tiimi ja organisaatiotasoilla innovaatioiksi. Yksilön ja organisaation 

osaamisen ja oppimisen tukeminen on hyvin tärkeää, sillä ne toimivat edellytyksenä 

innovatiivisuuden rakentumiselle. Kuitenkaan ilman luovuutta edistäviä yksilön 

ominaisuuksia tai motivaatiota ei innovatiivista toimintaa saada aikaan. 

 

Johtajan tulee toiminnallaan (Kuvio 5.) edistää yksilön luovaa ajattelukykyä, 

tukemalla oppimista, jakamalla osaamista ja innostamalla innovatiivisuuteen. 

Innovatiiviseen toimintaan rohkaiseminen tapahtuu tarjoamalla organisaation 

jäsenille innovatiivisen toimintaympäristön, jossa toiminta perustuu avoimen 

vuorovaikutuksen ja luottamuksen rakentamalle innovaatiokulttuurille. 

 
Kuva 5. Yhteenveto: Innovatiivisuuden johtamisen elementit.  

Jatkuva	  ja	  tavoitteellinen	  
johtaminen	  yksilö-‐,	  tiimi-‐	  ja	  

organisaatiotasoilla	  

Jatkuva	  
oppiminen	  

Avoin	  
kommunkaatio	  Yksilöön	  

luovuus	  

Luottamuksen	  
rakentaminen	  

Innovatiivinen	  
toiminta-‐
ympäristö	  

Innovatiivinen	  
yrityskulttuuri	  
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4. Tutkimuksen suorittaminen 
 

4.1 Haastattelun toteutus, aineiston käsittely ja analyysimenetelmät 
 

Kolmesta suoritetusta haastattelusta kaksi toteutettiin kasvotusten haastateltavien 

henkilöiden kanssa ja niiden toteuttamiseen käytettiin aikaa noin 30-40 minuuttia 

riippuen haastattelutilanteesta. Valitettavasti vaikka haastattelusta oli sovittu 

kolmannen haastateltavan kanssa, niin aikataulut eivät antaneet mahdollisuutta 

tapaamiseen, joten kolmas haastattelu toteutettiin sähköpostitse. Välttääksemme 

mahdolliset häiriötekijät haastattelut järjestettiin kahdenkeskisesti rauhallisissa 

neutraaleissa tiloissa. Haastattelut nauhoitettiin, jotta ne voitiin myöhemmin litteroida 

tekstimuotoon. Litteroidusta tekstistä muodostettiin keskeisiä teemoja, jotka kuvaavat 

peliyritysten innovatiivisuutta sekä yritysten innovatiivisuuden johtamista. 

Haastatteluiden tuottamat tutkimustulokset ovat käsitelty teemoittain, joista 

tärkeimmät tutkimukselliset havainnot ovat koottu yhteen.  

 

Haastattelut ovat toteutettu puolistrukturoituina teemahaastatteluina, jossa kaikille 

haastateltaville on esitetty samat kysymykset, niiden järjestyksen kuitenkin 

vaihtuessa haastattelutilanteiden mukaisesti. Teemahaastattelulla tarkoitetaan 

haastattelutilannetta, jossa kysymykset ovat esitetty tietyistä tutkittavaa asiaa 

käsittelevistä teemoista. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006). 

Haastattelukysymykset ovat tässä tutkimuksessa teemoitettu koskien tutkittavaa 

aihetta, jotta saadusta aineistosta on helpompi nostaa esiin tutkimusongelmaa 

valaisevia teemoja (Eskola & Suoranta, 1998, 174).  

 

Tutkielmassa on käytetty aineistolähtöistä analyysiä, jossa johtamisen teoriat ovat 

rakennettu empiirisen eli haastatteluaineiston pohjalta (Eskola, J. & Suoranta, J. 

1998, s. 19). Analyysimenetelmänä olen käyttänyt sisällönanalyysiä, sillä 

tarkoituksenani on tarkastella innovatiivisuuden johtamista ja innovatiivisia 

organisaatioita eritellen niiden yhtäläisyyksiä ja eroja kohdeyrityksissä. 

Sisällönanalyysi luokitellaan aineistonanalyysimenetelmäksi, jolla kuvataan puhutun 

ja kirjoitetun kielen sisältöä (Seitamaa-Hakkarainen, 2013). Analyysi tapahtuu 

litteroidun tekstin tulkinnalla niin, että saadaan muodostettua kuvaus tutkittavasta 
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ilmiöstä, joka muodostaa yhteyden aiemmin esiteltyihin teorioihin ja tutkimuksiin. 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006) 

 

4.2 Haastateltavien esittely 
 

Haastatteluihin valitsemani henkilöt ovat kasvavien suomalaisten uusien peliyritysten 

toimitusjohtajia. Valitsin haastatteluun kutsumani henkilöt heidän asemansa sekä 

toimialansa perusteella. Yrityksen toimitusjohtajalla voidaan olettaa olevan se 

kokonaisvaltainen käsitys yrityksen työntekijöistä ja toiminnasta, jota tässä 

tutkimuksessa haetaan. Tutkimustani koskevat yritykset ovat kaikki pelialan startup 

yrityksiä, joiden pääasiallinen liiketoiminta perustuu mobiilipelien kehittämiseen ja 

markkinointiin erilaisille käyttöjärjestelmille, kuten iOS:lle, Androidille ja Windows 

Phone:lle.  

 

Haastattelun kohteena olevat henkilöt pysyvät anonyymeinä koko tutkielman ajan. 

Myös tarkastelussa olevien yritysten nimet sekä tunnistettavuuteen johtavat 

ominaisuudet pyritään jättämään pois. 

 

Toimitusjohtaja 1: Yritys perustettu 2012, kuusi työntekijää 

 

Toimitusjohtaja 2: Yritys perustettu 2011, neljä työntekijää 

 

Toimitusjohtaja 3: Yritys perustettu 2013, kuusi työntekijää 

 

4.3 Tutkimuksen luotettavuus  
 

Empiirisissä tutkimuksissa on tapana varmistaa tutkielman arvioitavuus esittelemällä 

tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti. Validiteetti kertoo kuinka paljon tutkimuksen 

väitteet, tulkinnat ja tulokset kuvailevat tutkimuskohdetta. Sisäinen validiteetti kuvaa 

tulkintojen loogisuutta, kun taas ulkoinen validiteetti kertoo tutkimuksen 

yleistettävyydestä. Reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen ristiriidattomuutta. 

(Koskinen et. al, 2005)  
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Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia pelialan yritysten innovatiivisuutta sekä johtajien 

näkemyksiä innovatiivisuuden johtamisesta heidän omissa yrityksissään. 

Tutkimustulosten avulla voidaan löytää yhteneväisyyksiä kaikille empiriassa 

käsiteltyjen yritysten välillä. Voidaan olettaa yhteneväisten teemojen esiintyvän myös 

muissa pelialan kasvuyrityksissä. Täytyy kuitenkin ymmärtää, että kaikki yritykset 

ovat toiminnaltaan ja henkilöstöltään uniikkeja, joten täydellistä yleistystä ei voida 

tehdä.  

 

Toimitusjohtajien valitseminen tutkimuksen empiiriseen osioon antaa 

haastattelukysymyksien vastauksiin samanlaiset lähtökohdat, sillä kaikki 

haastatteluun osallistuneet henkilöt tarkastelevat omaa yritystään saman aseman 

kautta.    

 

Tutkimuksen julkisuus lisää tutkimuksen luotettavuutta, sillä tutkimukseen 

osallistuneilla henkilöillä on mahdollista lukea tutkielma. Tämä lisää tekijälle paineita 

tutkimuksen totuudenmukaisuudesta ja tarkkasta aineistojen käsittelystä. 

Tutkimuksessa käytetyt epäsuorat ja suorat lainaukset ovat myös merkki 

tutkimustulosten todellisuudesta.  
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5. Innovatiivisuuden johtaminen pelialan startup yrityksissä 

 

Luovuuden hyödyntäminen innovaatioiden syntymiseksi on yritykselle välttämätöntä 

jos halutaan selvitä yrityskilpailussa, sillä innovatiiviset yritykset tuottavat paremmin 

ja kasvavat voimakkaammin (Solatie & Mäkeläinen, 2009, 17-19). Suomessa on 

muutaman vuoden aikana syntynyt useita uusia pelialan startup yrityksiä, jotka 

pyrkivät pelien suunnittelulla ja tuottamisella nopeaan kasvuun. Kilpailukyvyn 

edellytyksenä ovat luovat yksilöt, innovatiivinen organisaatio sekä niiden 

herkeämätön johtaminen kohti uudistuvaa ja innovatiivista toimintaa.  

 

5.1 Innovatiivisuuden johtamisen tärkeimpiä ominaisuuksia 
 
Haastattelutilanteessa jokaista toimitusjohtajaa pyydettiin kertomaan hänen 

mielestään kolme johtajan tärkeintä ominaisuutta koskien innovatiivisuuden 

johtamista. Tärkeimmäksi ominaisuudeksi johtajalle sanottiin olevan hänen kykynsä 

kuunnella. Oikeanlaisella kuuntelulla saadaan ihmiset kertomaan heidän todelliset 

mielipiteensä. Tärkeänä elementtinä nousi myös esiin reilun ilmapiirin luominen. 

Reilussa työilmapiirissä muiden ihmisten tietynlainen kohtelu täytyy vastaajien 

mielestä aina olla perusteltua. Reiluuteen ja kuuntelemiseen keskittyvä ilmapiiri tukee 

yhteisön keskinäistä kommunikaatiota ja näin myös Ruppelin ja Harringtonin mukaan 

kasvattaa luottamusta yrityksessä. Kommunikaation tärkeys nostettiin myös esiin 

johtajan tärkeänä ominaisuutena. Kykyä kommunikoida pidettiin johtajan tärkeänä 

kykynä, mutta myös koko organisaation välistä avointa vuorovaikutusta pidettiin 

toimitusjohtajien puolesta välttämättömänä.  

 

”Tiimityöskentelyssä kommunikaatio on nyt tärkein asia.” Toimitusjohtaja 1 

 

Myös Toimitusjohtaja 2 pitää kommunikaatiota tärkeänä. Hänen mukaansa avoin, 

keskusteleva ja stressitön työympäristö tukee parhaiten organisaation 

innovatiivisuutta.  

 

Edellä käsittelyyn nousseet kommunikaation ja työympäristön tärkeystekijät 

haastateltavien yrityksissä parantavat Ruppelin ja Harringtonin (2000) mukaan 
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yrityksen luottamuksen tasoa. Mallin mukaisesti voidaan todeta, että luottamuksen 

taso on tutkittavissa yrityksissä korkealla. Korkea luottamus työyhteisössä parantaa 

mallin mukaan työntekijöiden sitoutumista organisaatioon ja innovointiin.  

 

Toimitusjohtaja 1 kuvailee hyvää johtajaa ”asiakaspalvelijaksi”, jolla hän tarkoittaa 

johtajan roolia innovatiivisuuden esteiden poistajana. Hän kokee johtajan aseman 

hyvin palveluhenkisenä omia työntekijöitä kohtaan. Antolan ja Pohjolan 

innovatiivisuuden johtamisen määritelmän mukaan toimitusjohtajien toimintaa 

voidaan pitää hyvin innovatiivisuutta ajavana. Johtajan tulisi keskittyä jatkuvaan 

uudistumiseen poistamalla henkisiä ja fyysisiä esteitä. Fyysisinä esteinä nähdään 

muun muassa toimistot, jotka rajoittavat organisaatiossa tapahtuvaa vuorovaikutusta. 

Peliyritykset tästä syystä pyrkivät toimimaan avokonttoreissa, jossa ei esiinny 

kynnystä avoimelle kommunikaatiolle. Luovan ajattelutyön kannalta yrityksissä 

pidetään mahdollisuutta suljetussa tilassa työskentelyyn hyvin tärkeänä. 

 

5.2 Innovatiivisuuden kehittäminen  
 

Innovatiivisuuden kehittämisessä tärkeimmiksi asioiksi todettiin rauhallisen 

innovatiivisuutta edistävän ympäristön luominen, jossa on aikaa luovuudelle.  

 

”…jos sä olet koko ajan tekemässä asioita, niin se (innovatiivisuus) ei pääse sieltä 

oikeastaan esille, koska se oikeastaan tulee vasta silloin, kun tulee lepohetkiä. Sieltä 

alkaa ajatukset hakemaan sitä luovuutta, se vaatii rauhallisempaa prosessia, että 

saadaan se innovatiivisuus mukaan.” - Toimitusjohtaja 1 

 

Toimitusjohtaja 2 mielestä parhaat innovatiiviset ideat syntyvät ihmisten välisissä 

avoimissa keskusteluissa, jotka toteutetaan ajan kanssa. Yksittäisissä irrallisissa 

keskusteluissa ei aina päästä mihinkään lopputulokseen. Ajan käytöstä ja 

kommunikaation tärkeydestä kaikki haastateltavat tulivat samaan lopputulokseen. 

Myös Sydänmaanlaakka (2010) korostaa ajan merkitystä innovatiivisessa 

ajattelussa. Luovia ideoita ei synny pakottamalla, vaan ne vaativat tilaa, aikaa ja 

keskustelua.  
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”Ei siitä tuu mitään silleen, että yritetään puristaa ja suunnitella. Yleensä se tulee niin, 

että joku saa jonkun idean silloin, kun ei olla toimistolla ja sit se tulee toimistolle sen 

ideansa kanssa ja esittää sen muille. Sitten siitä keskustelemalla se idea paranee tai 

sit se ammutaan alas.” – Toimitusjohtaja 3 

 

Johtajan tulisi tarjota organisaatiolle tarvittavat työkalut, inspiroiva oppimisalusta sekä 

tilaa avoimelle kommunikaatiolle. Kuitenkin jotta yrityksessä voidaan saavuttaa 

mahdollisimman tuottavia ja nopeita tuloksia, tulisi luovuuden edistäminen olla koko 

organisaation tehtävä, eikä vain osa kehittämistoimintaa (Wilenius, 2004,194). 

Toiminnan yhteisöllisyys näkyy kohdeyritysten kaikessa toiminnassa. Toimitusjohtajat 

korostavat yhdessä tekemisen tärkeyttä. 

 

”Teemme tätä yhdessä, ilman työntekijöitä ei olisi yhtiöitä ja ilman yhtiötä ei olisi 

työpaikkaa.” – Toimitusjohtaja 2 

 

Vaikka jokainen työntekijä hallitsee parhaiten oman osaamisalueensa, toimivat muut 

työntekijät tukena ja ideoivina osapuolina kaikilla osa-alueilla. Tällainen tukemisen ja 

arvostuksen ilmapiiri tukee innovatiivisuutta. Johtajat antavat työntekijöille resurssien 

puitteissa mahdollisuuksia toteuttaa ideoitaan. Toimitusjohtaja 3 sanoo idean 

toteuttamisen riippuvan sen kustannuksista. Jos idea on hauska ja nopea toteuttaa 

niin sitä kokeillaan, ilman sen tarkempaa pohtimista. 

 

Yritykseen sitoutumiseen vaikuttaa siis luottamussuhteet, kommunikaatio ja 

innovatiivinen ilmapiiri. Sitoutuminen pelialan yrityksissä on vahvaa. Se näkyy jo 

tilanteista, jolloin työtä on tehty ilman palkkaa, vain oman kiinnostuksena puitteissa. 

Toimitusjohtajat toivat esiin myös sitoutumisen työntekoon omalla vapaa-ajalla. Työtä 

tehdään ja uusia asioita opetellaan myös työajan ulkopuolella.  

 

”Sehän se siinä on että moni on hyvin pintapuolisesti kiinnostunut et ”pelit on kyl ihan 

hauskoja” ja näin poispäin ja sit kun ihan oikeesti harva jaksaa nähdä sen vaivan 

mitä tää vaatii.” –Toimitusjohtaja 3 

 

Suomalaisissa pelialan yrityksissä korostuu korkean teknologian sekä tiiviin 

yhteistyön merkitys niiden jokapäiväisessä toiminnassa. Jokaista työntekijää tuetaan 
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heidän omalla osaamisalueellaan, kuitenkin antamalla yksilöille vapauden ja vastuun 

omasta työstään. Vahvimpana kannustimena yrityksessä toimii yksilöiden vahva 

sisäinen motivaatio. Työntekijöille annetaan mahdollisuus omien ideoidensa 

toteuttamiseen, joka vahvistaa koko yrityksen innovatiivisuutta. Edellä kuvatut piirteet 

yhdessä muodostavat pelialan yritysten innovaatiokulttuurin, joka on Ahmedin (1998) 

mukaan  avaintekijänä organisaation innovatiivisuudessa sekä muutoksessa. 

 
5.3 Innovatiivisen organisaation jäsenet 
 
Innovatiivisuuden johtamisessa on tärkeään valita sellaisia henkilöitä organisaatioon, 

jotka tukevat yrityksen innovatiivisuutta. Tutkimuksen alla olevat yritykset painottavat 

yksilöiden osaamista tärkeänä tekijänä. Rekrytointikriteerinä nähdään yksilön 

motivaatio, osaaminen ja kyky oppia uutta. Asennetta työhön pidetään kuitenkin ihan 

tärkeimpänä asiana.  

 

Amabilen kehittämä luovuuden kolmen osatekijän malli tukee myös peliyrityksissä 

havaittua ilmiötä yksilöiden ammattitaidon, sisäisen motivaation ja luovan ajattelun 

tärkeydestä yksilön luovuudessa. Haastatteluissa tuli ilmi työntekijöiden korkea 

osaaminen, kyky luovaan ajatteluun yksin sekä ryhmässä sekä korkeaan 

motivaatioon. Toimitusjohtajat kertoivat pyrkivät kehittämään näitä kolmea osa-

aluetta luovuuden ylläpitämiseksi.  

 

”Yksi osaava ja motivoitunut työntekijä saa enemmän aikaiseksi kuin neljä 

osaamatonta.” – Toimitusjohtaja 2 

 

Sydänmaanlakka (2009) sanoo kyvyn luovaan ajatteluun lähtevän yksilön 

ihmettelystä ja innostuksesta. Innostusta ja näin luovaa ajattelua ei siis pitäisi 

kohdeyrityksiltä puuttua, sillä haastattelut osoittivat työntekijöiden suurimman 

motivaation kumpuavan aidosta kiinnostuksesta pelejä kohtaan. Tällaista sisäistä 

motivaatiota pidetään Amabilen mukaan vahvimpana vaikuttajana ihmisen 

toiminnalle. 
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”…meillä on se intohimo siihen tekemiseen aivan valtava. Tietyllä tavalla se meidän 

usko siihen, että tää on se juttu mitä halutaan tehdä ja, että tää on se suunta mihin 

me halutaan mennä” – Toimitusjohtaja 1 

 

Työntekijöiden motivaation lähteenä pidetään myös heidän mahdollisuutta vaikuttaa 

omaan työhönsä radikaalisti. He pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan pelejä 

alusta loppuun, mikä luo projekteille mielekkyyttä. Pelien pelaaminen on useimmille 

työntekijöille pitkäaikainen intohimo ja harrastus, joka on muuttunut vuosien varrella 

haaveeksi valmistaa omia pelejä. Koko yrityksen motivaatio voidaan siis 

haastatteluiden perusteella rakentaa tuotteiden eli pelien ympärille. Leen (2008) 

mukaan yhteinen visio takaa työntekijöiden osallistumisen innovointiin. Pelejä 

valmistetaan sillä periaatteella, että ne tehtäisiin itselle, mikä vaikuttaa huomattavasti 

yritysten tavoitteiden ja vision yhtenäisyyteen.  

 

Myös innovatiivisuudesta palkitseminen tapahtuu pelien kautta. Toimitusjohtaja 1 

mainitsee ”pelillistämisen” toimivana innovaattorina. Pelillistämisessä pyritään 

tuomaan ihmisille luonnollinen ja palkitseva ympäristö innovoinnille. 

 

5.3 Osaamisen ja oppimisen kehittäminen 
 

Ståhlen ja Laennon (2000) mukaan innovaatiot vaativat pohjakseen aina 

monipuolista ja korkeatasoista osaamista. Ilman teknillistä osaamista ei pelejä 

yksinkertaisesti synny.  Luova ajattelu on toki elintärkeää innovaatioiden 

syntymiselle, mutta sen on aina toimittava symbioosissa tiedon ja osaamisen kanssa.  

 

Toimitusjohtajat määrittelivät oman organisaationsa osaamisen hyvin selkeästi. Kun 

kyseessä ovat kasvavat alle 10 henkilön yritykset, on jokaisella työntekijällä 

organisaatiossa oma vahva osaamisalueensa, joihin ei kovin herkästi puututa. 

Toimitusjohtaja 1 kuvaili omaa yritystään tasa-arvoiseksi organisaatioksi, jossa 

sijaitsee tietyt ”huipputalentti” osa-alueet. Kaikki organisaation jäsenet työskentelevät 

kylläkin yhdessä, mutta kukin on huippu vain omalla osa-alueellaan. Tällainen 

jokaisen työntekijän erityisosaaminen näytti tutkimuksen mukaan aiheuttavan esteitä 

osaamisen jakamiselle. Yhteistyö ja tiedon jakaminen nähdään toki hyvin tärkeänä, 
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mutta muun muassa ohjelmointityön ja graafisen toteutuksen teknilliset haastavuudet 

rajoittavat niihin liittyvän tiedon ja osaamisen jakamista.  

 

Jotta työnteko peliyrityksissä hallitaan, vaativat osa-alueet pitkäaikaista harjoittelua 

sekä syventymistä. Ahmedin (1998) tutkimusten mukaan tällainen yksilön 

korkeatasoinen osaaminen voi hidastaa innovatiivisuutta, sillä liiallinen tieto lisää 

riskiä vanhoihin käytäntöihin turvautumiseen, uusien sijaan. Näin monipuolinen 

osaaminen organisaatiossa voidaan kuitenkin nähdä ennemmin lisäävän 

näkökulmien vaihtelua, kuin vähentävän.  

 

”Pelien tekeminen on tommosta ideointia, sit tehään ja sit opitaan siinä matkan 

varrella ja sit tehään kaikki uudestaan” – Toimitusjohtaja 3 

 

Kaikki kolme johtajaa korostivat tekemällä oppimisen olevan organisaation yleisin ja 

tehokkain tapa oppia uutta ja kehittää osaamistaan. Toimitusjohtaja 2 kuvailee 

organisaatio oppivan sitä mukaan kun uusia ratkaistavia ongelmia tulee eteen. 

Vastaajien mukaan peliteollisuuden ympäristö tuo liiketoiminnalle jatkuvasti uusia 

monipuolisia haasteita, joiden ratkaisemiseksi tulee opetella aina jotain uutta. 

 

”Minä itse taas laajemmassa spektrissä nään sen asian niin, että meillähän sillä alalla 

mitä me tehdään, pelit, se on ihan jatkuvaa opiskelua. Koko ajan pitää pysyä hyvin 

hereillä siitä, että pitää pystyä kehittämään itseään hyvin monella eri osa-alueella” – 

Toimitusjohtaja 1 

 

Haastatteluiden perusteella voidaan jatkuvan virheiden ja kokemuksen kautta 

oppimisen olevan pelialan startup- yritysten tehokkain oppimistapa. Tällainen 

enaktiivinen oppiminen osallistaa Honkasen (1989) mukaan työntekijöitä 

päätöksentekoon ja vastuun jakamiseen. Oppimisen johtaminen jatkuvana ilmiönä 

nähdään myös vaikuttavan merkittävästi yrityksen kilpailukykyyn (Sanchez de Pablo 

Gonzalez del Campo & Skerlavaj, 2009, 67-76). Innovatiivisissa organisaatioissa 

yhdessä tekemistä korostetaan paljon, joten enaktiivista oppimista voidaan pitää 

myös yhteisöllisyyttä korostavana tekijänä. Enaktiivinen oppiminen edellyttää 

johtajalta mahdollisuutta kokeiluun sekä suoraa palautetta. Erityisesti 
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toimintaympäristön muuttuessa tutkittavat yritykset voidaan nähdä nopeina oppijina 

niiden enaktiivisen oppimistapansa vuoksi. 

 

Toimitusjohtaja 1 ja Toimitusjohtaja 3 korostivat erilaisten koulutusten ja pelialan 

tapahtumien toimivan hyvin merkittävänä osana organisaation jäsenten osaamisen 

kehitystä, kun taas Toimitusjohtaja 2 näki erilaisten kurssien vievän liikaa aikaa.  

 

”…pienimmillä startupeilla ei ole edes mahdollisuutta osata vielä kaikilla osa-alueilla, 

se on vaan käytännön mahdottomuus… on hyvä ymmärtää, että on tärkeä käydä 

tämän tyylisiä koulutuksia läpi, mitkä ei välttämättä siinä päivittäisessä työssä ole niin 

aktiivisesti mielessä” – Toimitusjohtaja 1 

 

Erityisesti pelialan yrityksille järjestettävät tapahtumat ja kilpailut nousivat 

haastatteluissa tärkeiksi tapahtumiksi, kun keskustelun aiheena oli organisaation 

osaamisen ja liiketoiminnan kehittäminen. Pelialan start-up yrityksille järjestetään 

paljon tilaisuuksia, joissa luennoimassa on joku menestyvä pelialan yritys, joka antaa 

käytännön vinkkejä yritystoimintaan ja luovaan peliprosessiin. Vuorovaikutus 

organisaation ulkopuolisten henkilöiden ja muiden pelialan yritysten kanssa nähtiin 

hyvin tärkeäksi osaamisen kehittämiselle. Toimitusjohtaja 3 näki kuitenkin 

työntekijöidensä vastahakoisuuden osallistua tapahtumiin haasteena johtamiselle. 

 

Palautteen antamista on usein pidetty yhtenä johtajan tärkeimpänä ominaisuutena. 

Palautteen antaminen liitetään usein vahvasti avoimeen kommunikaatioon sekä 

työntekijöiden oppimisen edistämiseen. Toimitusjohtaja 3 kuitenkin kertoi 

puhuessaan työntekijöiden ohjaamisesta, ettei pidä työntekijöiden virheitä heidän 

virheinään vaan pikemminkin johtajan ohjausvirheinä. Tällainen henkilökohtaisten 

virheiden sivuuttaminen voi estää työntekijää oppimasta omista virheistään, mutta 

niin kuin Ahmed (1998) osoitti, voi palautteen antamatta jättämisellä olla myös 

positiivisia puolia. Toimitusjohtaja 3:n toiminta huonon palautteen antamatta 

jättämisessä voi todellisuudessa parantaa yrityksen innovatiivisuutta, sillä huono 

palaute voi vähentää yksilöiden uskallusta spontaanista kokeilla uusia asioita ja ottaa 

riskejä.  
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6. Tutkimustulosten yhteenveto 

 

Innovatiivisessa johtamisessa johtajuuden tärkeimpänä ominaisuutena pidetään 

johtajan kykyä aktiiviseen kuunteluun. Johtajan kommunikaatiokyky eli taito 

aktiiviseen vuoropuheluun muiden organisaation osapuolten kanssa nostetaan myös 

esiin puhuttaessa johtajan tärkeimmistä ominaisuuksista. Aktiivisen kuuntelun avulla 

innovatiivista ja reilua ilmapiiriä luodaan organisaatioissa. Vuorovaikutukseen 

panostaminen parantaa organisaation jäsenten välisiä luottamussuhteita, jolla taas 

on välitön vaikutus työntekijöiden sitoutumiseen ja innovointiin. Yrityksissä pyritään 

luomaan luovuutta kehkeyttävä, rauhallinen työympäristö, joka antaa parhaimmat 

mahdollisuudet innovatiivisuuteen. 

 

Johtajan rooli nähdään asiakaspalvelijana, joka toiminnallaan poistaa 

innovatiivisuuden esteitä organisaation tieltä. Johtaja pyrkii tarjoamaan 

organisaatiolle inspiroivan oppimisalustan, missä on mahdollista resurssien 

puitteessa toteuttaa vapaasti omia ideoitaan.  

 

Yksilöiden innovatiivisuuden johtamisessa johtajan tehtävänä nähdään työntekijöiden 

tukeminen heidän työtehtävissään, kuitenkin korostaen työhön liittyvän vapauden ja 

vastuun antamista.  Työntekijöille annetaan mahdollisuus ratkaista organisaatiossa 

kehkeytyviä ongelmia omilla ehdoillaan. Mahdollisuus vaikuttaa radikaalisti omaan 

työhönsä nähtiin yrityksissä myös yksilön motivaatiota parantavana tekijänä. Johtajat 

näkivät myös pelillistämisen yhtenä tärkeimmistä innovaattoreista työntekijöiden 

toiminnalle. 

 

Pelialan innovatiivisessa työympäristössä korostetaan yhdessä tekemisen tärkeyttä 

sekä ihmisten välistä luottamusta. Avoin kommunikaatio ja vahvat luottamussuhteet 

nostavat yritysten työntekijöiden sitoutumisen todella korkealle. Sitoutuminen näkyy 

muun muassa tilanteissa, joissa työskennellään palkattomasti vuorokauden ympäri, 

jotta organisaation yhteiset tavoitteet olisi mahdollista saavuttaa. 

 

Organisaation innovatiivisuutta tukeviksi yksilöiksi johtajat määrittelivät 

ominaisuuksiltaan osaavat, korkean motivaation omaavat henkilöt, joilla on kyky 
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oppia uutta. Tärkeimpänä yksilön ominaisuutena nousi kuitenkin asenne työtä 

kohtaan. Yksilöiden johtamisessa korostetaan tämän asenteen kannustamista ja 

aktiivisella motivoinnilla. 

 

Aito kiinnostus pelejä kohtaan nähtiin vahvimpana tekijänä työnteossa. Pelien 

pelaaminen on monelle pitkäaikainen intohimo ja harrastus, joka ajaa yrityksen 

toimintaa eteenpäin. Pelejä valmistetaan sillä periaatteella, että ne tehtäisiin itselle, 

mikä vaikuttaa huomattavasti yritysten tavoitteiden ja vision yhtenäisyyteen. 

Organisaation motivaatio voidaan siis haastatteluiden perusteella rakentaa tuotteiden 

eli pelien ympärille.  

 

Työntekijät ovat jokainen ”huipputalentteja” omilla osa-alueillaan, mikä korostaa 

yrityksen osaamisen monipuolisuutta. Vaikka osaamisen tärkeys toimii suurena 

osana yrityksen toimintaa, pyrkivät yhteisöt aina organisaation tasa-arvoisuuteen. 

Kun uusia pelejä kehitetään osaamisen monipuolisuus ja ihmisten erilaisuus 

työympäristössä lisää näkökulmia organisaation päätöksentekoon.  

 

Enaktiivinen oppiminen nähdään tärkeimpänä tapana oppia ja kehittyä, joten johtajat 

pyrkivät tarjoamaan tilaisuuksia yksilöiden oppimiselle ja osaamisen kehittämiselle. 

Peliteollisuuden ympäristö tuo liiketoiminnalle jatkuvasti uusia monipuolisia haasteita, 

joiden ratkaisemiseksi tulee opetella aina jotain uutta. Enaktiivinen oppiminen 

korostaa myös yrityksen yhteisöllisyyttä. Oppimista ei yrityksissä pyritä parantamaan 

henkilökohtaisen palautteen avulla, sillä se voi vähentää spontaanien ideoiden 

kokeilua sekä riskien ottamista. 

 

Tiedon ja osaamisen jakaminen koetaan yhtenä haasteena osana organisaation 

koulutusta. Organisaation ja yksilöiden osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisessä 

erityisen tärkeää ovat pelialan yrityksille järjestettävät tapahtumat ja kilpailut, joissa 

vuorovaikutus muiden alan ihmisten kanssa nähdään osaamista parantavana 

tekijänä. 

 

Tutkielman tuloksissa voidaan tulla siihen johtopäätökseen, että pelialan yrityksissä 

innovatiivisuutta johdetaan Deschampsin (2005) mallin mukaisesti keskittyen 

innovatiivisen organisaatiokulttuurin ja yrittäjyyttä tukevan ilmapiirin luomiseen. 
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Pelialan yritykset kohtaavat myös Deshampsin (2005) mallin alhaalta ylös 

innovatiivisen organisaation piirteet.  

 

Peliyritysten innovatiivisuutta ajaa siis yksilöiden korkeatasoinen osaaminen ja 

erittäin vahva harrastuneisuuteen perustuva sisäinen motivaatio yhdistettynä 

avoimeen kommunikaatioon, joka tapahtuu luottamuksen ja yhteisten tavoitteiden 

synnyttämässä ilmapiirissä. Tätä innovatiivisuutta pyritään pelialan yrityksissä 

kehittämään tarjoamalla innovatiivinen työympäristö ja organisaatiokulttuuri sekä 

innostavalla motivoinnilla ja yksilöllisen osaamisen kehittämisellä. Innovatiivisuuden 

kehittämisessä tärkeimmäksi osa-alueeksi nähtiin kuitenkin rauhallisen ja 

stressittömän ilmapiirin luominen, missä on aikaa luoville ajatuksille.  
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7. Johtopäätökset  
	  

7.1 Johtopäätökset 
 

Suomalaiset menestyneet pelialan yritykset ovat aiheuttaneet suuren buumin 

suomalaisten pelialan yritysten synnyssä. Kaikki tavoittelevat nopeaa kasvua sekä 

omien peliensä menestymistä. Yrityksen nopea kasvu vaatii yritykseltä kykyä 

varautua toimintaympäristön ja markkinoiden muutoksiin. Tehokkain tapa toimia 

kilpailukykyisesti jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä on johtaa organisaation 

innovatiivisuutta tehokkaasti. 

 

Innovatiivisuuden johtaminen on valmistautumista yllättäviin tilanteisiin ja sattumiin 

sekä taitoa kohdata ihmiset ennemmin ihmisinä kuin osana yrityksen resursseja. 

Johtajan tulee antaa tilaa avoimelle kommunikaatiolle sekä aikaa luovaan ajatteluun, 

luomalla innovaatiokulttuurin jossa korostetaan luottamussuhteita ja työntekijöiden 

erilaisuutta.  

 

Luovuus toimii ponnahduslautana innovaatioiden synnylle, joten se on myös 

välttämätön ilmiö organisaation innovatiivisuudelle. Luovuus koostuu kolmesta 

osatekijästä: ammattitaidosta, sisäisestä motivaatiosta sekä kyvystä luovaan 

ajatteluun.  

 

Luovat ja oppivat yksilöt muodostavat innovatiivisen organisaation, jossa 

innovatiivinen työympäristö sekä avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri yhdessä luovien 

ideoiden kanssa mahdollistavat yrityksen innovatiivisuuden. Innovatiivinen yksilö on 

erittäin motivoitunut omien tavoitteidensa toteuttamiseksi ja pitää riskien ottamisesta. 

Yrityksen innovatiivisuuden edistämiseksi on yksilöiden motivaation lisääminen yksi 

johtajan avaintehtävistä. Peliyrityksissä henkilökohtainen harrastuneisuus koetaan 

vahvana motivaatiotekijänä. Tätä motivaatiotekijää voisi käyttää hyväksi muillakin 

toimialoilla, rekrytoiden vain sisäisesti motivoituneita työntekijöitä.  

 

Organisaation sisäinen tieto ja osaaminen sekä niiden avulla rakennetut käytännöt 

tulevat jatkossa nousemaan yhä tärkeämmiksi arvonluonnin lähteiksi, kun 
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yrityskilpailussa jatkuvan uudistumisen sekä innovatiivisuuden vaatimukset kasvavat. 

Yksilöiden jatkuvaa osaamista ja oppimista tulee siis kehittää jatkuvan 

työssäoppimisen ja koulutusten kautta. 

 

Innovatiivisen organisaation tulee olla nopea, joustava ja kekseliäs. Se kykenee 

tuottamaan jatkuvasti uusia ideoita. Sen lahjakkuus on kyky havaita ja hyödyntää 

sellaista potentiaalia, joka ei kuulu vielä organisaation osaamisen piiriin, prosesseihin 

tai järjestelmiin. Innovatiivinen organisaatio tarvitsee pohjakseen innovaatiokulttuurin, 

joka koostuu itsenäisyyden tasapainottelusta, henkilökohtaisista tunnustuksista, 

sosiaalisuuden ja tekniikan integroimisesta sekä ylijäämäisistä resursseista. 

 
Innovatiivisuuden johtaminen suomalaisissa pelialan startupeissa on organisaation, 

tiimien sekä yksilöiden johtamista, jonka tarkoituksena on kehittää innovatiivinen 

organisaatiokulttuuri, luoda monimuotoisuuden ja arvostuksen ilmapiiri, jossa 

osaamista ja oppimista kehitetään läpi organisaation. Tavoitteena on lisätä yksilöiden 

sisäistä motivaatiota sekä luoda aikaa ja tilaa innovatiiviselle ajattelulle.  

 

Tällainen innovatiivisuuden johtaminen on mahdollistanut innovatiivisen toiminnan, 

jonka kautta suomalaiset peliyritykset ovat menestyneet. Globaalit markkinat 

kuitenkin muuttuvat jatkuvasti puhumattakaan teknologian vilkkaasta kehittymisestä. 

Organisaatioissa on siis varauduttava teknologisen osaamisen kehittämisen lisäksi 

myös luovan ajattelun ja innovoinnin aktiiviseen ja jatkuvaan kehittämiseen.  

 

Niin kuin jokainen buumi, tulee peliyritysten menestyksen nousujohteinen kasvu 

myös ajan kuluessa laantumaan. Herkeämättömällä ja omistautuneella 

innovatiivisuuden johtamisella voidaan kuitenkin tulevaisuudessakin varmistaa 

suomalaisten pelialan startup yritysten maailmanlaajuinen menestyminen. Kiinnostus 

suomalaisia pelialan yrityksiä kohtaan on maailmalla juuri nyt korkeimmillaan, joten 

jos koskaan niin nyt on äärettömän tärkeää kiinnittää huomio ja kohdistaa resurssit 

yrityksen innovatiivisuuden aktiiviseen johtamiseen.  

 

”Olis kiva löytää joku enkeli. Jossain piireissä sanotaan, että erityisesti suomalaiset 

pelifirmat sais aika helposti nyt rahaa sijoittajilta, koska ulkomaalaiset haluu sijoittaa 

suomalaisiin…seuraavaa Supercelliä odotellessa.” – Toimitusjohtaja 3 
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7.2 Jatkotutkimustarpeet 
 

Innovatiivisuuden johtaminen on tutkimuskenttänä hyvin laaja ja mielenkiintoinen, 

joten tutkittavaa löytyisi sillä alueella hyvin paljon. Pelialan yrityksissä työskentelee 

paljon eritaustaisia ja eri osaamisalueen omaavia ihmisiä, joten johtamisessa tulee 

kiinnittää paljon huomiota yksilöiden kehittämiseen ja innovatiivisuuden 

kasvattamiseen. Tutkimuksessa tuli ilmi pelialan yritysten työntekijöiden tarkat 

vastuut ja osaamiset omissa työtehtävissään, joissa tiedon jakaminen nähdään 

haasteena. Mielestäni olisi mielenkiintoista tutkia kuinka osaamista ja tietoa olisi 

mahdollista jakaa organisaation jäsenten kesken tehokkaammin, jotta innovatiivisuus 

tehostuisi entisestään.  

 

Toinen mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe olisi mielestäni innovatiivisuuden 

johtamisen haasteiden tutkiminen, kun pelialan startup yritys astuu kohti muutosta 

kasvaessaan pois startup yrityksen asemasta. Miten innovatiivisuuden johtaminen 

pelialan yrityksessä muuttuu ja mitä haasteita organisaatiomuutos johtamiselle 

aiheuttaa? 
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9. Liitteet 
 

Haastattelukysymykset 

1. Voisitko luetella kolme johtajan tärkeintä ominaisuutta? 

2. Millaista on innovatiivisuuden johtaminen? 

3. Miten se mielestäsi toteutuu yrityksessäsi? 

4. Millaisissa tilanteissa luovaa ajattelua sekä yrityksen parhaat ideat syntyvät? 

5. Kun pelejä kehitetään, niin kuka tai ketkä organisaatiossa tekevät luovan työn 

eli keksivät uuden idean ennen kuin sitä aletaan kehittämään peliksi?  

6. Millä tavoin pyrit edistämään oppimista ja osaamisen kehittämistä 

organisaatiossa? 

7. Ovatko työntekijät innovatiivisimmillaan työskennellessään yksilöinä vai 

ryhmässä? 

8. Millä tavoin näet organisaation jäsenten kehittävän omaa toimintaansa omilla 

osa-alueillaan? 

9. Onko yrityksessäsi selkeästi jaoteltu vastuut ja roolit vai osallistuvatko 

työntekijät useamman toiminnan toteuttamiseen? 

10. Mitkä tekijät pitävät organisaation jäsenet parhaiten motivoituneena 

työtehtäviinsä? 

11. Kuvaile työympäristöänne. Millainen työympäristö tukee mielestäsi parhaiten 

innovatiivisuutta? 

12. Millaista vuorovaikutus organisaation jäsenten kesken on? 

13. Kuinka teillä rakennetaan luottamusta ja avoimuutta työntekijöiden kesken? 

14. Millaisia henkilöitä etsit, kun tiimiinne rekrytoidaan uusia ihmisiä? 

	  


