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1 JOHDANTO 

 

Uusien innovaatioiden luominen asiakaslähtöisemmiksi on yritysten 

jokapäiväinen haaste. Palveluiden ja tuotteiden tulisi vastata entistä paremmin 

asiakkaiden tarpeita. Digitaalisia palveluita kehitetään jatkuvasti erilaisiin 

tarpeisiin ja niiden määrä on kasvanut huomattavasti. Digitalisaation avulla 

pystytään tehostamaan toimintaa toimialasta riippumatta. Yritysmaailmassa on 

tapahtunut 2000-luvulla muutos, jossa yhteistyö yritysten välillä vain kasvaa. 

Nopeasti muuttuvilla markkinoilla vaaditaan ketterämpiä tapoja kehittää omaa 

toimintaa, jotta kilpailuetu säilyisi.  (Accenture 2015).  

 

Yhä suurempi osa yrityksistä on alkanut hyödyntää yhteisinnovointia tuottaessaan 

uusia palveluita ja tuotteita. Innovaatiotoiminta on yrityksen kilpailukyvylle 

äärimmäisen tärkeää toimialasta riippumatta. Innovoimalla uutta yritykset 

pyrkivät kehittämään omia palveluitaan ja prosessejaan. Nykyaikana digitaaliset 

palvelut ovat nousseet yritysten merkittävimmiksi kehityskohteiksi. Digitaalisia 

palveluita kehitetään sisäisissä kehitysyksiköissä, mutta asiakastarpeiden parempi 

ymmärtäminen on muokannut kehitystä siten, että loppukäyttäjiä osallistetaan 

kehitykseen entistä enemmän. Asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tuomista 

osaksi innovointiprosessia kutsutaan yhteisinnovoinniksi. Yhteisinnovoinnissa 

voidaan hyödyntää toimialasta riippumatta sisäisiä ja ulkoisia sidosryhmiä ja jopa 

kilpailijoita. (Baldwin & Von Hippel 2011)  

 

Suuret yritykset, kuten Fujitsu ovat lähteneet kehittämään palveluita ja konsepteja 

yhteisinnovoinnin avulla (Fujitsu 2014). Innovointia kehitetään ja toteutetaan 

entistä enemmän yhteistyössä toisten yritysten kanssa. Ennen kehitystä tehtiin 

voimakkaasti yritysten sisällä, mutta nykyaikana innovointiprosessiin otetaan 

mukaan muita sidosryhmiä (Baldwin & Von Hippel 2011). Yhdessä 

toteutettavassa innovoinnissa nähdään suurena hyötynä osaamisen ja tiedon 

jakautuminen suuremmalle joukolle, sekä avoin toimintailmapiiri. Osaamisen 
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hyödyntäminen ja avoimen ilmapiirin luominen on kuitenkin erittäin haastavaa 

varsinkin suurille ja jäykille organisaatioille. 

 

Digitaalisissa palveluissa on vielä paljon kehitettävää. Digitalisaatio mahdollistaa 

asiakkaiden tarpeiden tyydyttämisen kokonaisvaltaisemmilla palveluilla ja 

tuotteilla. Suomessa on lähdetty kehittämään erilaisia palvelukokonaisuuksia ja 

digitaalisten palveluiden pilottihankkeita kilpailun kiristyessä. Digitalisaation 

nähdään olevan tulevaisuuden kilpailukyvyn ja uusien kansainvälisten 

liiketoimintojen kulmakivi. Samalla digitalisaatio muuttaa nykyisiä työtehtäviä. 

Se luo uusia mahdollisuuksia globaaleilla markkinoilla. (Sitra 2015) 

 

Työeläkevakuutusyhtiöissä ideointia ja kehitystä on toteutettu perinteisesti 

sisäisissä kehitysyksiköissä. Kehityksen trendinä on kuitenkin ollut siirtyä entistä 

ketterämpiin ja asiakaslähtöisempiin tapoihin kehittää ja innovoida uusia 

palveluita. Yhtenä ratkaisumallina on nähty yhteisinnovointi, jossa palveluita ja 

tuotteita kehitetään kumppanien, sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa. 

Työeläkevakuutusyhtiö Elo (jatkossa Elo) on lähtenyt kehittämään 

innovointikyvykkyyksiään yhteisinnovoimalla Tieto Oyj:n (jatkossa Tieto) kanssa 

toteutettavassa projektissa XHub.  

 

1.1 Työn tausta 

 

Tutkimuksessa käsitellään case-yrityksenä keskinäistä työeläkevakuutusyhtiö 

Eloa. Tutkimuksen ongelman lähtökohtana on työeläkeyhtiöiden erittäin tiukka ja 

säännelty kilpailu markkinoilla. Uusien palveluiden ja prosessien kehittäminen on 

toimialan tärkeimpiä kilpailukeinoja. Uusien palveluiden kehittäminen on usein 

haastavaa ja kehittämiseen tarvitaan uusia menetelmiä ja tapoja, jotta toiminta 

tehostuu. Työeläkevakuutusyhtiö Elossa on tunnistettu tarpeita 

nopeatempoisemman ja kohdistetumman palveluntarjonnan luomiseksi. Tämän 

pohjalta Elossa on otettu ensiaskeleita ketterään palvelukehitykseen.  
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Digitalisaatio nähdään Elossa merkityksellisenä uusien palveluiden kehityksessä. 

Digitalisaation tärkeyden nähdään tulevaisuudessa edelleen kasvavan 

voimakkaasti ja tämän vuoksi Elossa halutaan saada selville, miten digitaalisia 

palveluita voidaan kehittää yhteisinnovoinnin avulla. Paremmat ja tehokkaammat 

yhteistyötavat, sekä start-up-yritysten hyödyntäminen palveluiden ja tuotteiden 

kehityksessä nähdään tulevaisuudessa erittäin tärkeinä yhteisinnovoinnin 

tekijöinä. 

 

Digitalisaation ja ketterän kehityksen mahdollisuuksista voidaan saada kasvua ja 

kehitystä eri toimialoilla. Näiden osalta Elon osaamista, ymmärrystä ja 

kokonaisvaltaista kartoitusta ei ole vielä toteutettu. Tutkimuksessa halutaan saada 

yhteisinnovointimenetelmän menestystekijät esille ja selventää, millainen 

nykytilanne Elossa on. Elossa on myös lähdetty XHub-

yhteisinnovointipilottiprojektiin Tiedon kanssa. Projekti on aluksi vuoden 

mittainen kokeilujakso, jossa pyrkimyksenä on tuottaa digitaalisia 

työhyvinvointiratkaisuja. Elon kannalta tämän tapaisista 

yhteisinnovointiprojekteista ei ole vielä kokemusta. Tutkimuksessa halutaankin 

saada selkeytystä projektin sopivuudesta Elolle.  

 

1.2 Tavoitteet ja rajaus 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on luoda parempi ymmärrys 

yhteisinnovaatiotoimintamallin mahdollisuuksista ja hyödyistä. Elo haluaa myös 

löytää kriittisiä menestystekijöitä, joita yhteisinnovointi edellyttää henkilöstöltä ja 

organisaatiolta. Tavoitteena on tutkia kirjallisuuslähteitä ja luoda niiden pohjalta 

kattava kuva yhteisinnovoinnista ja termin alle lukeutuvista samankaltaisista 

innovointimenetelmistä. Pyrkimyksenä on myös löytää menestystekijöitä 

kirjallisuuden pohjalta. Menestystekijöiden pohjalta luon kyselytutkimuksen Elon 

työntekijöille, jossa pyrin tunnistamaan Elon sisäisiä ominaisuuksia ja 

vahvuuksia. Tutkimuksessa analysoidaan kyselyn tuloksia peilaamalla niitä 

teoriaan. 
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Tutkimuksessa arvioidaan menestystekijöiden avulla Elon mahdollisuuksia 

yhteisinnovoinnissa yleisesti ja mitä kyvykkyyksiä yhteisinnovointi vaatii 

henkilöstöltä ja organisaatiolta. Tutkimuskysymyksenä on: 

 

Mitkä ovat yhteisinnovoinnin menestystekijät ja onnistumisen edellytykset Elolle? 

 

Tarkemmin katsottuna tutkimus jakautuu kahteen tutkimuskysymyksen osa-

alueeseen: 

 

 menestystekijöiden löytäminen kirjallisuudesta ja niiden analysoiminen 

 Elon organisaation ja henkilöstön yhteisinnovointikyvykkyyksien 

havaitseminen ja näiden hyödyntäminen 

 

Näissä osa-alueissa pyritään löytämään onnistumisen edellytykset Elon kannalta 

ja kuinka Elo voi näitä hyödyntää. Näitä tietoja hyödyntäen arvioidaan sitä, miten 

Elo voi hyödyntää XHub -projektia.  

 

Tutkimuksesta rajataan pois erilaisten teknologisten menetelmien löytäminen, 

analysointi ja hyödyntämisen mahdollisuudet. Tutkimuksessa keskitytään 

toimintamalleihin, kuten yhteisinnovointi, ja niiden hyödyntämiseen.  

 

1.3 Tutkimuksen toteutus 

 

Tutkimus toteutetaan XHub–projektin ohella. Toteutus tapahtuu aluksi 

kirjallisuuteen tutustumisella. Kirjallisuudesta tutustutaan innovointiin, 

yhteisinnovointiin, digitalisaatioon ja näissä menestymiseen. Kirjallisuuden 

pohjalta kerätään menestystekijöitä organisaatiolle ja henkilöstölle. Tämän 

pohjalta kehitetään kyselytutkimus Elon henkilöstöstä valituille henkilöille. 

Kyselyn tuloksista saadaan kvantitatiivista ja kvalitatiivista tietoa Elosta ja Elon 

toiminnasta. Näiden pohjalta toteutetaan analyysi Elosta ja XHub-projektista. 
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Tutkimus on kirjallisuustutkimus, jonka empiirinen osa toteutetaan 

kyselytutkimuksen avulla.  

 

Tutkimuksen kirjallisuutta haetaan pääsääntöisesti Googlen tarjoaman Scholar- 

palvelun avulla. Palvelussa haetaan tieteellisiä julkaisuja hakusanoilla: avoin 

innovaatio, yhteisinnovaatio, yhteisluominen, innovaatiot, digitalisaatio, 

yhteisinnovaatioiden menestystekijät. Näillä hakusanoilla haetaan myös englannin 

kielellä ja eri kombinaatioilla. Tämän lisäksi otetaan yhteyttä VTT:n johtavaan 

tutkijaan tohtori Jaakko Paasiin. Tohtori Paasi on kirjoittanut useita tieteellisiä 

artikkeleita, joita tutkimuksessa käytetään hyödyksi. 

 

 

Kuva 1. Tutkimustyön rakenne 
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Tutkimuksen rakenne on kuvattu kuvassa 1. Tutkimus etenee yhteistyössä Elon 

edustajan kanssa. Työn alussa määritellään aihepiiri ja työn tausta johdanto-

osassa. Seuraava vaihe koostuu kirjallisuuskatsauksesta yhteisinnovointiin ja 

innovointiin. Seuraavassa osassa on kerätty yhteen menestystekijät 

kirjallisuudesta ja tuotetaan kyselytutkimuksen kysymykset. Analysoin 

menestystekijöitä SWOT-nelikenttäanalyysin avulla. Neljännessä osassa 

analysoidaan ja avataan kyselytutkimuksen tuloksia. Seuraava osa koostuu siitä 

miten yhteisinnovoinnissa menestytään. Viimeisessä osassa on tutkimuksen 

kokonaisvaltaiset johtopäätökset. 

 

Työn teoreettinen osa koostuu katsauksella innovointiin ja innovaatiotoimintaan, 

jota käsitellään pääkappaleessa kaksi. Kolmannessa pääkappaleessa taustoitetaan 

ja avataan työn keskeistä osaa yhteisinnovointia ja sen merkitystä. Neljäs kappale 

sisältää katsauksen digitalisaatioon ja viides kappale käsittelee työeläkealaa. 

Empiirinen osa työssä koostuu yhteisinnovoinnin menestystekijöistä, joita 

käsitellään kappaleessa kuusi, ja yhteisinnovoinnin hyödyntämisestä XHub-

projektissa. XHubin hyödyntämistä käsitellään kappaleessa seitsemän. 

Tutkimuksen johtopäätökset pääkappaleessa kahdeksan käsittelevät tutkimuksen 

tuloksia ja vastaavat tutkimuskysymykseen. Yhteenvedossa, pääkappaleessa 

yhdeksän, vedetään työn tulokset yhteen. 
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2 INNOVAATIOT JA INNOVAATIOTOIMINTA 

 

Tässä teoriakappaleessa tarkastellaan innovaatioita ja innovaatiotoimintaa. 

Kappaleen tarkoituksena on avata, mitä innovaatiot ovat ja miten niitä tuotetaan. 

Kappaleessa tarkastellaan myös millaista innovaatiotoimintaa yrityksissä on.  

 

Innovaatio on nykyään erittäin käytetty termi. Innovaatiolla tarkoitetaan uuden 

luomista, mutta se ei tarkoita pelkästään keksintöjä. Innovaatio voi kohdistua 

myös esimerkiksi prosessien parantamiseen. Innovaatio ei myöskään ole 

pelkästään keksintö, vaan se vaatii uuden idean tuotteistamisen tai luomisen 

palveluksi ja, että tuote tai palvelu tuodaan markkinoille. Innovaatiot voivat 

kohdistua tuotteen tai palvelun eri elinkaaren osiin ja innovaatiot voivat toteutua 

eri tavalla. (Hyvärinen & Rautiainen 2006) 

 

Soveltava innovaatio on jo luodun innovaation hyödyntämistä muuhun kuin sen 

alkuperäiseen käyttökohteeseen. Tuoteinnovaatiolla tarkoitetaan uuden 

tuoteinnovaation luomista markkinoille tai markkinoilla olevan tuotteen 

parantamista. Parannusinnovaatiolla sen sijaan tarkoitetaan pieniä muutoksia 

tuotteessa. Näiden pienten muutosten tarkoituksena on käyttökokemuksen tai 

käyttömahdollisuuden parantaminen. Prosessi-innovaatiolla tarkoitetaan johonkin 

prosessiin luotua parannusta, joka voi kohdistua esimerkiksi tieto- tai 

materiaalivirtoihin. Markkinointi-innovaatiolla tarkoitetaan uutta tapaa 

markkinoida tai tavoittaa asiakas. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi uusien 

palvelurajapintojen luomista asiakkaaseen. Liiketoimintamalli-innovaatiolla 

tarkoitetaan uusia innovatiivisia liiketoimintamallien luomista. Rakenteellinen 

innovaatio sen sijaan tarkoittaa rakenteiden muuttamista luomalla uusia 

kilpailutilanteita. (Hyvärinen & Rautiainen 2006) 

 

Teresa Amabilen (1988) tutkimuksessa yrityksen innovaatiomalli koostuu neljästä 

eri osa-alueesta. Ensimmäinen osa-alue on yksilön kekseliäisyys. Yksilöt ovat 

yrityksen työntekijöitä ja tärkeimmässä roolissa tuottaa uusia ideoita. Nämä ideat 
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ovat vielä niin sanotusti raakaideoita yrityksen innovaatioista. Toinen osa-alue on 

yrityksen kaikkien toimintojen vaikutus innovaatioihin. Amabile (1988) sanoo, 

että yrityksien kaikissa toiminnoissa on omat tärkeät roolit, jotka vaikuttavat 

innovaatioihin ja että toimintojen tulee pyrkiä hyödyntämään ideoita 

mahdollisimman paljon. Kolmas osa-alue on innovaatioprosessin selkeyttäminen. 

Yrityksillä tulisi olla selkeä malli miten ideoista saadaan kehitettyä lopullisia 

innovaatioita. Amabilen (1988) mukaan ei ole täysin yleistettyä mallia, mutta 

päävaiheet innovaatioprosessissa tulisi olla selkeitä, jotta toiminta olisi selkeää ja 

tehokasta. Viimeinen osa-alue on selkeyttää organisaation vaikutustekijöitä 

innovaatioihin. Näiden tekijöiden selkeyttäminen antaa yrityksille paremman 

mahdollisuuden ymmärtää omia vaikutustekijöitä, jotta yksilöiden 

innovointikykyä voidaan parantaa. 

 

Innovaatiotoiminta yrityksissä on osa uuden luomista, mutta suurin osa 

innovaatioista on lähtöisin yksilöiden kekseliäästä ajattelusta. Yksilöiden toiminta 

yksin tai ryhmissä on yleinen toimintatapa innovaatioiden kehittämisessä. 

Yritykset saavat yksilöiltä uusia ideoita, mutta niiden implementointi yrityksen 

toimintaan ja tuotteisiin on tärkeä osa innovaatioita. Toisin sanottuna yksilöiltä 

tulee ideat, mutta yrityksen tehtävänä on näiden ideoiden hyödyntäminen, jotta 

niistä tulisi innovaatioita. Innovaatio syntyykin vasta kun idea on laitettu 

käytäntöön. Yrityksen tehtäväksi jää yksilöiden kekseliäisyyden parantaminen, 

jotta innovaatiotoiminta tehostuisi. Yritykset luovat toimintaympäristön ja 

kulttuurin, jossa yksilöt toimivat. Työympäristön ja kulttuurin tulee mahdollistaa 

vapauksia innovoida ja kehittää toimintaa yksilötasolla. Toisin sanoen yritysten 

tulisi mahdollistaa toiminnallaan yksilöille vapaus luovuuteen. Myös erilaiset 

kannustimet ja arviointityökalut rohkaisevat yksilöiden ideoiden tuomista esille. 

Kulttuurin tulisikin tukea muiden työntekijöiden kanssa tiedon ja osaamisen 

jakamisen vapautta ja siten parantaa yrityksen sisäistä ideoiden luomisprosessia. 

(Amabile 1988) 
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Innovaatiotoiminta on yrityksille erittäin tärkeää. Innovaatiotoiminnalla luodaan 

lähtökohdat uusien toimintatapojen, prosessien ja tuotteiden luomiseen ja sitä 

kautta yritysten menestymiseen. Tärkeänä osana innovaatiotoimintaa on myös 

uusi sisäinen osaaminen. Koulutuksen ja osaamisen pohjalta pystytään myös 

luomaan parempia innovaatioita ja kehitystä. Innovaatiot ovat keskeisessä roolissa 

yrityksien uusien kilpailuetujen luomisessa. Perinteisesti innovaatiot mielletään 

teknologiainnovaatioiksi, mutta kaikilla toimialoilla tapahtuu jatkuvasti 

innovaatioita. Esimerkiksi palvelualoilla innovaatiot tapahtuvat prosesseissa ja 

toimintatavoissa. Palveluinnovaatioissa asiakaslähtöisyys korostuu hyvin 

voimakkaasti ja palveluita kehitetään yhteistyössä juuri asiakkaiden kanssa. 

(Hyvärinen & Rautiainen 2006) 

 

Innovaatioilla on suuri vaikutus markkinoilla. Kilpailuedun saaminen perustuu 

yleisesti uusien innovaatioiden tuomiseen markkinoille tai prosesseihin. 

Kilpailuedun saamisen merkitys on erittäin tärkeä jokaisella alalla, kun 

kilpailijoiden on tuotettava entistä parempaa palvelua tai tuotetta. Heli Arantolan 

(2010) mukaan Suomessa käytetään palvelualalla paljon rahaa tutkimukseen ja 

kehitykseen, mutta ei innovaatiotoimintaan. Tämä merkitsee heikompia 

innovaatioita kuin muissa maissa. Arantola (2010) kertoo myös, että 

innovaatioiden ei tarvitse kohdistua pelkkiin tuotteisiin, vaan ne voivat myös 

kohdistua prosesseihin. 
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3 YHTEISINNOVOINTI 

 

Tässä teoriakappaleessa käsitellään yhteisinnovointia. Kappale koostuu 

yhteisinnovoinnin merkityksestä, yhteisinnovaatiotoiminnasta organisaatioissa ja 

yhteisinnovoinnin hyödyntämisestä, sekä haasteista. Kappaleessa käsitellään myös 

yhteisinnovoinnin alakäsitteitä joukkoistamista ja avointa innovaatiota. 

 

Yhteisinnovoinnilla (co-innovation) tarkoitetaan innovointiprosessia, johon on 

otettu mukaan yrityksen ulkopuolisia yksilöitä. Nämä yksilöt voivat olla 

esimerkiksi toimittajia, asiakkaita tai jopa kilpailijoita. Tästä innovointityylistä 

käytetään tutkimuksissa useita erilaisia termejä ja samantyyliset toiminnat 

saatetaan niputtaa eri termien alle.  

 

3.1 Yhteisinnovoinnin merkitys 

 

Yhteistyö yritysten välillä on nykyaikana yritysmaailmassa erittäin yleistä. 

Toiminta perustuu voimakkaasti yhteisten päämäärien saavuttamiseen, mikä 

voidaan saavuttaa luottamuksella ja resurssien jakamisella. Yhteistyön vieminen 

entistä pidemmälle on Romero & Molinan (2011a) mukaan yhteisluomista (co-

creation). Yhteisluomisella tarkoitetaan prosessia, jossa asiakas ja yritys tekevät 

vuorovaikutteisesti luovaa toimintaa. Luovan toiminnan pyrkimyksenä on 

hyödyntää yrityksen ja asiakkaan välisen vuorovaikutuksen tuottamaa arvoa. 

Arvoa voidaan tuottaa joko yhteismuotoilulla tai yhteistuottamisella, joilla 

pyritään saamaan asiakkaalle entistä parempia tuotteita tai palveluita.  

 

Perinteinen tapa, jolla yritykset kehittävät ja tuottavat palveluitaan, on ollut 

yrityksen sisäinen kehitysyksikkö, jossa pyritään kehittämään asiakastarpeen 

mukaisia palveluita tai tuotteita. Toimintatavat ovat siirtyneet kuitenkin entistä 

enemmän tuomaan loppukäyttäjiä eli asiakkaita osaksi tuotekehitystä. Tämä 

tapahtuu Romero & Molinan (2011a) mukaan asiakkaan roolin muuttumisena 

passiivisesta entistä aktiivisemmaksi. Asiakkaalle ei nykyajan erittäin 
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kilpailullisessa toimintaympäristössä voida tuottaa tarpeeksi lisäarvoa pelkästään 

tuottamalla palveluita tai tuotteita. Toimintaan tarvitaan myös asiakkaan tarjoama 

lisäpanos. Yhteistoiminta, jossa asiakas ottetaan kehitykseen mukaan, tuottaa 

yrityksille kilpailuetua uusien arvonluontitoimintatapojen avulla. 

 

Howells, James & Malik (2003) vahvistavat Romeron & Molinan (2011a) 

käsitystä yhteisen toiminnan hyödyistä. He esittävät, että yhdessä luomisen etuna 

vanhanaikaiseen tuotekehitykseen verrattuna on laajemman osaamisen saaminen 

mukaan yrityksen ulkopuolelta. Uusien innovaatioiden tuottaminen ei tapahdu 

enää yksittäisten yritysten sisäisellä toiminnalla, vaan sisäisen toiminnan ja 

ulkoisten osaamisten yhdistämisellä. Howells et al. (2003) viittaa voimakkaasti 

teknologisten innovaatioiden haasteelliseen syntyyn yritysten sisällä ja von Hippel 

(1988) kuvaa samaa haasteellista syntyä prosessi- ja tuoteinnovaatioissa. 

 

Tuotteiden ja palveluiden kehityksessä näiden käyttäjät ja tuottajat luovat erilaisia 

innovaatioita. Von Hippel (2005) selittää tämän johtuvan tiedon asymmetrioista. 

Asymmetrioilla hän tarkoittaa sitä, että käyttäjillä ja tuottajilla on tietoa eri 

asioista. Tuottaessaan palveluita tai tuotteita, tuottajat hyödyntävät käyttäjätietoja 

ja yleisratkaisutietoa, jotta lopputuotos olisi onnistunut. Käyttäjätiedoilla 

tarkoitetaan esimerkiksi tarve ja käyttökontekstitietoja, joita saadaan käyttäjistä. 

Yleisratkaisutiedoilla tarkoitetaan tuottajan oman toimialan ratkaisumalleja. Von 

Hippel (2005) kertoo, että käyttäjillä on usein tarkempi ymmärrys omista 

tarpeistaan kuin tuottajilla, kun taas tuottajilla on parempia ratkaisumalleja 

tarpeisiin kuin käyttäjillä. Käyttäjien tuottamat innovaatiot luottavat tähän oman 

tarpeen ymmärtämiseen ja pyrkivät luomaan uutta, kun taas tuottajat, joilla on 

laaja-alainen ymmärrys ratkaisuista hyvin tunnettuihin tarpeisiin, luottavat 

ratkaisuihin, jotka tuotetaan tuoteparannuksina. Tuottajat pyrkivätkin ensisijaisesti 

innovoimaan jo olemassa olevia ratkaisuja paremmiksi tai tehokkaammiksi. 

Käyttäjät sen sijaan innovoivat ratkaisujen käyttämistä uusiin tarkoituksiin. 
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Taulukko 1. Yhteisluomisen ja yhteisinnovoinnin erot (Maniak & Midler 2008) 

Yhteisluominen (co-development) Yhteisinnovointi (co-innovation) 

Ryhmä ennalta valittuja kumppaneita Yhteistoiminnan avaaminen perinteisten 

kanavien ulkopuolisille 

Aikainen kanssakäyminen 

tuotteen/palvelun saapumiseen 

markkinoille asti 

Aikainen kanssakäyminen, mutta 

mahdollisuus luopua toiminnasta ennen 

markkinoille saapumista 

Funktionaalisuuden kehittämien Toiminta joka perustuu tärkeimpiin arvon 

alueisiin 

Tarkat vastuuosa-alueet Jatkuva päämäärän ja laajuuden tarkastelu 

Jatkuva kanssakäyminen projektialustalla Kanssakäyminen, jota hallitsee IPR-

sopimukset 

Suoratuotto uudesta tuotteesta Osa tuotoista oppimisen 

ulkoisvaikutuksista 

 

Maniak & Midlerin (2008) esittelemissä eroissa (taulukko 1) on kuvattu 

yhteisluomisen (co-development) ja yhteisinnovoinnin (co-innovation) eroja. 

Yhteisluomisen ja yhteisinnovoinnin erot ovat erittäin pieniä ja termien käytössä 

ne usein sekoittuvat. Taulukon mukaisesti toimintaan vaikuttaa voimakkaasti 

minkä kokoisessa ja rakenteellisessa ryhmässä toimitaan. Ryhmän toiminnassa 

pyritään saamaan tuottoa, mutta esimerkiksi yhteisinnovoinnissa osa tuotoista 

tulee oppimisesta. Yhteisluomisessa tuotto taas perustuu tuotteen tuomiseen 

markkinoille. Yhteisluomista käytetään yleisesti tuotteiden kehittämiseen ja 

innovointia prosessien kehittämiseen ja uuden luomiseen. Maniak & Midler 

(2008) korostavat oppimisen merkitystä innovointiprosessissa. Myös 

organisaation rakenne ja toimintaympäristö luovat merkittävän pohjan 

innovaatioiden valmistelulle, integraatiolle ja implementaatiolle uusissa tuotteissa. 

Eng Stenssonin & Wessmanin (2015) toteuttamassa tutkimuksessa todetaan, että 

asiakkaan tuominen innovointiprosessiin aikaisessa vaiheessa on erittäin tärkeää. 

Tämä mahdollistaa uusien ideoiden toteuttamisen nopeasti innovaatioiksi 

markkinoille. 

 

Yhteisinnovoinnin etuna on tiedon intensiteetti. Hyvärisen & Rautiaisen (2006) 

tutkimuksessa kerrotaan, että yhteinen toiminta muiden yksilöiden välillä parantaa 

yksilöiden omaa oppimista. Kun tieto kerääntyy samaan paikkaan, on yksilöiden 

helpompi saada uutta tietoa ja yhteistoiminnan koordinointi helpottuu. 
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Verkostoitumisessa ja yhteisessä toiminnassa uusi tieto välittyy laajasti, mikä 

mahdollistaa yksilöiden kehityksen. Yhteisinnovoinnissa on kuitenkin tärkeää se, 

miten yritykset ovat yhteishankkeissa sitoutuneet yhteiseen päämäärään ja 

toimintatapoihin.  

 

3.2 Yhteisinnovaatiotoiminta organisaatioissa 

 

Yhteisinnovoinnin lähtökohtana on yrityksen sisäisen ja ulkoisen osaamisen ja 

tiedon yhdistäminen. Yhteisinnovoinnissa pyrkimyksenä on parantaa 

kilpailukykyä ja tulevaisuuden näkymiä. Organisaatioiden innovaatioiden 

lähteenä perinteisesti toiminut sisäinen tutkimus ja kehitys ei nykyaikana enää 

riitä. Uusia mahdollisuuksia onkin lähdetty hakemaan strategisten partnerien 

kanssa yhteisinnovaatiolla. Yhteistyötä on useissa yrityksissä lähdetty 

kehittämään avautuneiden yhtiörajojen ja kasvaneiden kehityskulujen takia. 

Innovointia voidaan lähteä kehittämään useiden erilaisten verkostojen kautta. 

(Odenthal, Tovstiga, Tambe & Von Oene. 2004) 

 

 

Kuva 2. Yhteisinnovaatioprosessi (Odenthal et al. 2004) 

 



 

14 

 

Odenthal et al. (2004) kuvastavat innovaatiotoimintaa (kuva 2) 

innovaatiostrategian ja organisaation oppimisprosessin hyödyntämisenä. Tässä 

mallissa sisäistä innovaatioprosessia kehitetään ja tuetaan strategialla. Sisäisen ja 

ulkoisen osaamisen yhdistetty hyödyntäminen kehittävät organisaation oppimista 

ja kehitystä. Tarkoituksena on yhdistää sisäinen osaaminen myös strategisten 

partnerien verkostoon. Verkostoitumisella saadaan aikaan yhdistelmäpiste laajalle 

osaamiselle, jossa voidaan kehittää uusia innovaatioita ja luoda arvoa läpi 

verkoston. Kriittistä yhteisinnovoinnin onnistumiselle on yrityksien kyky hallita ja 

kerätä tietoa. Innovaatioprosessi on kokonaisuus, missä strategia, oppiminen, 

ulkoinen ja sisäinen osaaminen luovat rakentavan ilmapiirin, jossa voidaan 

kehittää avoimesti prosesseja ja innovaatioita. Innovaatiot eivät synny aina 

itsestään, vaan yleensä niitä pitää toteuttaa organisaatiossa prosessin kaltaisesti. 

Prosessi tukee yksilöitä ja imee tietoa ja taitoa ulkopuolisista verkostoista. Tätä 

yhdessä luotua osaamista organisaatiossa hyödynnetään oppimisprosessin avulla 

ja sen tulisi pystyä tukemaan innovaatiostrategiaa.  

 

Erittäin tärkeänä osana innovaatiotoimintaa on ruokkia omaa innovointitoimintaa. 

Organisaatioissa yksilöillä on oma roolinsa innovaatioiden tuottamisessa, mutta 

innovaatiot ovat organisaation kollektiivisen osaamisen tulosta. Odenthal et al. 

(2004) ilmaisevat, että suurimmat innovaattorit saavat menestyksensä 

yhdistämällä irtonaisia osaamisia uusiksi yhdistelmiksi. Yhteisinnovoinnissa 

kokonaisuudesta vastaa organisaatio, mutta innovaatiot syntyvät yksilöiden 

tuotoksista ja ajatuksista. Innovaattoreiden toiminta perustuu myös kollektiivisen 

osaamisen kokonaisuuteen, jossa yksilöt luovat pohjan innovaatioille omalla 

osaamisellaan. 

 

Aikaisemmin yritysten toiminta perustui sisäisen innovaation tukemiseen, mutta 

sisäisen osaamisen rajallisuus on rajoittanut innovaatioiden kehitystä. 

Innovaatiotoimintaa on usein lähdetty laajentamaan yritysrajojen ulkopuolelle. 

Yhteisinnovoiminen on kehittyvä tapa luoda uusia tuotteita ja osaamista 

yrityksille. Yrityksen osaaminen ja tieto luovat innovaatiotoiminnan pohjan, mutta 

kyky hyödyntää ulkopuolisista verkostoista saatavaa tietoa ja tämän tiedon 
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integroiminen yrityksen sisäiseen toimintaan on yhteisinnovoinnin perusta. 

(Odenthal et al. 2004) 

 

Gassmann (2006) jakaa innovaatioprosessin sisältä ulos ja ulkoa sisään 

lähestymistavoiksi. Innovaatiot, jotka lähtevät yritysten sisäisestä tutkimus- ja 

kehityshankkeista, ovat sisältä ulos tulevia uusia tuotteita tai palveluita. Ulkoa 

sisään tulevassa ajattelutavassa rakennetaan innovaatioprosessi, jossa 

hyödynnetään ulkoisia innovaatioiden lähteitä. Sisältä ulos -ajattelutapa on hyvin 

perinteinen ajattelumuoto, jossa yritykset pyrkivät luomaan hetkellisen 

monopoliaseman tuotteillaan. Tässä ajattelumallissa pyritään pitämään kaikki tieto 

yrityksen sisällä koko tuotteen elinkaaren aikana.  

 

Gassmann (2006) toteaa toimialojen tärkeimmiksi kilpailutekijöiksi joustavuuden 

ja nopean muutoksen, jota sisältä ulos ajattelumallilla on hyvin vaikea saada 

aikaiseksi. Gassmann (2006) toteaa: ”Tee se itse -mentaliteetti teknologian ja 

tutkimus ja kehityksen johtamisessa on vanhentunut”. Ulkoa sisään -ajattelumalli 

on uuden tyylinen tapa luoda innovaatioita. Uusien radikaalien innovaatioiden 

mahdollistajana yrityksissä on ollut yritysrajojen avaaminen ulkoisille syötteille.  

 

Nykyajan globaaleilla markkinoilla tieto on hyvin keskittynyttä yksittäisille 

henkilöille, mutta sen hyödyntäminen on mahdollistunut tietotekniikan kehityksen 

myötä. Yrityksille on tullut uusi tapa saada ulkoista tietoa laajalta 

asiantuntijajoukolta. Gassmann (2006) sanoo, että tietotekniikan kehitys on tuonut 

innovaatioprosessin eri toimijat lähelle toisiaan. Yritykset ovat alkaneet integroida 

asiakkaita ja toimittajia omaan innovointiprosessiinsa ja käyttävät heitä tuomaan 

uusia näkökulmia. Yrityksissä on ymmärretty, että pelkällä sisäisellä 

tutkimuksella ja innovaatiotoiminnalla ei enää saada tarpeeksi hyviä innovaatioita 

tyydyttämään erikoistuneita asiakastarpeita. 

 

Buur & Matthews (2008) esittelevät heidän tutkimustaan osallistavasta 

innovaatioista (participatory innovation). Osallistava innovaatio on vain eräs 

käyttäjälähtöinen innovointimalli. Osallistavalla innovaatiolla tarkoitetaan 
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erilaisten ihmisten tuomista yhteen tekemään ryhmätehtävää, jossa tarkoituksena 

on hyödyntää eri henkilöiden yhdessä luomaa kollektiivista osaamista. Tässä 

mallissa käyttäjät ja yritykset tekevät yhteistyötä, eikä yritys siis pyri ainoastaan 

tunnistamaan latentteja tarpeita käyttäjiltä. Osallistavassa innovaatiossa 

pyrkimyksenä on luoda asiakkaista tietoa, jota yrityksen työtekijät voivat 

hyödyntää reflektoidessaan palveluita ja tuotteita ja siten kehittää niitä eteenpäin. 

Myös uusien yritysmahdollisuuksien luominen, pyrkimys luoda uusia konsepteja 

tuotteista ja palveluista, on yksi pyrkimys tässä mallissa. 

 

Buur & Matthews (2008) jakavat osallistavan innovaatioprosessin viiteen 

vaiheeseen: kenttätutkimus, järkeistäminen, yhdessä ideointi, toiminnan mallinnus 

ja yhteismuotoilu. Kenttätutkimuksessa tutkitaan parannuskohteen käyttäjiä. 

Käyttäjistä toteutetaan esimerkiksi työskenaarioita. Järkeistämisvaiheessa käydään 

partnerien ja tutkittavien henkilöiden kanssa yhteistyössä nämä aikaisemman 

vaiheen tulokset läpi. Pyrkimyksenä tässä on saada käyttäytymistieto paremmin 

hyödynnettävään muotoon, kuten kokemusmalleiksi. Yhdessä ideoinnissa 

lähdetään yhdessä aikaisempien tulosten perusteella ideoimaan ratkaisuja ja 

käytäntöjä partnerien ja käyttäjien kanssa. Toiminnan mallinnuksessa luodaan 

ideoista käytännöllisiä ratkaisuja. Yhteismuotoilussa ideasta ja toimintamallista 

luodaan uusi parannus. (Buur & Matthews 2008) 

 

Bart Bossinkin (2002) tutkimuksen mukaan yritykset voivat itse valita 

yhteisinnovoinnin osaksi strategista suunnitelmaansa, mutta joissain tapauksissa 

yritykset voivat joutua pakotetuiksi yhteistyöhön. Tässä tutkimuksessa on 

käsitelty rakennusalaa, mutta Bossinkin (2002) näkemys vaiheiden käyttämisestä 

muilla aloilla on myönteinen. Strategisesti yhteisinnovointi koostuu neljästä eri 

vaiheesta: itsenäinen strategian luominen, yhteistyöstrategian luominen, 

yhteisorganisaation luominen yhteisinnovointiin ja innovaatioiden realisointi. 

Itsenäisessä innovaatiostrategian luomisessa yritys lähtee rakentamaan sisäisesti 

omaa päämäärään johtavaa strategiaa, missä halukkuus ja toimintatavat 

määritellään innovoinnin lähtökohdiksi. Toisessa vaiheessa lähdetään luomaan 

ulkopuolisen yrityksen kanssa yhteistoimintastrategiaa. Tässä vaiheessa pyritään 
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luomaan pohja yhteistyölle. Strategiassa pyritään myös tuomaan 

yhteistyöyritykset lähemmäksi toisiaan. Kolmannessa vaiheessa 

innovaatiostrategiat laitetaan käytäntöön. Tässä vaiheessa luodaan 

yhteisinnovointiohjelma, jonka tarkoituksena on strategisten suunnitelmien 

perusteella tuottaa innovaatioita. Viimeisessä vaiheessa innovaatiot 

kaupallistetaan, eli niiden luoma arvo pyritään realisoimaan. Vaiheiden jälkeen 

yhteisinnovoinnin pohjalle luotu organisaatio puretaan ja palataan vaiheeseen 

yksi. Tämä mahdollistaa yrityksien yhdessä luoman tiedon ja osaamisen uudelleen 

hyödyntämisen yrityksen sisäisessä toiminnassa. 

 

Romero & Molina (2011b) pitävät Bossinkin (2002) tapaista strategista arvon 

yhteisluomista erittäin tärkeänä osana nykyaikaista toimintatapaa. Strategisena 

toimintana he pitävät jatkuvaa uuden oppimista ja ketterää toimintaa, jolla 

pyritään saamaan uusia kilpailuetuja kokemuksen kautta. Tärkeää 

yhteistoiminnassa on kuitenkin valita oikea kumppani toimimaan arvon 

luomisessa. Yhteisluomisessa voidaan käyttää esimerkiksi asiakkaita uuden 

löytämisessä ja kehittämisessä, mutta kaikki asiakkaat eivät välttämättä ole hyviä 

tähän. Strategisesti on tärkeää osata ymmärtää yhteistyökumppanien (yritykset, 

asiakkaat ja toimittajat) osaamiset ja erilaiset käyttäytymismallit, jotta toiminta 

olisi mahdollisimman jouhevaa ja tuottavaa. Yhteistyökumppanien avulla voidaan 

rakentaa kokemuksista tulevaa uutta tietoa ja oppimista. 
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Kuva 3. Tiedon yhteydet yhteisinnovaatiossa (Paasi, Luoma & Valokari 2010) 

 

Paasi et al. (2010) jakaa tiedon yhteyksien topologiaa (kuva 3) kahteen pääosaan, 

suljettuun ja avoimeen. Suljetussa mallissa toiminta perustuu tunnettujen 

partnerien, kuten toimittajien tai yhteistyökumppanien kanssa toteutettuun 

yhteisluomiseen. Suljetussa mallissa rajataan yhteistyö koskemaan vain tarkasti 

tunnettuja tahoja, mikä alentaa riskiä innovaatioiden valumiseen ulos 

yhteistyöverkosta. Suljettu suhde jakautuu vielä kahdeksi alueeksi, joista toisessa 

on kaupallisia tavoitteita ja toisessa ei. Kun toteutetaan projekteja, joissa on selkeä 

päämäärä tuottaa innovaatioita markkinoille, puhutaan yhteistyöprojekteista. 

Näissä projekteissa kumppanit tuovat yhteen kokemuksen tuomaa osaamista ja 

tietoa, jota pyritään hyödyntämään tutkivana tiedon hyödyntämisenä. On 

kuitenkin mahdollista, että yhteistyön pyrkimyksenä on enemmän oppiminen, eikä 

suorat kaupalliset tarkoitusperät. Näistä puhutaan oppimisalustoina, joissa 

yhteisinnovointi perustuu tiedon jakamiseen ja oppimiseen ja sitä kautta oman 

sisäisen innovointikyvyn parantamiseen. Avoimella puolella innovointiverkossa 

voi olla täysin tuntemattomia toimijoita. Avoimella puolella käytetään usein 

avoimia yhteisöjä sekä ratkaisupainotteisesti että oppimispainotteisesti. Riskinä 

tuntemattomien toimijoiden kanssa on innovaatioiden valuminen esimerkiksi 

kilpailijoille. (Paasi et al. 2010) 
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Avointa innovointiprosessia käytetään nykyäänkin hyödyksi yritysten 

innovointitoiminnassa. Näissä toimissa hyödynnetään usein toimittajapuolen 

organisaatioita, mutta asiakkaiden tuominen innovointiprosessiin mukaan on vielä 

vähäistä. Yhteisinnovointia tai avointa innovointia toteutetaan usein ideoiden ja 

uusien liikeideoiden kehittämiseen ja innovointiin. Idean kehityksen jälkeen 

yritykset kuitenkin hyödyntävät ideoita sisäisesti ja ilman ulkoisia toimijoita. 

(Paasi, Valokari & Rantala 2013) 

 

3.3 Yhteisinnovoinnin hyödyntäminen  

 

Romero & Molina (2011a) pitävät virtuaalisten asiakasyhteisöjen hyödyntämistä 

tärkeänä osana asiakkaiden kanssa tapahtuvaa yhteisluomista. Virtuaalisilla 

asiakasyhteisöillä tarkoitetaan internetin välityksellä luotua yhteisöä, jossa 

asiakkaat voidaan tavoittaa ja tuoda yhteen. Näissä yhteisöissä pystytään luomaan 

arvoa asiakassuhteiden parantuneella hallinnalla ja uusien ideoiden lähteenä. 

Näissä yhteisöissä voidaan saada useilta asiakkailta uutta informaatiota ja piileviä 

tarpeita uusista palveluista. Hyvin hoidettu kommunikointi asiakkaiden kanssa 

parantaa yrityskuvaa asiakkaiden silmissä ja antaa paremman lähtökohdan 

asiakkaille, jotta he voivat antaa panoksensa yhteisinnovointiin. Asiakasyhteisöjä 

voidaan hyödyntää yksinkertaisesti tukijärjestelmänä muille asiakkaille, mutta 

myös aktiivisena tiedonlähteenä. Asiakkaiden hyödyntäminen vaatii yrityksiltä 

avoimempaa toimintamallia. Sen tulee tukea yhteisluomista ja asiakkaan roolin 

muuttamista partnerilähtöiseksi. 

 

Blazevicin & Lievensin (2008) tekemän tutkimuksen mukaan asiakasta voidaan 

hyödyntää eri tavalla yhteisinnovoinnissa ja uuden tiedon luomisessa. Asiakas 

voidaan kuvata aktiivisena informoijana, passiivisena käyttäjänä ja molempiin 

suuntiin luojana. Aktiivisena informoijana asiakasta hyödynnetään subjektiivisen 

kokemuksen kautta. Asiakkaalta pyritään saamaan tietoa heidän kokemuksistaan 

ja ongelma-alueista. Aktiivisten informoijien tieto voidaan kerätä yksinkertaisesti 

palautelomakkeen avulla tai virtuaalisten yhteisöjen foorumipohjaisesta 
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keskusteluympäristöstä. Asiakkaat luovuttavat oman kokemuksensa luomaa tietoa 

yrityksille, koska he kokevat tiedon johtavan yrityksen palveluiden tai tuotteiden 

parantamiseen.  

 

Yrityksille on tärkeää luoda kanava, jonka kautta asiakkaat pääsevät ilmaisemaan 

tunteitaan palveluista. Siten yritys pääsee käsiksi asiakkaan kokemuksiin. 

Yrityksille on tärkeää hyödyntää saatua tietoa arvon luomiseen ja omien 

tuotteiden kehittämiseen. Passiivinen käyttäjä tarjoaa Blazevicin & Lievensin 

(2008) mukaan yhteisluomiseen matalan tason tietoa. Passiivista käyttäjän 

toimintaa internetissä seurataan ja analysoidaan. Käyttäjästä saadaan tietoa 

seuraamalla hänen internethakujaan ja sivutoimintojaan. Käyttäjät ovat usein 

tietämättömiä yritysten toteuttaman käyttäjäseurannan laajuudesta. Asiakkaiden 

seuraaminen on hyvä esimerkki tietoa hyväksikäyttävästä innovaatiolähteestä. 

Molempiin suuntiin luoja on asiakas, joka toimii sekä passiivisena että aktiivisena 

käyttäjänä. Hän pyrkii tarjoamaan omaa asiantuntijuuttaan virtuaalisten yhteisöjen 

tai yritysten kohtaamiin ongelmiin. Näin asiakas luo uutta tietoa ja ratkaisuja 

ongelmiin. Tämän tyyppinen luoja tarjoaa myös muille asiakkaille ratkaisujaan 

asiakas-asiakkaalle -tyyppisesti. Vaihtelevassa liiketoimintaympäristössä on 

tärkeää havaita nopeasti markkinoiden tarpeiden muutokset. Näitä muutoksia 

voidaan nähdä asiakkaan käyttäytymisessä digitaalisissa palveluissa. 
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Kuva 4. Tiedon hyväksikäyttäminen ja tutkiva tiedonkäyttö yrityksissä (Valokari, 

Paasi & Rantala 2012) 

 

Strategisesti on tärkeää ymmärtää miten innovaatiot syntyvät. He & Wongin 

(2004) tekemän tutkimuksen mukaan tutkivalla innovaatiostrategialla, jota 

yleisesti käytetään radikaalien innovaatioiden löytämiseen, on vahva vaikutus 

tuoteinnovaatioiden syntymiseen. Toisaalta tutkivalla strategialla ei ole 

vaikutuksia prosessi-innovaatioihin. Vastaavasti hyväksikäyttävällä 

innovaatiostrategialla on vaikutuksia niin tuote- kuin prosessi-innovaatioihin (He 

& Wong, 2004). Valokari et al. (2012) (kuva 4) mukaan tiedon lähteitä yritykselle 

voi olla useita. Tutkivassa tiedonkäytössä hyödynnetään usein innovaattoreita, 

toimialafoorumeita tai tutkimuslaitoksia. Näistä yritykset yleensä hakevat uusia 

näkökulmia ja sitä kautta uusia innovaatioita. Tiedon hyväksikäyttävällä puolella 

yritykset pyrkivät hyödyntämään jo olemassa olevaa tietoa, joka on jakautunut 

arvoketjuun. Yhteisinnovointia hyödynnettäessä yrityksen strateginen suunta 

ohjaa sitä, minkälaisia innovaatioita halutaan tuottaa, oli sitten kyse 

markkinainnovaatioista tai tuoteinnovaatioista. Markkinoita mullistavaa 
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tuoteinnovaatiota tulisikin ruokkia yrityksen suunnalta tutkivalla 

innovaatiostrategialla ja halulla tuoda markkinoille täysin uudenlaisia ratkaisuja 

(He & Wong 2004). Odenthal et al. (2004) kertovat artikkelissaan, että 

yhteisinnovointi tarvitsee toimintaan uusia lähestymistapoja, jotta osapuolten 

innovaatiostrategiat pyrkisivät samaan lopputulokseen. Innovaatiostrategia luo 

ohjauksen ja perustan yhteisinnovoinnille. 

 

Innovaatiotoiminnassa tieto jakautuu kahteen osaan: tutkimukseen ja 

hyväksikäyttämiseen. Tutkimuksella tarkoitetaan proaktiivista toimintaa tiedon 

löytämiseen ja hyväksikäyttämisellä jo olemassa olevan tiedon jalostamista ja 

käyttämistä uuteen tarkoitukseen. He & Wong (2004) kertovat tutkimuksessaan 

näiden eri strategioiden vaativan yrityksiltä eri asioita. Tutkimus yhdistetään usein 

uusien radikaalien innovaatioiden syntyyn ja avoimeen innovaatioon, kun taas 

hyväksikäyttäminen kontrolloituun toimintaan ja suoraviivaiseen kehitykseen. 

Näiden erilaisten strategioiden erot ovat selkeitä ja toiminnan riskit eroavat 

toisistaan. Uuden etsimisessä on mahdollista löytää uusia innovaatioita, mutta 

tällä strategialla tapahtuu paljon epäonnistumisia. Hyväksikäyttävällä strategialla 

on pienempi riski epäonnistua, mutta tuotot ovat yleensä pienempiä kuin 

radikaalin innovaation onnistuttua. (He & Wong 2004) 

 

3.4 Haasteet yhteisinnovoinnissa 

 

Paasi et al. (2010) kertovat tekemässään tutkimuksessa, että tiedon hallinta on 

yksi suurimmista haasteista avoimessa innovoinnissa. Tiedon jakaminen 

avoimessa tai verkostoituneessa innovaatiotoiminnassa tarvitsee tietovirtojen 

hallintaa. Tällä hallinnalla tarkoitetaan yleistä ohjausta ja koordinointia, jotta 

toiminnalla on selkeä suunta. Avoimen toiminnan haasteena on tämän tiedon 

hallinta ja kaikkien osapuolien tiedon jakaminen, jotta yhteistyöstä voidaan saada 

tuottoa. Paasi et al. (2010) kertovat myös, että tiedon ja immateriaalioikeuksien 

hallinnassa on eroja tutkivassa ja hyväksikäyttävässä vaiheessa innovointia. Tähän 

hallintaan voidaan vastata tekemällä alkuvaiheessa sopimuksia, joilla pidetään 

selkeämpänä oikeuksien jakaminen loppuvaiheessa. Sopimuksien tekeminen 
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kuitenkin luo itsessään haasteita osapuolien motivoitumiseen 

innovaatiotoiminnassa, jos osapuolet kokevat innovointinsa tuotoksien valuvan 

muualle.  

 

Paasi et al. (2010) esittelevät tutkimuksessaan yhteisinnovoinnissa olevan 

haasteena myös yritysten välisten rajojen haalistuminen ja yhteistoiminnan 

luottamus. Tärkein piirre yhteisinnovoinnissa on luottamus. Se mahdollistaa 

tiedon jakamisen yritysten ja yksilöiden välillä. Niin sanotun hiljaisen tiedon 

jakaminen koetaan erittäin vaikeaksi, jos yksilöt kokevat, että se ei hyödytä heitä 

mitenkään. Paasi et al. (2010) esittävätkin, että yhteisinnovoinnissa tulee 

selkeyttää miten yritykset saavat tuotoksista ja yhteisistä panostuksista 

kilpailuetua. Odenthal et al. (2004) pitävät yritysten ja yksilöiden välistä 

luottamusta kriittisenä osana yhteisinnovoinnin onnistumista. He pitävät 

luottamuksen rakentamista yhteistyökumppanien kanssa yhteisinnovoinnin 

johtamishaasteena. 

 

Yhteisinnovoinnin perustana on osaamisen ja tiedon jakaminen osapuolten välillä. 

Suureksi haasteeksi osoittautuu kuitenkin äänettömän osaamisen ja tiedon 

saaminen osapuolilta. Ryhmässä toteutettuun yhteisinnovointiin vaikuttaa myös 

ryhmän dynamiikka. Buurin & Matthewsin (2008) tutkimuksessa 

käyttäjälähtöisessä osallistavassa innovoinnissa ideoiden tyrmääminen toisten 

osapuolien osalta heikentävät innovointia. Heidän esimerkissään loppukäyttäjä 

esittää ongelmaan ratkaisun, jota osallistujat pitävät vanhanaikaisena. Kyseisessä 

esimerkissä kerrotaan, että loppukäyttäjä ei ehkä osaa kertoa ratkaisuaan täysin 

oikein, mutta samalla hän on esittänyt yleisen ongelman, johon voidaan kehittää 

ratkaisua. Tämäntyylinen ymmärtämättömyys voi johtaa kireään ilmapiiriin ja 

heikentyneeseen tiedon jakamiseen. 

 

Yhteisinnovoinnissa ja yleisessä tiedon jaossa on mahdollista törmätä ”Ei-

keksitty-täällä”-syndroomaan (not-invented-here). Tällä tarkoitetaan joukon 

sisäistä vastustusta ulkoiselle osaamiselle ja tiedolle (Wastyn & Hussinger 2011). 

Yrityksissä kohdataan tämän tyylistä vastarintaa kun ulkopuolelta tuleva tieto on 
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konfliktissa sisäisten toimintaperiaatteiden ja uskomusten kanssa. Ihmisillä on 

luontainen tapa vastustaa muutosta ja pysyä rutiineissa. Tätä kutsutaan 

muutosvastarinnaksi. Sen syynä on usein tuntemattoman pelko. Kari Helin (2012) 

kertoo artikkelissaan, että suurin osa muutoksista epäonnistuu kokonaan tai 

osittain. Helin esittelee artikkelissaan myös kehittämäänsä HOPE-ratkaisukeinoa 

muutosvastarintaan, jossa pelot, epäilyt ja ongelmakohdat tunnistetaan. Tätä 

mallia voidaan käyttää muutosvastarinnan tunnistamiseen myös 

yhteisinnovoinnissa ja muun tapaisessa yhteistyössä. Wastyn & Hussingerin 

(2011) tutkimuksessa todetaan, että tiedon lähteellä on suuri merkitys siihen, 

miten sitä vastustetaan. Jos tieto tulee kilpailijoilta, sitä vastustetaan 

voimakkaammin kuin jos se tulisi yrityksen omasta arvoketjusta. 

 

Johdolle yhteisinnovointitoiminta voi esittäytyä haasteeksi. Yrityksien tulisi 

yhteisinnovoinnissa pystyä jakamaan tietoa ja osaamista koko 

yhteisinnovointiverkoston läpi, mikä on usein haastavaa. Sisäisten 

kirjoittamattomien sääntöjen ja organisaation rakenteiden luomat esteet tiedon ja 

osaamisen liikkuvuudessa tuovat johdolle haasteen yhteisinnovointitoiminnassa. 

Johdon tulee myös pystyä motivoimaan ja kehittämään toimintaa haluttuun 

suuntaan. (Oedenthal et al. 2004). Yrityksille yhteisinnovoinnissa tulee uudeksi 

haasteeksi omien toimintatapojen omaksuminen. Innovaatiostrategialla voidaan 

ohjata yhteisinnovointia ja kehitystä haluttuun suuntaan, mutta konkreettisen 

toimintamallien hyödyntäminen voi tuottaa uusia haasteita. Kokonaisprosessin 

koordinointi ja hallinta edesauttavat yhteisinnovointiprosessin kulkua varsinkin, 

kun prosessissa on mukana useita eri osapuolia (Maniak & Midler 2008). Maniak 

& Midler (2008) korostavatkin tutkimuksessaan yhteisinnovoinnin osapuolien 

sitoutumisen merkitystä innovointiprosessiin ja yhteistyöhön.  

 

Yrityksillä on innovaatiotoiminnassa aina erilaisia riskejä. Sisäisessä 

tutkimuksessa ja kehityksessä tuotetut innovaatiot eivät pysty antamaan kaikkea 

arvoa yritykselle, vaan osa siitä siirtyy ilman korvausta asiakkaille 

tuoteparannusten kautta. Myös muut, esimerkiksi kilpailijat, pääsevät 

hyödyntämään innovaatioita omassa toiminnassaan, mikä kuluttaa innovaation 
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luovan yrityksen kilpailuetua. Kilpailuedun valuminen esimerkiksi palveluissa on 

merkittävä haaste. (Hyvärinen & Rautiainen 2006) 

 

Pyrkimys suojata yritysten tuottamia innovaatioita on haasteellista. Suomessa 

edelläkävijyyttä pidetään merkittävimpänä suojauskeinona omien innovaatioiden 

suojaamisessa. Myös voimakasta salassapitoa on käytetty innovaatioiden 

kilpailukyvyn suojauksessa. Patentointi ja muut tekijänoikeussuojaukset ovat 

vähemmän käytettyjä Suomessa. Edelläkävijyyttä pyritään Suomessa tehostamaan 

nopeammalla ja ketterämmällä tuote- ja palvelukehityksellä. (Tilastokeskus 2014) 

 

3.5 Joukkoistaminen 

 

Joukkoistamisella (crowdsourcing) tarkoitetaan suurien ihmismassojen tuomista 

yhteen yhteisen päämäärän suorittamiseksi. Useat eri yritykset ovat toteuttaneet 

joukkoistamista monissa eri muodoissa ja monien eri lähestymistapojen kautta. 

Joukkoistamista voidaan käyttää esimerkiksi yhteisön avulla, jossa yritykset 

hyödyntävät yhteisön jäsenten osaamista niin sanotussa asiakas-asiakastuessa. 

Asiakas-asiakastuessa jäsenet auttavat muita jäseniä ongelmatilanteissa ja 

tarjoavat omaa osaamistaan ilmaiseksi. Yleistettynä joukkoistamisessa pyritään 

keräämään laajan ihmismäärän panos ja hyödyntämään kollektiivista osaamista. 

(Boudreau & Lakhani, 2013) 

 

Joukkoistamista hyödynnetään usein ongelman ratkaisussa. Joukkoistamista 

toteutetaan erilaisten palveluiden avulla, jotka julkaisevat yritysten antamia 

ongelmia. Näihin ongelmiin tai tehtäviin suuri määrä ihmisiä saa antaa oman 

panoksensa. Yritys palkitsee parhaat ratkaisut ja saa suuren määrän uutta tietoa 

käyttöönsä. Joukkoistamisen hyödyt tulevat laajan osaamisen keräämisellä yhtä 

tietokanavaa pitkin. Tämäntyylinen innovointitoiminta toimii, kun ongelma on 

selkeästi kuvattavissa, jotta ihmiset ympäri maailmaa voivat antaa oman 

ratkaisuehdotuksensa. (Brabham 2008) 
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3.6 Avoin innovaatio 

 

Avoimella innovaatiolla tarkoitetaan sisäisten ja ulkoisten tietovirtojen 

hyödyntämistä sisäisen innovaation kehittämisessä ja tuottamisessa. Perinteisen 

innovoinnin perustana on sisäinen tutkimus, mutta avoimessa 

innovaatioprosessissa pyritään avaamaan omaa toimintaa siten, että ulkoinen 

osaaminen ja ideat tuodaan vapaasti yrityksen käyttöön. Avoimessa innovaatiossa 

halutaan käyttää myös ulkoisia reittejä markkinoille sisäisten toimien lisäksi. 

(Chesbrough, 2005)  

 

Henry Chesbroughin (2005) mukaan avoimessa innovaatioprosessissa yhdistetään 

sisäiset ja ulkoiset ideat arkkitehtuureiksi ja systeemeiksi, joissa toimintamalli 

antaa avoimuuden raamit. Avoimen innovaation toimintamallissa ajatuksena on 

sisäisten ja ulkoisten ideoiden arvon luonti ja että yritys voi saada osan luodusta 

arvosta sisäisillä toimillaan. Avoimessa innovaatiossa ja avoimen lähdekoodin 

ohjelmistoissa on Chesbroughin (2005) mukaan samankaltaisuuksia, mutta niissä 

on selkeä ero. Molemmissa ideana on ulkoisen osaamisen ja tiedon luoma arvo, 

mutta avoimessa innovaatiossa sisällytetään mukaan myös liiketoimintamalli 

arvon luomiseksi ja arvon tavoittamiseksi. 

 

Avoimen innovaation hyödyntäminen on erittäin monimuotoinen aihe ja 

Gassmann (2006) on jakanut sen viiteen osa-alueeseen: innovaatioiden 

globalisaatio, tutkimus ja kehityksen ulkoistaminen, aikainen 

toimittajaintegraatio, käyttäjäinnovaatio ja ulkoinen tuotteistaminen. 

Innovaatioiden globalisoinnilla tarkoitetaan tutkimuksen ja kehityksen 

globalisointia, eli yrityksellä on useissa eri maissa yhteistyötä ja tietoa jakava 

kehitysryhmä. Tämä mahdollistaa helpomman pääsyn ulkomaisille markkinoille 

ja mahdollistaa laajemman osaamiseen tuotekehityksessä. Innovaatioiden 

globalisoinnissa on kuitenkin haasteena tutkijoiden luottamus toisiinsa. 

Tutkimuksen ja kehityksen ulkoistamisella tarkoitetaan kirjaimellisesti palvelun 

ostamista toiselta yritykseltä tai instituutiolta. Tämän on todettu vähentävän 

tuotekehityskustannuksia, mutta parempia tuloksia innovatiivisuuteen on saatu 
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yhteistyössä tapahtuvalla innovoinnilla yritysten välillä. Yhteistyö mahdollistaa 

paremman joustavuuden ja uuden tiedon saamisen yhteistyöyritysten välillä. 

Yhteisinnovoinnissa yrityksen perinteiset arvot ja toimintatavat ovat 

kyseenalaistettuja, mikä mahdollistaa läpimurtojen tekemisen. (Gassmann 2006) 

 

Avoin innovaatio mielletään usein ketteräksi tavaksi innovoida uusia tuotteita ja 

palveluita. Tämäntyyliseen ketterään toimintaan mielletään myös pienet startup-

yritykset, mutta myös isoilla yrityksillä on mahdollisuus kehittää omaa 

ketteryyttään. Kulttuurisesti yrityksien tulee muuttaa toimintaansa ennalta 

määritellyn päämäärän mukaisesta yhteistoiminnasta avoimempaan ja 

yrittäjyyslähtöiseen toimintaan. Kulttuurisesti yritysten tulee luoda ympäristö, 

joka on luottava ja sitoutunut onnistumisiin ja epäonnistumisiin. Toiminnassa 

korostuu myös digitaalisten järjestelmien ja alustaratkaisujen merkitys. 

(Accenture 2015) 
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4 DIGITALISAATIO  

 

Tässä teoriakappaleessa käsitellään digitalisaatiota yleisellä tasolla. Tämän lisäksi 

kappaleessa tarkastellaan digitalisaation merkitystä ja sen hyödyntämistä sekä 

haasteita. 

 

Digitalisaatiolla tarkoitetaan tietotekniikan kehityksen mukana tullutta muutosta, 

jossa fyysinen todellisuus täydentyy digitaaliseksi erilaisten digitaalisuuksien 

muodossa. Digitalisaatiolla tarkoitetaan myös verkkoon kytkettyjen älykkäiden 

tuotteiden ja palveluiden verkkoa. Digitalisaatio on mahdollistanut parempien ja 

älykkäämpien palveluiden tarjoamisen asiakkaille, mutta myös työnteon 

modernisoinnin. Digitaalisella yhteydellä työntekijät ja muut yhteisinnovointiin 

tai yhteisluomiseen osallistujat voivat päästä vaikuttamaan tuotteisiin ja 

palveluihin ilman fyysistä läsnäoloa. Digitalisaation myötä tuotteiden ja 

palveluiden markkinat ovat laajentuneet globaaleiksi. Markkinoiden 

globalisoituminen puolestaan mahdollistaa uusien liiketoimintojen syntymisen ja 

uusien arvonluontikanavien luomisen. Digitalisaatio on myös kasvattanut 

innovaatiopotentiaalia avoimuuden myötä. (Juhanko & Jurvansuu 2015) 

 

4.1 Kehitys ja merkitys 

 

Juhanko & Jurvansuun (2015) selvityksen mukaan digitalisaatiolla tarkoitetaan 

digitaalisen teknologian integroitumista jokapäiväiseen elämään. Tämä johtaa 

uusien tarpeiden syntymiseen liiketoiminnassa ja innovoinnissa. Digitaaliset 

palvelut tyydyttävät kuluttajan tarpeita entistä tarkemmin. Kuluttajat saavat uusia 

palveluita ja tuotteita, joita on entistä helpompi käyttää. Myös palveluiden 

tavoittavuus kasvaa, kun palvelut muuttuvat internetpainotteisemmiksi.  

 

Digitalisaatio on lähtenyt teknologian kehityksestä ja sen kustannusten 

alenemisesta. Nykyään tietoverkot ovat laajentuneet kattamaan käytännössä koko 

asutetun maailman, mikä on yhdistänyt maailman ihmiset ja koneet toisiinsa. 
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Digitalisaation pohjana on niin koneiden kuin ihmisten yhteys toisiinsa 

riippumatta fyysisestä sijainnistaan. Kaikesta tästä toiminnasta syntyy suuri määrä 

dataa, jota voidaan kerätä ja hyödyntää. (Juhanko & Jurvansuu 2015) 

 

Digitalisaatio on avannut markkinat globaaleiksi markkinoiksi, josta löytyy 

laajasti kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia. Digitaalisten palveluiden 

kehitys on ollut nopeaa ja Suomi on pyrkinyt olemaan edelläkävijä digitaalisten 

palveluiden tuottamisessa. Digitaalisten palveluiden tuottamisen etuna on niiden 

tavoittavuus eli palveluilla voidaan tavoittaa asiakkaita paikasta riippumatta. 

Näiden palveluiden tulisi kuitenkin olla mahdollisimman yksikertaisia ja 

selkeäkäyttöisiä, jotta niiden käyttäjät pystyisivät hyödyntämään palveluita 

mahdollisimman tehokkaasti. Sitran tekemässä selvityksessä (2015) toteutettiin 

digitaalisen työhyvinvointipalvelun pilotointi, jossa käyttäjien pitäminen 

aktiivisina käyttäjinä koettiin erittäin haastavana. Myös sisällöllisesti palvelun 

tulisi olla monipuolinen, koska käyttäjät haluavat nykyään entistä räätälöidympiä 

ja yksilöllisempiä palveluita. 

 

Teollinen internet ja esineiden verkostoituminen (internet of things) on 

mahdollistanut uusien palveluiden ja tuotteiden kehittymisen globaaleille 

markkinoille ja teollisuuteen. Teollisessa internetissä laitteisiin ja järjestelmiin 

lisätään älykkyyttä. Näin pystytään automatisoimaan päätöksentekoa tuotannossa. 

Esineiden ja asioiden verkostoitumisessa tarkoitetaan, että laitteet keräävät 

käyttäjistään ja toiminnastaan tietoa, jota voidaan analysoida ja - analyysiin 

perustuen - kehittää uusia palveluita. Näiden avulla on kehittynyt 

digitalisoituminen, jossa liiketoiminta on siirtynyt digitaalisiin kanaviin. 

(Korhonen & Valli 2014) 

 

4.2 Hyödyntäminen ja haasteet 

 

Digitalisaatio nähdään tulevaisuuden kehityksen trendinä, jolla pyritään saamaan 

kasvua ympäri maailmaa. Digitaalisilla palveluilla saadaan aikaiseksi erittäin laaja 

käyttäjäkattavuus, jolla mahdollistetaan yhä useampien käyttäjien saavutettavuus. 
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Digitalisaation vaatimuksena on huippuosaaminen ja teknologioiden tehokas 

hyödyntäminen. Tällä mahdollistetaan uusia globaaleja 

liiketoimintamahdollisuuksia. Sitran (2015) tekemässä selvityksessä 

lopputuotteiden tulisi olla digitaalisilla markkinoilla entistä vaikuttavampia ja 

kokonaisvaltaisempia. Tähän selvityksessä annetaan ratkaisuna entistä tiiviimpi 

yhteistyö yritysten ja asiakkaiden välillä. 

 

Digitalisaation hyödyntäminen perustuu uusien kasvumahdollisuuksien 

hyödyntämiseen teknologian ja globaalien markkinoiden avulla. Digitalisaatiolla 

muutetaan työtä ja tuotantoa kaikilla toimialoilla. Yritysten kannalta 

hyödyntämisessä on erittäin tärkeää muuttaa omaa toimintaansa entistä 

asiakaslähtöisemmäksi. Mäenpään (2016) mukaan teknologiat mahdollistavat 

asiakkaille entistä suuremman valinnanvapauden. Tähän tulisikin yritysten johdon 

ja henkilöstön panostaa enemmän, jotta tuotteet ja palvelut vastaisivat tarkemmin 

asiakkaiden tarpeita. Mäenpää (2016) ehdottaakin parantamaan yhteistoimintaa ja 

kehitystä asiakkaiden kanssa. 

 

Globaalisuus mahdollistaa yrityksissä verkostoitumisen entistä laajempaan 

osaamisverkostoon, jossa uusia mahdollisuuksia kehitykseen ja tuottavuuteen 

pystytään luomaan entistä tehokkaammin. Yrityslähtöisestä näkökulmasta 

digitalisaatio on mahdollistanut erilaisen verkostoitumisen ja omien 

toimintatapojen kehittämisen avoimemmaksi. Verkostoituminen nähdään 

yrityksissä erittäin tärkeäksi kilpailukyvyn kehittämiskohdaksi. Haasteena 

verkostoituneessa ja yrittäjämäiseksi muuttuneessa työssä on organisaation kyky 

hallinnoida ja johtaa työtä. Yrityksille onkin erittäin tärkeää luoda yhdessä 

henkilöstön kanssa digitalisaatiostrategia antamaan pohja ja suunta toiminnan 

kehittämiseen. (Mäenpää 2016) 

 

Nykyaikaisen kehityksen myötä digitalisaatio, robotiikka ja muut tulevaisuuden 

teknologiat hävittävät vanhoja työpaikkoja ja ammatteja. Tämä luo kuitenkin 

uusia vielä jopa tuntemattomia ammatteja ja työpaikkoja. Mäenpään (2016) 

mukaan ei ole kannattavaa pitää työpaikoista kiinni, jos automaatiota voidaan 
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hyödyntää ja jos automaatiolla nähdään mahdollisuus kannattavaan toimintaan. 

Yrityksen kannalta olisi tärkeää tunnistaa tehtäviä, jota voidaan automatisoida ja 

sitä kautta lähteä digitalisaation mukaan. Mäenpään (2016) mukaan digitalisaation 

tuottavuushyödyt perustuvat osaamiseen ja siihen, että jokaisen työntekijän panos 

on tärkeä.  

 

  



 

32 

 

5 TYÖELÄKE TOIMIALANA 

 

Tässä kappaleessa esitellään työeläketoimialaa. Kappaleessa tarkastellaan 

markkinoiden tilannetta ja kilpailutekijöitä. Tämän lisäksi kappaleessa esitellään 

työeläkevakuutusyhtiö Elo ja sen yhteisinnovaatioprojekti XHub. Kappaleen 

lopussa esitellään analyysissä käytettyä SWOT-nelikenttäanalyysimenetelmää. 

 

5.1 Toimialaesittely 

 

Eläkejärjestelmä on Suomessa lakisääteistä ja valvottua. Toimiala on hajautettua 

ja sen toiminta perustuu sen rooliin osana sosiaaliturvaa. Suomen eläkejärjestelmä 

on yksi maailman vakaimmista ja menestyneimmistä malleista. 

 

 

Kuva 5. Työeläkevakuutusyhtiöiden markkinaosuudet 2014  

 

Työeläkevakuutusyhtiöitä Suomessa on viisi (pois lukien Ahvenanmaa). 

Markkinoilla on kolme suurta toimijaa, Ilmarinen, Varma ja Elo, ja kaksi 

pienempää toimijaa, Veritas ja Etera. Työeläkevakuutusyhtiöiden 

markkinaosuuksista vuonna 2014 kolme suurinta kattoivat 90,7% 

23,80% 

34,10% 

32,80% 

3,70% 
5,30% Markkinaosuus 2014 

Elo

Varma

Ilmarinen

Veritas

Etera
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Työeläkevakuutusyhtiöihin päädyttiin, koska katsottiin yhtiömäisen hajautetun 

ratkaisun tuovan tehokkuutta eläkevarojen ja sosiaaliturvan hoitoon. Hajautetulla 

toimeenpanolla tarkoitetaan eläkkeiden hoidon antamista yksityiselle sektorille. 

Yksityisellä sektorilla toimii työeläkeyhtiöitä, -säätiöitä ja -kassoja.  Suomessa 

eläkejärjestelmä on lakisääteinen ja pakollinen. Työeläkejärjestelmä on hajautettu 

ja työeläkeyhtiöt ovat yhteisvastuullisia eläkkeiden maksamisessa. 

Kokonaisuudessaan eläketurva koostuu kahdesta osasta: työ- ja yrittäjäeläkkeestä 

sekä kansaneläkkeestä. Kansaneläkkeen osuus pienenee kun eläkkeen saajan 

ansiotuloilla kerryttämät työeläkevarat nousevat. Näin ollen kansaneläke takaa 

vähimmäistasoisen eläkkeen ja työeläke ansiosidonnaisen lisäosan. Kun kerrytetyt 

varat nousevat yli määritetyn rajan, eläke koostuu täysin työeläkkeestä. 

Eläkkeiden rahoitus tulee eläkemaksuista, joista vastaa työnantaja ja työntekijä. 

Eläkemaksuista rahastoidaan osa tulevia eläkkeitä varten ja osalla maksetaan 

nykyisin eläkkeellä olevien eläkekorvauksia. (Niemelä & Salminen 2006) 

 

Työeläkeala on Suomessa lakisääteisen työeläketurvan toimeenpanija. 

Työeläkealalla vakuuttajayhtiöt keräävät työeläkevakuutusmaksuja, sijoittavat 

kertynyttä eläkevarallisuutta, maksavat eläkkeitä ja tarjoavat monipuolisia 

palveluita. Suomessa eläkejärjestelmä perustuu jakojärjestelmään. Tämä tarkoittaa 

sitä, että kerättävistä maksuista noin 75% käytetään rahoittamaan eläkemaksuja ja 

25% rahastoidaan etukäteen. Eläkevakuutusyhtiöiden osalta on erittäin tärkeä 

muistaa, että ne eivät tavoittele voittoa. Tämä tarkoittaa sitä, että 

vakuutusyhtiöiden tulee kilpailla keskenään palveluilla ja kannattavuudellaan.  

(Ambachtsheer 2013)  

 

Työeläkevakuuttajat käyttävät rahastojaan erilaisiin sijoituksiin, kuten osakkeisiin, 

rahastoihin ja kiinteistöihin. Nämä rahastot ovat suuria, minkä tekee 

eläkeyhtiöistä merkittäviä finanssialan toimijoita. Toiminta on kuitenkin erittäin 

säänneltyä ja eläkevarat tulee sijoittaa tuottavasti ja turvallisesti. Suomessa 

työeläkejärjestelmä on hajautettu ja kolmikantainen. Kolminkantaisuudella 

tarkoitetaan, että eläkejärjestelmää kehitetään ja hallinnoidaan valtion, 

http://www.etk.fi/fi/gateway/PTARGS_0_2712_459_440_3034_43/http%3B/content.etk.fi%3B7087/publishedcontent/publish/etkfi/fi/julkaisut/tutkimusjulkaisut/erillisjulkaisut/suomen_elakejarjestelma_instituutiorakenne_ja_hallinto_7.pdf
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työntekijöiden ja työnantajien toimesta. Hajautetussa järjestelmässä 

työeläkelaitokset hoitavat eläkevakuuttamisen ja maksavat työeläkkeet. 

Hajautetun järjestelmän etuna on kilpailun tehostuminen ja riskien hajauttaminen. 

Kun eri toimijat toimivat omien strategioidensa mukaisesti, toiminta kehittyy ja 

palvelut erilaistuvat eri vakuutuksenottajien tarpeisiin. Lainsäädännöstä päättää 

viimekädessä sosiaali- ja terveysministeriö. (TELA 2016; Ambachtsheer 2013)  

 

5.2 Markkinoiden tilanne ja kilpailutekijät 

 

Työeläkevakuutusyhtiöiden toiminta perustuu työeläkelaissa säädettyihin 

perusteisiin, jossa tarkoituksena on taata suomalaisille eläketurva. 

Työeläkevakuuttajien toimintaa ohjaavat lainsäädännön lisäksi alan ohjeet ja 

suositukset. Ohjeistuksessa määritellään esimerkiksi vastuullisuudesta 

sijoitustoiminnassa. Tämän lisäksi työeläkevakuutusyhtiöitä säännellään ja 

valvotaan EU-tasolla.  

 

Työhyvinvointipalvelut ovat työeläkeyhtiöille markkinoilla erittäin merkittävä 

kilpailutekijä. Asiakkaille tarjotaan entistä monipuolisempia palveluita, joka on 

TELA:n lausunnon (2012) mukaan yksi keskeisimmistä valintaperusteista, kun 

vakuutuksenottaja on valitsemassa eläkeyhtiötä. Työhyvinvointipalveluille ei ole 

lainsäädännöllisesti määriteltyä pohjaa, mikä tarkoittaa sääntelemätöntä kilpailua 

tältä osin.  

 

TELA:n lausunnon (2012) mukaan työkyvyttömyysriskiä vähentävillä palveluilla 

on tarkoitus vähentää asiakasyritysten kuluja ja vahvistaa niiden kilpailukykyä 

markkinoilla. Tässä lausunnossa sanotaan myös, että ”työhyvinvoinnin 

tarkoituksena on vähentää eläkemenoja vähentyneiden työkyvyttömyysmenojen 

kautta”. Kun työhyvinvointia parannetaan, saadaan aikaiseksi pidempiä työuria ja 

vähemmän työkyvyttömyyttä. Työhyvinvoinnin parantamisessa 

työeläkevakuutusyhtiöillä on keskeinen rooli. Lausunnossa kerrotaan, että 

työurien pidentämisessä työeläkevakuutusyhtiöillä on merkittävä rooli. Vaikka 

työhyvinvointitoimintaa ei laissa säännellä lainkaan, finanssivalvonta kuitenkin 

http://www.etk.fi/fi/gateway/PTARGS_0_2712_459_440_3034_43/http%3B/content.etk.fi%3B7087/publishedcontent/publish/etkfi/fi/julkaisut/tutkimusjulkaisut/erillisjulkaisut/suomen_elakejarjestelma_instituutiorakenne_ja_hallinto_7.pdf
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seuraa ja ohjeistaa yhtiöitä. Lausunnossa korostetaan, että vaikuttavuus, 

osaaminen ja eri asiakasryhmien tarpeisiin kehitetyt palvelut ovat toiminnassa 

keskeisiä työkyvyttömyysriskin vähentämisessä. 

 

Työeläkevakuutusyhtiöiden kilpailu markkinoilla on hyvin erilaista perinteisiin 

toimialoihin verrattuna. Työeläkejärjestelmässä on ominaispiirteitä, joiden vuoksi 

kilpailu ei voi olla täysin vapautettua, vaan sitä tulee säännellä. Kilpailulla 

voidaan saada aikaiseksi tehostettua toimintaa, mutta eläkeyhtiöiden toiminnan 

osana ovat sosiaaliturvaan liittyvät vastuut, jotka estävät täysin vapaan kilpailun 

markkinoilla. Jos kilpailua ei rajoitettaisi, niin on oletettavaa, että eläkevarojen 

tehokas käyttö muuttuisi yhtiöiden yksityisten etujen saamiseen. (Rajaniemi 2015) 

 

5.3 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo 

 

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo on asiakkaittensa omistama yhtiö, joka 

huolehtii asiakasyritystensä työtekijöiden ja yrittäjien työeläketurvasta. Elo syntyi 

vuoden 2014 alussa LähiTapiola Eläkeyhtiön ja Eläke-Fennian fuusiosta. Fuusion 

tarkoituksena on tarjota entistäkin parempia palveluita ja asiakkaiden kasvua 

tukevia ratkaisuja. Elo on Suomen kolmanneksi suurin työeläkevakuutusyhtiö. 

Sillä on töissä 500 työntekijää. Tällä hetkellä Elo on Suomen suosituin eläkeyhtiö, 

kun joka kolmas suomalaisista yrityksistä ja yli 40 % yrittäjistä on vakuutettuina 

Elossa. Elon kumppaneina toimii LähiTapiola, Fennia ja Turva. Näiden 

kumppanien kautta Elo tarjoaa palveluitaan kaikkialla Suomessa. Asiakkaat 

voivat hankkia Elon vakuutuksia joko suoraan verkkosivuilta tai edellä 

mainittujen kumppanien kautta. Verkkosivujen kautta asiakkaat voivat hyödyntää 

laajoja eläkepalveluita ja hallita omia vakuutuksiaan. (Elo 2016)  

 

5.4 Elo ja Tieto XHub 

 

Tieto tuottaa palvelunaan Experience Hub –innovaatio-ohjelmaa, jonka 

tarkoituksena on pyrkiä luomaan verkostomallista yhteisinnovointia yrityksille. 

Työeläkevakuutusyhtiö Elon on lähtenyt XHub–projektiin mukaan 
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pyrkimyksenään luoda yhteisinnovoinnin avulla työhyvinvointia edistäviä 

digitaalisia palveluita. Projektin teemana on työhyvinvoinnin pelillistäminen. Elon 

ja Tiedon tiedotteessa (2016) kerrotaan, että hankkeessa on tarkoitus tuottaa uusia 

palveluita, joissa hyödynnetään avoimia datarajapintoja, visualisointia ja 

pelillisyyttä. Uusien digitaalisten palveluiden avulla mahdollistetaan uusia 

palvelumuotoja ja -kanavia asiakkaille. 

 

Projekti koostuu erilaisista yhteisinnovointisessioista ja suunnittelutyöpajoista. 

XHub:issa Elo ja Tieto tuovat yhteen asiakkaita, sidosryhmiä ja ulkoisia 

henkilöitä kehittämään uutta osaamista ja innovaatioita. Lopputuotoksena 

tavoitellaan toimivaa ratkaisua työhyvinvoinnin parantamiseen, mittaamiseen ja 

seuraamiseen. Projektin etenemistä ja tuloksia markkinoidaan laajasti 

sosiaalisessa mediassa ja yritysten omilla sivuilla. 

 

Projektin yhteisinnovointisessiot ja erilaiset työkalut ovat: törmäytystyöpaja, 

designprojektit, hackathonit ja tutkimus sekä kokeilu. Törmäytystyöpajoissa 

tarkoituksena on kehittää idea-aihioita useiden eri kumppanien tai sidosryhmien 

kanssa. Eri toimialoja ja asiakkaita pyritään tuomaan yhteen, jotta osaamista ja 

tietoa saataisiin jaettua ympäri innovointiverkkoa. Törmäytystyöpajoissa 

ristiinpölytetään monenlaista osaamista, joiden tuotoksia ohjataan haluttuun 

suuntaan, työhyvinvointiin. Designprojektit ovat ketteriä kehitystapahtumia, joissa 

monialaiset tiimit ratkovat liiketoiminta- ja palveluhaasteita. Näissä tiimit luovat 

prototyyppejä ja visualisoituja ratkaisuja. Hackathonit ovat 24-tuntisia 

kehitystapahtumia, joissa Tiedon tiimit ja avoimet kehittäjäyhteisöt kokoontuvat 

yhteen. Näissä tarkoitus on luoda ketterästi jo toimivia ratkaisuja kehitetyistä 

konsepteista tai ongelmista. Tutkimuksessa ja kokeilussa pyritään jatkuvana 

avoimena toimintamallina kehittämään ja validoimaan kehitysaihioita käyttäjien 

ja asiakkaiden kanssa. 
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5.5 Nelikenttäanalyysimenetelmä 

 

Nelikenttäanalyysi (SWOT) on erittäin käytetty ja tehokas työkalu, joka tuottaa 

visuaalista selkeyttä ja syvällistä analyysiä ulkoisista ja sisäisistä voimista. 

SWOT-nelikenttäanalyysi tulee sanoista vahvuudet (strengths), heikkoudet 

(weaknesses), mahdollisuudet (opportunities) ja uhat (threats). Näistä vahvuudet 

ja heikkoudet ovat sisäisiä tekijöitä, joihin pystytään vaikuttamaan ja 

mahdollisuudet ja uhat ovat ulkoisia tekijöitä. SWOT-analyysiä voidaan käyttää 

erilaisissa asiayhteyksissä ja sillä voidaan tunnistaa kriittisiä tekijöitä. (Candle, 

Paul & Turner 2010)  

 

SWOT Positiiviset Negatiiviset 

Sisäiset tekijät Vahvuudet Heikkoudet 

Ulkoiset tekijät Mahdollisuudet Uhat 

 

Kuva 6. SWOT-nelikenttäanalyysi (Candle et al. 2010) 

 

Kuvassa 6 esitetään kuinka SWOT-nelikenttäanalyysissä tekijät jakautuvat 

sisäisiin ja ulkoisiin. Neljään kenttään on merkitty vahvuudet, heikkoudet, 

mahdollisuudet ja uhat. SWOT-menetelmään hyödynnetään analyysin tukena kun 

yhdistellään tietoja. Kuvaa voidaan hyödyntää myös visualisoimaan positiiviset ja 

negatiiviset osat tarkastelun kohteista. (Candle et al, 2010) 
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6 YHTEISINNOVOINNIN MENESTYSTEKIJÄT  

 

Tässä empiriakappaleessa esitellään ja analysoidaan kirjallisuudesta havaittuja 

menestystekijöitä. Tämän lisäksi kappaleessa kuvataan kyselytutkimuksen sisältö 

Elon työntekijöille. 

 

Innovointitoiminnalla yritykset pyrkivät luomaan kilpailuetua ja tehokkaampia 

prosesseja. Yritysten omaa innovaatiokykyä voidaan kehittää ulkoisten 

sidosryhmien kanssa, jolloin toimintaa kutsutaan yhteisinnovoinniksi. 

Yhteisinnovoinnissa on useita menestystekijöitä, joilla voidaan ohjata toimintaa 

tehokkaammaksi ja tuottoisammaksi. Tämä toiminta ei ole kuitenkaan täysin 

riskitöntä. Seuraavassa kappaleessa esitetään teoriaosuudesta nousseita 

vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia liittyen yhteisinnovointiin.  

Visualisointiin ja analyysiin on hyödynnetty SWOT-nelikenttäanalyysiä. 

Seuraavassa kappaleessa luodaan myös menestystekijöiden perusteella 

tutkimuksen keskiössä oleva kyselyn perusteet. 

 

6.1 Kirjallisuudesta havaitut menestystekijät 

 

Nelikenttäanalyysi kuvastaa kirjallisuuden pohjalta havaittuja menestystekijöitä 

yhteisinnovoinnissa. Innovaatiotoiminnalla voidaan kehittää omaa toimintaa 

tuottamaan laadukkaampia palveluita ja prosesseja. Yhteisinnovointi voidaan 

yrityksissä nähdä haastavana, mutta menestystekijöitä tukemalla ja heikkouksia 

minimoimalla voidaan tuottaa markkinoille uusia innovaatioita. Innovoinnissa 

tulee pyrkiä parantamaan yksilön kekseliäisyyttä, minkä olen analyysissä 

huomioinut. 
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Taulukko 2. Yhteisinnovoinnin SWOT-analyysi organisaation näkökulmasta  

Yhteisinn

ovointi 

Positiiviset Negatiiviset 

Sisäiset 

tekijät 

Vahvuudet Heikkoudet 

 Paljon osaamista 

 Uudet innovaatiot 

 Uusi osaaminen/oppiminen 

 Ketterä kehittäminen 

 Asiakastarpeiden parempi 

tyydyttäminen 

 Kokonaisvaltaiset ratkaisut 

 Kehittyneiden prosessien 

hyödyntäminen 

 Haasteellinen hallinta 

 Tiedon hallinta 

 Aidosti avoimen kulttuurin 

luominen 

 Osaamisen jakaminen 

 Luottamus 

 Strateginen tuki 

 Muutosvastarinta 

Ulkoiset 

tekijät 

Mahdollisuudet Uhat 

 Uudet yhteistyökumppanit 

 Oppimisverkostot 

 Radikaalit innovaatiot 

 Edelläkävijyys 

 Nykyaikainen yrityskuva 

 Kilpailuedun saaminen 

 Tiedon vuotaminen ulos 

 Monimutkaiset 

lopputuotokset 

 IP-oikeuksien omistajuus 

 Osaamisen valuminen ulos 

 Erilaiset tahtotilat 

 

Yhteisinnovointi on nykyaikainen menetelmä uusien innovaatioiden ja osaamisen 

tuottamiseen. Yhteisinnovoinnissa pystytään hyödyntämään osaamista 

tehokkaasti, kun prosessissa käytetään hyödyksi laajaa osaamisen verkostoa. 

Tämän tyylisessä toiminnassa suurimpana vahvuutena onkin laaja-alainen 

osaaminen, joka on tuotu yhteen. Verkostoituneessa ja sosiaalisessa 

kanssakäymisessä tieto ja osaaminen tuodaan yhteen, mikä mahdollistaa uusien 

innovaatioiden synnyn. Yhteistoiminnallisessa prosessissa on tärkeää pyrkiä 

mahdollisimman tehokkaaseen tiedon jakamiseen osapuolten välillä. Kun 

osaaminen jaetaan keskenään, synnytetään kekseliäs ja innovatiivinen ilmapiiri. 

Juuri tämän tyylinen ilmapiiri on tehokas luomaan uusia ideoita ja 

kehityskohteita. Yksilöille avoimen ilmapiirin luominen on edellytys tiedon 

liikkumiselle. Yhteisinnovoinnilla pystytään luomaan yrityksille uusi tapa 

ketterämpään kehitykseen. Ketterässä kehityksessä pyritään luomaan uutta 

tehokkaasti ja iteratiivisesti. Ketterissä toimintatavoissa saadaan tuotoksia erittäin 

nopeasti ja niitä pystytään kehittämään lyhyissä sykleissä.  
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Kun innovointiprosessiin on otettu toimittajia ja asiakkaita yhdessä kehittämään 

ratkaisuja, saadaan monimuotoisempia tietoja erilaisista haluista ja 

toimintatavoista. Erilaista tietoa yhdistelemällä saadaan tuotettua asiakkaille 

entistä tarkempia ratkaisuja, jotka tyydyttävät heidän tarpeitaan paremmin. 

Asiakkaille on tärkeää saada tuotettua kokonaisvaltaisempia ratkaisuja. 

Yhteisinnovoinnilla osaamisen yhdistäminen mahdollistaa eri toimijoiden 

ideoiden paketoimisen yhteen ratkaisuun, jolloin lopputuote on 

kokonaisvaltaisempi. Yhteisinnovointiprosessit ovat kehittyneet sille tasolle, että 

niitä pystytään hyödyntämään riippumatta yrityksen koosta. Olemassa on 

erityyppisiä prosessiratkaisuja, joita organisaatiot voivat hyödyntää joko 

ostettuina palveluina tai kehittää oman toimintatapansa kehitettyjen 

yhteisinnovointiprosessien ympärille. Yhteistyökumppanin valinta 

yhteisinnovoinnissa on erittäin tärkeää. Yhteistyössä toteutetussa innovoinnissa 

yhteisten tahtotilojen merkitys on ratkaiseva. Osapuolien yhteinen strateginen 

suunta kohti yhteistä visiota on erittäin merkitsevä.  

 

Yhteisinnovointi ei kuitenkaan ole riskitöntä ja siinä on paljon haasteita 

yrityksille. Suurimmaksi haasteeksi kirjallisuuden pohjalta on noussut eri asioiden 

hallinta. Toiminnassa on useita eri toimijoita, joilla on erilaisia tapoja kehittää 

uutta. Näiden osapuolien tuominen yhteen ja ilmapiirin luominen on haasteellista. 

Yhteistoiminnassa tulisi osaamista ja tietoa jakaa avoimesti osapuolien välillä. 

Hallinnallisesti tulisikin kannustaa avoimuuteen ja yhteistoiminnallisuuteen. 

Yrityksillä on usein vanhanaikainen tapa pitää kaikki sisäinen osaaminen itsellään 

ja pyrkiä keräämään muilta tietoa. Yhteisinnovointi perustuu avoimeen 

kulttuuriin, joten yrityksille on erittäin haasteellista avata omaa osaamistaan ja 

tietoa muille osapuolille. Tällainen kulttuurinen muutos voi olla erittäin hankalaa 

saada aikaiseksi suuremmissa yrityksissä, jotka perinteisesti eivät ole niin ketteriä 

kuin pienemmät yritykset. Osaamisen jakamisessa ja avoimuudessa korostuu 

osapuolien välinen luottamus. Luottamuksen avulla mahdollistetaan tehokas 

työnteko ja motivointi innovointitoimintaan. Yhteisinnovoinnissa tietoa ja 

osaamista ei pystytä jakamaan ilman osapuolien välistä luottamusta.  
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Yksi suurimpia haasteita yhteisinnovoinnissa on myös yrityksen strategia. 

Innovaatiotoiminta vaatii toimiakseen tarkat strategiset periaatteet. Strategia luo 

toiminnalle pohjan ja suunnan. Innovaatiostrategialla suunnataan toimintaa 

haluttuun suuntaa, mutta ilman organisaation oppimisstrategiaa, yhteisinnovoinnin 

hyötyjä ei pystytä realisoimaan kokonaan. Yritysten tulee strategioillaan pyrkiä 

tukemaan yhteistoimintaa ja selkeyttää toiminnan lopputuotosten realisointi. 

Uusien toimintatapojen hyödyntämisessä on usein havaittavissa 

muutosvastarintaa. Muutosvastarinta heikentää toimintaa ja tuhoaa 

yhteistoiminnan ilmapiiriä. Strategian ja osaavan johdon avulla voidaan 

minimoida yhteisinnovoinnin haasteita. 

 

Innovaatiotoiminnalla voidaan yrityksille luoda uusia mahdollisuuksia globaalissa 

maailmassa. Yhteistoiminnassa voidaan luoda pohja tulevaisuuden innovaatioille. 

Yhteistyössä toteutetulla innovaatioprosessilla mahdollistetaan organisaation 

kehitys. Organisaatiot saavat uutta osaamista muilta osapuolilta ja näin ne voivat 

rakentaa uusia oppimisverkostoja. Oppimisverkostojen avulla toimintaa voidaan 

kehittää entistä innovatiivisemmaksi. Verkostoitumisella voidaan saada uusia 

yhteistyökumppaneita, jotka laajentavat osaamista entisestään. Nykyaikaisten 

prosessien avulla saadaan tuotettua uusia innovaatioita ja voidaan kehittää 

yritysten edelläkävijyyttä. Edelläkävijyys syntyy entistä parempien ja 

kokonaisvaltaisten innovaatioiden avulla. On myös erittäin positiivinen vaikutus 

yrityskuvaan, kun tuodaan markkinoille uusia innovaatioita. Yhteisinnovoinnilla 

voidaan luoda modernimpaa ja nykyaikaisempaa yrityskuvaa asiakkaille ja 

sidosryhmille. Radikaalien innovaatioiden synnylle on kriittistä, että monipuolista 

tietoa ja osaamista saadaan kerättyä yhteen. Radikaalien innovaatioiden avulla 

pystytään saamaan kilpailuetua muihin kilpaileviin yrityksiin. 

 

Uhkana innovaatiotoiminnassa, joka on osittain avoin, on tiedon vuotaminen 

ulkopuolisille. Tällä tarkoitetaan oman sisäisen osaamisen ja kokemuksen kautta 

opitun tiedon joutumista ulkopuolisten käyttöön. Varsinkin digitaalisissa 

palveluissa tuotteiden suojaaminen on erittäin vaikeaa, jolloin tuotteiden 

kopioiminen voi nousta suureksi uhaksi. Yhdessä tuotetuissa ratkaisuissa on myös 
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uhkana IP-oikeuksien omistajuus. Tätä uhkaa pyritään yleensä minimoimaan 

kirjallisilla sopimuksilla. Kun lähdetään luomaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja 

loppukäyttäjille, on mahdollista, että lopputuotoksista tulee todella 

monimutkaisia. Yhteisinnovoinnissa on useita toimijoita, jotka haluavat saada 

oman panoksensa näkyviin. Tuotteissa ja loppukäyttäjäratkaisuissa tulisikin aina 

muistaa ratkaisun käytettävyys.  

 

Kun yritykset tuottavat yhdessä, osaaminen ja tieto jakautuvat kaikille osapuolille. 

Näissä prosesseissa yksilöt kehittävät osaamistaan ja luovat siten kollektiivista 

osaamista yritykseen. On kuitenkin mahdollista, että nämä osaavat työntekijät 

lähtevät pois yrityksistä, jolloin yrityksen oma innovatiivisuus laskee. Kun 

toimitaan yhteistyössä useiden eri henkilöiden ja yritysten kanssa, on mahdollista, 

että yrityksillä on täysin erilaiset tahtotilat ja sitoutuneisuus toimintaan. Tätä 

voidaan pitää yhtenä suurimmista uhkista yhteisinnovaatiotoiminnassa. 

 

Seuraava lista kokoaa yhteen kirjallisuudesta havaitut yhteisinnovoinnin 

menestystekijät. Lista sisältää kriittisimmät menestystekijät, jotka tulisi 

organisaatiossa olla olemassa. Tämän lisäksi menestystekijöiden tulisi olla 

ymmärretty ja ylläpidetty läpi organisaation.  

 

Menestystekijöitä ovat: 

 innovaatiostrategia 

 oppimisprosessi 

 yhteinen tahtotila osapuolilla 

 luottamus 

 avoimuus 

 useat sidosryhmät mukana 

 johdon tuki 

 sitoutuneisuus. 
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6.2 Kyselyn perusteet Elolle 

 

Menestystekijät yhteisinnovoinnille ovat hyvin selkeät. Kyselyä varten 

menestystekijät on jaettu kolmen eri teemaan alle: strateginen, kulttuuri ja 

valmiudet. Strategisessa osassa pyritään hakemaan Elon sisäisessä toiminnassa 

havaittua strategista tukea toiminnalle eli onko Elolla selkeät strategiat, joita 

työntekijät ymmärtävät. Kulttuuriteemassa pyritään tunnistamaan Elon sisäinen 

kulttuuri, jotta luottavaisuudesta ja avoimuudesta saadaan selkoa. 

Valmiusteemassa pyritään tunnistamaan johdon tuki ja menetelmien 

ymmärtäminen. Näiden avulla pyritään tunnistamaan, miten Elossa koetaan oma 

valmius edelläkävijyyteen ja digitaalisten palveluiden innovointiin. Kysymysten 

tarkoituksena on havaita kuinka hyvin Elon kulttuuri ja toiminta vastaavat 

yhteisinnovoinnin menestystekijöihin. 

 

Taulukko 3. Strategisen teeman kysymykset organisaatiolle 

Strateginen teema 

 Onko mielestäsi Elolla selkeää strategiaa tai tahtotilaa uusien palveluiden 

kehittämiseksi? 

 Miten tämä näkyy? 

 Onko mielestäsi Elolla strategiaa tai tahtotilaa, joka tukee (yksilön/organisaation) 

oppimista tai oppimisprosessia ja hyödyntämistä? 

 Miten tämä näkyy? 

 Ovatko Elon strategiat selkeitä ja luovatko ne suoraviivaisen ohjauksen 

toimintaan? 

 Miten Elon strategiat näkyvät toiminnassa? 

 Onko Elolla mielestäsi innovaatiostrategiaa tai selkeää tahtotilaa palveluiden ja 

prosessien kehittämisessä? 

 Miten tämä näkyy? 

 Onko mielestäsi Elolla digistrategiaa tai selkeää tahtotilaa palveluiden ja 

prosessien digitalisointiin? 

 Miten tämä näkyy? 

 

Taulukossa 3 on kerättynä strategisen teeman mukaiset kysymykset 

organisaatiolle. Tässä taulukossa pyritään havaitsemaan Elon strategioiden 

tilannetta ja niiden näkyvyyttä eri liiketoiminnan osa-alueilla. Kysymyksissä on 
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myös vapaasti kommentoitavia kenttiä, jolla pyritään saamaan lisätietoja ja 

taustoja pääkysymyksille. 

 

Taulukko 4. Kulttuuriteeman kysymykset organisaatiolle 

Kulttuuriteema 

 Koetko, että voit tuoda ideoita ja mielipiteitäsi esille muille? 

 Koetko, että Elolla on tapa viedä käytäntöön kehitysideoita? 

 Koetko, että Elon toiminta työympäristössäsi on ns. läpinäkyvää? 

 Koetko, että Elo on edelläkävijä palveluissa? 

 Koetko, että Elo on edelläkävijä eläkeasioissa? 

 Onko Elon kulttuuri kaavamaista vai luovaa? 

 Kuvaile millainen kulttuuri Elossa mielestäsi on? 

 Millaiseen muutosvastarintaan olet Elossa törmännyt? 

 

Taulukossa 4 on kerättynä kulttuuriteeman mukaiset kysymykset organisaatiolle. 

Näiden kysymysten avulla pyritään avaamaan Elon kulttuuria ja sen avoimuutta. 

Tämän lisäksi kysymyksillä pyritään havaitsemaan kulttuurisia tapoja toimia ja 

millaista muutosvastarintaa Elossa mahdollisesti on. 

 

Taulukko 5. Valmiusteeman kysymykset organisaatiolle 

Valmiusteema 

 Kuinka usein osallistut tai hyödynnät innovointimenetelmiä työssäsi? 

 Haluaisitko kokeilla uusia menetelmiä ideoinnissa ja palveluiden kehittämisessä? 

 Koetko, että Elo hyötyisi uusien menetelmien käytöstä, kuten 

yhteisinnovoinnista? 

 Tukeeko johtaminen Elossa ideointi ja innovointitoimintaa mielestäsi hyvin? 

 Oletko ideoinut uusia palveluita asiakkaiden tai muiden Elon ulkopuolisten 

sidosryhmien kanssa? 

 Tunnetko yrityksen nimeltä Tieto? 

 Kuinka hyvin mielestäsi Tieto sopii yhteistyökumppaniksi Elolle? 

 Koetko, että Elo tulee hyötymään Tiedon kanssa järjestetystä XHub -projektista? 

 Koetko, että Elo ja Tieto ovat sitoutuneet tarpeeksi XHub:iin? 
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Taulukossa 5 on kerättynä valmiusteeman mukaiset kysymykset organisaatiolle. 

Kysymyksillä pyritään keräämään tietoa, millaisia valmiuksia Elossa on 

yhteisinnovoinnin toteuttamiseksi. Näillä kysymyksillä pyritään myös 

havaitsemaan Elon ja Tiedon sitoutuneisuutta ja yhteensopivuutta 

yhteisinnovointikumppaneiksi, joka on yksi keskeisistä yhteisinnovoinnin 

menestystekijöistä.  
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7 YHTEISINNOVOINNIN HYÖDYNTÄMINEN XHUBIN 

KAUTTA 

 

Tässä empiriakappaleessa analysoidaan kyselyn tuloksia, arvioidaan organisaation 

ja henkilöstön kyvykkyyksiä yhteisinnovointiin sekä Elon mahdollisuuksia 

innovoinnissa. Tämän lisäksi arvioidaan XHub-projektia Elon näkökulmasta. 

 

Yhteisinnovointi on nykyaikainen menetelmä, jota voidaan hyödyntää erittäin 

tehokkaasti eri toimialoilla. Menetelmiä ja tapoja käyttää yhteisinnovointia on 

monia, näistä yritykset voivat valita itselleen sopivan tavan toimia. Elo on 

lähtenyt kehittämään omaa innovointikykyään ja -tapoja Tiedon kanssa 

tapahtuvassa XHub-projektissa.  

 

7.1 Case-Elo kyselyn analyysi 

 

Kysely toteutettiin Webropol-kyselytyökalun avulla. Kyselyn 

toteuttamisajankohta oli helmikuun ja maaliskuun vaihde. Vastausaika kyselylle 

oli kaksi viikkoa. Kysely lähetettiin 60 henkilölle, jotka toimivat eri yksiköissä ja 

eri asemissa, jolloin saadaan parempi läpileikkaus organisaatiosta. Kyselyyn 

osallistujat valikoituivat heidän kehityspuolen taustojensa perusteella sekä 

relevanttiudella yhteisinnovoinnin hyödyntämiseen.  Kyselyyn vastasi 27 

henkilöä, joista 10 osallistuu XHub -projektiin.  
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Strateginen 

 

 

Kuva 7. Vastausten jakauma palveluiden kehittämisen strategian selkeydestä 

 

Strategiapalveluiden kehittäminen on erittäin tärkeässä roolissa innovoinnissa. 

Strategia palveluiden kehittämiseksi on Elossa kyselytutkimuksen mukaan 

epäselvä. Jopa 78 % vastanneista piti strategiaa epäselvänä tai katsoo, että sitä ei 

ole. Riskinä on, että palveluiden kehittämisen osalta kehitysyksiköissä kehitetään 

omia ratkaisuja ilman, että ne olisivat kytköksissä ylemmän tason strategioihin. 

Osa vastanneista kertoo, että tahtotila löytyy, mutta selkeyttä ei. Strategian 

epäselvyyttä on kuitenkin pyritty kirkastamaan digistrategian kehityksellä. 

Strategiat ja niihin liitetyt toimenpiteet eivät kuitenkaan kulje kaikkiin yksiköihin. 

Vastanneiden mukaan strategia jää ylätasolle, eikä siihen ole liitetty konkreettisia 

toimenpiteitä. Uusien palveluiden kehitykseen on strategisesti ilmaistu haluttavan 

ketteryyttä, mutta tämä ei ole konkretisoitunut. 
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Kuva 8. Vastausten jakauma oppimisprosessin selkeydestä 

 

Oppimiselle ja sen tukemiselle on Elossa tehty töitä. Vastaajista 37 % piti melko 

selkeänä Elon strategiaa tai tahtotilaa, joka tukee oppimista. Osaamista halutaan 

kehittää ja ohjata siten, että yksilöt kehittyisivät. Vastaajien mukaan 

kehityskeskustelut, koulutussuunnitelmat ja luvat osallistua koulutuksiin ovat 

selkeimmät tavat kehittää työntekijöitä. Kuitenkin osa vastaajista piti 

organisaation tukea ja selkeää strategiaa kehittymiselle epäselvänä. Oppimista ja 

kehittymistä pidetään tärkeänä, mutta oppimisprosessi ja strategia oppimiselle 

puuttuvat. Myös konkreettiset tavoitteet ja toimintatavat olivat epäselviä. 

Tuloksissa esiintyy tapauksia, joissa tietoa ja osaamista jaetaan, mutta toimintaa ei 

kehitetä määrätietoisesti oppimiskokemusten pohjalta. Strateginen selkeys ja tuki 

strategian toteuttamiselle ovat selkein puute toiminnassa. Muutaman vastaajan 

mukaan tiedon jakamista ja osaamisen kehittämistä yksilötasolla ollaan vasta 

viemässä käytäntöön, mutta organisaation oppimista ei ole selkeytetty. 

Lähiesimiesten tasolla on toteutettu ja tuettu oppimisen kehitystä, mutta se ei 

pohjaudu ylemmän tason linjauksiin, vaan yksilöiden omaan tahtoon kehittyä. 
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Kuva 9. Vastausten jakauma strategioiden selkeydestä ja ohjauksesta 

 

Strategioita on kehitetty ja pyritty selkeyttämään Elossa. Vastaajista 45 % piti 

strategioita erittäin tai melko selkeinä ja että ne luovat suoraviivaisen ohjauksen 

toimintaan. Suurin osa vastaajista piti strategioita kuitenkin epäselvinä tai että 

niitä ei ole. Epäselvyytenä korostettiin strategioiden jalkautusta tai sen 

konkreettista toteuttamista jokapäiväisessä työnteossa. ”Strategia on selkeä, mutta 

yhdistäminen käytännön toimenpiteisiin ei ole yhtä selkeä” – kommentti kuvastaa 

useimman vastaajan mielipidettä. Vastaajien kommenteissa on kuitenkin selkeä 

näkemys siitä, että strategioissa on kuitenkin menty paljon eteenpäin fuusion 

jälkeisestä tilasta.  

 

 

Kuva 10. Vastausten jakauma innovaatiostrategian selkeydestä 

 

Palveluiden kehittämisessä tarpeellista innovaatiostrategiaa ei kyselyn mukaan 

Elossa ole. Toiminta perustuu prosessimallin mukaiseen kehitykseen, eikä 
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toiminnassa ole mukana strategiaa, jonka puitteessa toteutettaisiin innovointia. 

Yksiköissä toteutetaan omia malleja ja prosesseja. Näitä myös kehitetään siellä 

missä niitä toteutetaan. Kuitenkaan muille yksiköille prosessien kehitys ja 

innovointi eivät välity lainkaan. Kokonaisvaltainen strategia innovointiin perustuu 

omien yksiköiden malleihin.  

 

 

Kuva 11. Vastausten jakauma digistrategian selkeydestä 

 

Digistrategiaa on kehitetty Elossa ja kyselyn perusteella se on kehitysstrategioista 

selkein. Digitalisaatio on ajankohtainen sisäisessä toiminnassa. Vastaajista 37% 

piti digistrategiaa melko tai erittäin selkeänä. Useat vastaajat eivät osanneet sanoa, 

onko Elolla digistrategiaa. Tämä saattaa johtua siitä, että digistrategiaa ollaan 

vasta jalkauttamassa. Vastaajien mukaan digistrategiaa odotetaan erittäin paljon, 

mutta sen toimeenpanosta herää huolta. Keskeinen kriittinen kommentti, joka 

esiintyy, on strategian jalkauttaminen henkilöstölle. Esiteltävästä strategiasta on 

ollut paljon puhetta, mutta miten se tulee vaikuttamaan henkilöstöön, on vielä 

epäselvää.  
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Kulttuurinen 

 

 

Kuva 12. Vastausten jakauma ideoiden ja mielipiteiden tuomisesta esille 

 

Avoimen kulttuurin kulmakivenä on tunne siitä, että voi avoimesti ja vapaasti 

tuoda asioita ja ideoita esille. Elossa vain 19 % kokee, että asioita on hankala 

tuoda esille muille. Peräti 81 % piti ideoiden ja mielipiteiden tuomista esille 

melko tai erittäin helppona.  

 

 

Kuva 13. Vastausten jakauma kehitysideoiden käytäntöön viemisestä 

 

Kehitysideoiden kerääminen ja niiden vieminen käytäntöön voi monissa 

yrityksissä olla haastavaa. Elossa kuitenkin 56 % koki, että Elossa on tapa viedä 

kehitysideoita käytäntöön. Loput vastaajista koki, että Elossa ei ole tapaa tai he 

eivät osaa sanoa onko Elossa tapaa viedä kehitysideoita käytäntöön. 
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Kuva 14. Vastausten jakauma toimintaympäristön läpinäkyvyydestä 

 

Läpinäkyvä toiminta mahdollistaa tehokkaan ja avoimemman toimintaympäristön 

yrityksissä. Kyselyyn vastanneista kukaan ei pitänyt Elon toimintaympäristöä 

erittäin läpinäkyvänä, mutta 96 % piti toimintaympäristöä melko tai vain vähän 

läpinäkyvänä.  

 

 

Kuva 15. Vastausten jakauma Elon edelläkävijyydestä palveluissa 

 

Työeläkevakuutusyhtiöt tuottavat asiakasyrityksille erilaisia palveluita. Vastaajien 

mukaan Elon palvelut eivät ole sillä tasolla, että ne koettaisiin edelläkävijyytenä. 

Vastaajista 44 % piti Elon tarjoamia palveluita vain vähän edelläkävijänä ja 52 % 

ei pitänyt palveluita lainkaan parempina kuin kilpailijoiden.  
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Kuva 16. Vastausten jakauma Elon edelläkävijyydestä eläkeasioissa 

 

Toisin kuin palveluissa, eläkeasioissa vastaajat kokivat Elon olevan selkeästi 

parempia kuin kilpailijat. Vastaajista 22 % piti Eloa melko selkeänä 

edelläkävijänä eläkeasioissa. Kokonaisuudessaan vastaajat pitivät Eloa 

eläkeasioiden edelläkävijänä verrattuna kilpailijoihin.  

 

 

Kuva 17. Vastausten jakauma kulttuurin luovuudesta 

 

Työeläkevakuutusyhtiöt nähdään usein virastomaisina ja kaavamaisina. Elon 

kulttuuri vastaa tätä käsitystä. Vastaajista 70 % piti kulttuuria erittäin tai melko 

kaavamaisena ja vain 26 % melko luovana. Yksikään vastaajista ei kokenut Elon 

kulttuuria erittäin luovana. Kulttuurinen tausta Elossa on kahdesta yrityksestä 

Eläke-Fenniasta ja LähiTapiola Eläkkeestä. Vastaajien mukaan potentiaalia ja 

tahtotilaa kulttuurin kehitykseen avoimemmaksi löytyy Elosta, mutta vielä on 

runsaasti esteitä. Toiminta talon sisällä on niin sanotusti ”siiloutunutta”, eli 
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toimintaa kehitetään omissa prosesseissa, eikä tietoa jaeta läpi talon. Vastaajien 

mukaan johtaminen on vanhanaikaista ja jäykkää. Kulttuuria kuvataan myös 

erittäin varovaiseksi ja että uskallusta lähteä viemään asioita eteenpäin ei 

mahdollisesti löydy. Myös byrokraattisuutta ja pirstoutuneista kulttuuria esiintyy. 

Kulttuurisesti osa kuitenkin katsoo, että Elossa on nähtävissä kehitystä 

ketterämpään ja luovempaan toimintaan. Myös kilpailijoihin nähden osa 

vastaajista kokee, että Elo on luovempi ja avoimempi kuin kilpailijat.  

 

Valmiudet 

 

 

Kuva 18. Vastausten jakauma innovointimenetelmien käytöstä 

 

Kyselyssä ei ollut eriteltynä erilaisia innovointimenetelmiä ja yleistettynä 

innovointimenetelmänä pidettiin brainstroming-sessioita. Kuten aikaisemmista 

tuloksista voitiin havaita, Elossa ei ole selkeää innovaatiostrategiaa ja tämä näkyy 

innovointimenetelmien käyttämisessä päivittäisessä työn teossa. Henkilöt, jotka 

osallistuivat kyselyyn, eivät välttämättä tarvitse innovaatiomenetelmiä työssään, 

mutta vain 26 % vastaajista kertoo käyttävänsä innovointimenetelmiä työssään 

päivittäin tai viikoittain. Vastaajista 67 % hyödyntää innovaatiomenetelmiä 

kuukausittain tai harvemmin.  
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Kuva 19. Vastausten jakauma halukkuudesta uusiin menetelmiin innovoinnissa 

 

Henkilöstöllä on selkeä halu päästä kokeilemaan ja hyödyntämään erilaisia ja 

uusia menetelmiä ideoinnissa ja palveluiden kehittämisessä. Vastaajista jopa 93 % 

esitti selkeän halun päästä kokeilemaan uusia menetelmiä.  

 

 

Kuva 20. Vastausten jakauma uusien menetelmien hyödystä 

 

Vastaajat totesivat melkein poikkeuksetta uusien menetelmien antavan hyötyä 

Elolle. Jopa 82 % vastaajista kokee, että Elo hyötyisi melko tai erittäin paljon 

uusien menetelmien käytöstä.  
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Kuva 21. Vastausten jakauma johtamisen tuesta ideointiin ja innovointiin Elossa 

 

Suurin osa vastaajista kokee, että johtaminen Elossa tukee ideointia ja 

innovointitoimintaa vain vähän. Osa kokee, että johtaminen tukee melko hyvin ja 

osa taas kokee, että johtaminen ei tue tätä ollenkaan. Johtamisen merkitys 

innovoinnissa ja kehityksessä on erittäin tärkeää.  

 

Elossa on koettu monimuotoista muutosvastarintaa. Vastanneiden mukaan 

hierarkiat heikentävät toimintaa ja luovat muutosvastarintaa. Useat vastaajat 

kommentoivat, että puhutaan kehityksestä, mutta toiminta ei muutu. Tämän lisäksi 

on esiintynyt haluttomuutta ja hidasta päätöksentekoa.  

 

 

Kuva 22. Vastausten jakauma ulkopuolisten sidosryhmien kanssa ideointiin 
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Yli puolet kyselyyn vastanneista on ideoinut uusia palveluita asiakkaiden tai 

muiden ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. Ulkopuolisina sidosryhminä voivat 

olla esimerkiksi yhteistyöyritykset tai muut ulkopuoliset kumppanit. 

 

 

Kuva 23. Vastausten jakauma Elon hyödyn määrästä XHub-projektista  

 

Kaikki kyselyyn vastanneet henkilöt kokevat, että Elo tulee hyötymään Tiedon 

kanssa järjestettävästä XHub-projektista. Tämän lisäksi yli puolet kokee, että Elo 

tulee hyötymään melko tai erittäin paljon projektista. Vastaajat pitävät projektia 

pääsääntöisesti todella hyödyllisenä. 

 

 

Kuva 24. Elon sitoutuneisuus XHub-projektiin 
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Yhteisinnovointi vaatii yrityksiltä paljon kokonaisvaltaista sitoutumista projektiin, 

jotta siinä onnistutaan. Vastaajista suurin osa kokee, että Elo on melko tai erittäin 

sitoutunut projektiin. Kuitenkin osa vastaajista piti Elon sitoutumista vain 

vähäisenä. 

 

 

Kuva 25. Tiedon sitoutuneisuus XHub-projektiin  

 

Tiedon sitoutuneisuuden tasoa pidetään erittäin korkeana. Verrattuna Eloon 

Tiedon sitoutuminen projektiin on selkeästi korkeampi kuin Elolla. 47 % 

vastaajista piti Tiedon sitoutuneisuutta erittäin sitoutuneena. Yksikään vastaaja ei 

pitänyt Tiedon sitoutumista vähäisenä tai ei lainkaan sitoutuneena.  

 

7.2 Kyvykkyydet organisaatiolta ja henkilöstöltä 

 

Elon sisäinen toiminta on keskittynyt tuottamaan asiakkaille palveluita 

kehitystoiminnan kautta. Uudenlaiset toimintatavat vaativat runsaasti erilaisia 

kyvykkyyksiä henkilöstöltä ja organisaatiolta. Kyvykkyydet voivat olla osittain 

päällekkäisiä organisaation ja henkilöstön välillä. Kyvykkyydet ovat osa 

menestystekijöihin kohdennettua ymmärrystä ja tahtotilaa. 
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Taulukko 6. Henkilöstön ja organisaation kyvykkyysvaatimukset 

Organisaation kyvykkyydet Henkilöstön kyvykkyydet 

Tahtotila Menetelmien ymmärrys 

Avoimuuden ylläpitäminen Avoimuuden hyödyntäminen 

Sitoutuneisuus projektiin Sitoutuneisuus prosessiin 

Tiedon jakaminen organisaation sisällä Asiantuntemuksen ja tiedon jakaminen 

Johdon ja strategian tuki Vuorovaikutustaidot 

 

Organisaatio luo yhteisinnovoinnille sisäisen tahtotilan, jonka tulee tukea 

yhteisinnovointimenetelmän hyödyntämistä. Tahtotilan avulla pystytään 

kehittämään toimintaa ja sitouttamaan henkilöstöä projektiin. Tahtotilan tulisi 

myös tukea menetelmän ketteryyttä ja ohjata projektia haluttuun suuntaan. 

Kulttuurisesti toiminnassa vaaditaan avoimuutta uusille ideoille ja tavoille toimia. 

Yhteisinnovointiprosessissa tuotettu osaaminen ja tieto tulisi pystyä jakamaan läpi 

organisaatioiden. Organisaation tuleekin luoda puitteet avoimeen ja vapaaseen 

ideoimiseen ja oppien jakamiseen. Organisaation tahtotila ketterien 

kehitystyökalujen kehittämiseen ja hyödyntämiseen on tärkeänä osana 

organisaation kyvykkyydessä hyödyntää yhteisinnovointia. Organisaation 

kyvykkyytenä tarvitaan avoimuuden ylläpitämistä, kun taas henkilöstön tulee 

pystyä hyödyntämään moniulotteista avointa tietoa. 

 

Ensimmäisenä kyvykkyytenä henkilöstöllä on ymmärrys uusista menetelmistä. 

Toiminta eroaa monella tavalla perinteisten mallien ja prosessien käytöstä. 

Yhteisinnovoinnissa toiminta ei ole yhtä suoraviivaista, vaan toiminta saattaa 

ailahdella ketterästi ideoinnin ja tuottamisen välillä. Kun 

yhteisinnovointitoimintamalli ymmärretään, pystytään asennoitumaan 

perinteisestä poikkeavaan toimintatapaan. Taulukossa 6 on kuvattu henkilöstön ja 

organisaation kriittiset kyvykkyydet. 

 

Organisaatio luo tahtotilallaan sitoutuneisuuden projektiin. Sitoutuneisuudella 

tarkoitetaan jatkuvaa seurantaa, ohjaamista ja kykyä viedä projektia eteenpäin. 

Tällä tarkoitetaan myös uskallusta kokeilla uutta toimintaa ja tehdä päätöksiä 

nopeasti. Yhteisinnovoinnissa mukana olevien henkilöstön jäsenten tulee myös 
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olla sitoutuneita projektiin, kuin myös yhteisinnovointiprosessiin. Henkilöstön 

sitoutuneisuudella tarkoitetaan halua osallistua nopealla tahdilla tapahtuviin 

työpajoihin ja palavereihin. Myös mentaalisesti henkilöstön tulee joustavasti 

pystyä mukautumaan kehitys- ja innovointiajattelumaailmaan, joka on luovempaa 

kuin perinteisissä asiantuntijatehtävissä.  

 

Henkilöstön rooli yhteisinnovoinnissa on luovan ajattelun hyödyntäminen uusien 

palveluiden kehityksessä. He toimivat uusien ideoiden lähteenä ja hyödyntävät 

omaa asiantuntemustaan. Yhteisinnovoinnissa henkilöstölle on tärkeää kyky oman 

osaamisen ja tiedon jakamiseen muille yhteisinnovointiin osallistuville. 

Organisaation tulisi sen sijaan pystyä keräämään yhteisinnovoinnissa luotua uutta 

osaamista ja jakaa sitä organisaation sisällä. Oppimisprosessin kehittäminen ja 

jalkauttaminen yhteisinnovoinnissa on yksi tärkeimpiä kykyjä organisaatiossa. 

Kyky kerätä tietoa ulkopuolisilta osaajilta ja omilta asiantuntijoilta antaa uusia 

mahdollisuuksia organisaation muissa yksiköissä. Toisin sanoen uusi osaaminen 

ei jää ainoastaan projektiin osallistuville. 

 

Yhteisinnovointiin osallistuu useita tahoja ja osallistujat voivat vaihdella eri 

vaiheiden välillä. Vuorovaikutus on henkilöstön kriittisimpiä kykyjä projektissa. 

Osaava ja jouheva keskustelu avaa uusia näkemyksiä prosessin aikana. Myös 

kyky uskaltaa kertoa omat mielipiteet ja ideat on osa vuorovaikutuskykyä. 

Organisaation kykynä on vuorovaikutusmahdollisuuksien luominen ja tukeminen. 

Tämä tapahtuu johtamisen ja suoraviivaisten strategioiden avulla. Strategioiden 

tulisi tukea luovuutta ja oppimista. 

 

7.3 Elon mahdollisuudet innovoinnissa 

 

Kyselytutkimuksen avulla kerättiin tietoa Elon tämänhetkisestä sisäisestä 

näkemyksestä. Elon sisäisessä osaamisessa ja tahtotilassa on erittäin laaja 

potentiaali hyödyntää erilaisia yhteisinnovoinnin mahdollisuuksia. Uusien 

innovaatioiden kehittäminen sisäisissä kehitysyksiöissä on perinteinen malli 
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toimia, mutta kyselytutkimuksen mukaan halua tehdä asioita uudella tavalla on 

läpi organisaation.  

 

Strategiat ovat Elon suurin heikkous. Strategiat ovat osalle selkeitä, kun taas 

osalle ne ovat hyvinkin epäselviä. On myös hyvä huomioida, että usealle kyselyyn 

vastanneelle strategiat ovat tuttuja, mutta ne eivät ohjaa päivittäistä toimintaa. 

Nämä strategiat jäävät ainoastaan ylätason ohjaukseksi. Strategioilla on kuitenkin 

luotu Elolle yhteistä tahtotilaa toteuttaa projekteja ja luoda kehitystä. Uuden 

digistrategian odotetaan luovan selkeämpää ja konkreettisempaa ohjausta läpi 

organisaation. Tämän myötä myös ketteryyden kehityksessä odotetaan 

parantuvan. Elon sisäinen innovaatiostrategia on vielä kehitteillä ja sen tuntemus 

on sisäisesti vielä vajavaista. Kehitystä kuitenkin viedään eteenpäin 

prosessimallin mukaisesti. Strategisen puolen kannalta Elon mahdollisuuksia 

voidaan parantaa jalkauttamalla strategioita tehokkaammin ja luomalla niihin 

konkreettisia toimenpiteitä, jotka ohjaavat jokaista työntekijää. 

 

Elon kulttuuri koostuu kahden yrityksen kulttuureista, joista on pyritty 

muokkaamaan Elon oma kulttuuri. Toiminnassa näkyy aikaisempien yritysten 

toimintatapoja ja ajatusmaailmaa, mutta kehitys yksilölliseen ja avoimeen 

kulttuuriin sisäisesti on tapahtunut nopeasti. Avoimuuden merkkinä on kyky tuoda 

organisaatiossa asioita ja ideoita esille myös muille. Määrätynlainen jäykkyys 

viedä asioita eteenpäin on kuitenkin selkeänä haasteena. Työympäristössä 

toiminta on monien mielestä läpinäkyvää ja se mahdollistaa avoimemman 

ilmapiirin. Kyselyn perusteella Elo on jossain määrin edelläkävijä, mutta 

lisäkehitystä vaaditaan. Haasteena kulttuurisesti on taipumus laitosmaiseen ja 

prosesseittain sulkeutuneeseen toimintaan. Tätä voidaan lähteä kehittämään 

lisäämällä yhteistyötä eri prosessien välillä ja eri henkilöstötasojen välillä. 

Yhteisinnovointia voidaan sinänsä hyödyntää myös rikkomaan yrityksen sisäisiä 

prosessirajoja ja avaamaan ideointia läpi organisaation. Rajoja rikkomalla 

pystytään saavuttamaan luovempaa ilmapiiriä ja vapaampaa ideointia. Tällä 

voidaan myös pyrkiä irtautumaan laitosmaisesta jäykkyydestä.  

 



 

62 

 

Valmiuksien kannalta Elossa on paljon halua ja osaamista eri osa-alueilta. Myös 

innovaatiomenetelmiä käytetään apuvälineinä. Kehityksen kannalta 

innovaatiomenetelmien tuntemus on kuitenkin heikkoa, jolloin organisaation 

sisäistä potentiaalia luovuuteen ei pystytä hyödyntämään kokonaisvaltaisesti. 

Sisäinen tahtotila uusien menetelmien käyttöön on positiivinen ja sitä tulisikin 

tukea ja kannustaa. Johdon tulisi uskaltaa kokeilla uutta ja pyrkiä ketterämpään 

kehitykseen. Uskallus on haasteellisin puoli uusissa menetelmissä, joista ei ole 

vielä kokemuksia. Vastaajat pitävät Elon ja Tiedon XHub-projektia merkittävänä 

askeleena uudenlaiseen rohkeaan ja kokeilevaan kehitykseen. Elossa koetaan, että 

yhteisinnovoinnista ja uusista menetelmistä saadaan paljon hyötyä. Tätä halua ja 

innostusta tulisi lähteä hyödyntämään myös muissa prosesseissa. Hyödyntämisen 

edellytyksenä on valmius ja tavat ehkäistä muutosvastarintaa. Muutosvastarintaa 

koetaan joka tapauksessa, mutta tehokkaammalla päätöksentekoprosessilla ja 

kannustavalla ilmapiirillä sitä voidaan ehkäistä.  

 

Yhteisinnovoinnissa on useita erilaisia tapoja ja menetelmiä ja XHub on vain yksi 

niistä. Joukkoistamisella voidaan saada aikaiseksi yksittäisten ongelmien 

ratkaisuja hyödyntämällä suurta määrää osaavia ihmisiä ympäri maailmaa. 

Yhteisluomisella voidaan kehittää yhden kumppanin kanssa uusia yhteisiä 

palveluita tai avoimella innovoinnilla hyödyntää avointa dataa ja avata oma 

toiminta asiakkaille ja kilpailijoille. Menetelmien valitsemisessa on tärkeää ensin 

luoda sisäinen tavoite, mitä halutaan lähteä tekemään. Tämän avulla voidaan 

valita ja hyödyntää sopivia menetelmiä. Sisäisesti on myös tarkasteltava, 

halutaanko hyödyntää tiedon hyväksikäyttöä vai tutkivaa tiedonkäyttöä.  

 

Jos tavoite on asiakastarpeiden täyttäminen, hyödynnetään jo olemassa olevaa 

tietoa ja innovoidaan asiakkaiden kanssa. Tällaisessa tilanteessa voidaan 

hyödyntää hyväksikäyttävää tiedonkäyttöä. Tällä tarkoitetaan jo olemassa olevan 

tiedon keräämistä ja hyödyntämistä. Sen sijaan jos tavoitteena on tuottaa 

radikaaleja innovaatioita, lähdetään tutkivaan tiedonkäyttöön. Tutkivassa 

tiedonkäytössä yhteisinnovointiin tulisi valita innovaattoreita ja tutkimuslaitoksia. 

Kaikki tämä lähtee yrityksen sisäisistä tavoitteista. Ennen yhteisinnovointiin 
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lähtemistä tulee myös arvioida miten avoimena toimintaa halutaan hyödyntää. 

Yhteisinnovointia voidaan hyödyntää suljettuna tai avoimena. Avoimessa 

toiminnassa on riskinä tuntemattomat toimijat ja toimintamallin sovellettavuus 

vain ratkaisupainotteisiin ongelmiin. Suljetussa toiminnassa toimitaan 

yhteistyöprojekteissa tunnettujen partnerien kanssa, jolloin hallinta on 

huomattavasti helpompaa.  

 

7.4 XHub-analyysi Elon näkökulmasta 

 

XHub–projekti on yksi yhteisinnovoinnin malli, jossa Tieto toimii fasilitaattorina 

ja johtaa operatiivisesti innovointiprosessia. Heidän toimintansa ydin on luoda 

yhteisinnovointiprosessille toimintamalli. Tieto tuo myös eri toimialojen 

asiantuntijoita ja asiakkaita yhteen kehittämään uusia palveluita ja ideoita. 

Projektissa hyödynnetään laajasti ja ketterästi erilaisia menetelmiä ideoiden 

kehitykseen ja konseptointiin. Elon kannalta toiminnan operatiivinen johtaminen 

on selkeää, kun toimittajaosapuolella on paljon kokemusta heidän tarjoamastaan 

palvelusta. Molemmat yritykset ovat sitoutuneet toimintaan ja prosessi etenee 

ketterästi kohti uusia digitaalisia palveluita.  

 

Haasteena projektissa on epävarmuuden hallinta ja tiedon jakaminen osallistujille. 

Erilaisissa työpajoissa innovoidaan, kehitetään uutta, kirkastetaan ideoita ja 

tehdään päätöksiä. Eri työpajoissa on erilaiset tavoitteet ja vaatimukset 

osallistujilta. Esimerkiksi luova innovointi on usein raskasta ja jos osallistujat 

eivät ole tähän varautuneet, heidän osaamisensa potentiaalia ei saada 

hyödynnettyä kokonaan. Epävarmuutta usein syntyy kun toimitaan perinteisestä 

prosessista poikkeavalla tavalla, jossa kokonaisvaltainen selkeys puuttuu. Monille 

on tärkeää nähdä, että prosessi etenee jatkuvasti, mutta XHub:ssa eteneminen ei 

ole yhtä selkeää kuin normaaleissa projekteissa. Tämä luo osallistujille 

epävarmuutta etenemisestä ja tuotosten tilasta. Tähän haasteeseen voidaan vastata 

paremmalla tiedotuksella ja osallistujien luottamuksella yhteisinnovointiin.  

Menetelmän ymmärtäminen ja kokemus yhteisinnovoinnista auttavat myös 

epävarmuuden hallintaan.  
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Elon kannalta on erittäin hyvä, että yhteistyökumppani johtaa operatiivista 

toimintaa ja fasilitointia, koska Tiedon laaja osaaminen ja kokemukset 

yhteisinnovoinnista ovat paljon laajemmat kuin Elolla. Elon kannalta toiminnan 

tavoitteiden selkeytys ja johdon tuki toiminnalle ovat kriittisiä. Toimintamalli on 

työeläkealalla erittäin tuore, joten uskallus kehittää sitä haluttuun suuntaan on 

tärkeää. Projektissa eri vaiheissa on mukana eri henkilöitä Elolta, mikä luo 

haasteen ajan tasalla pysymiseen. Kun osallistujat eivät osallistu kaikkiin 

vaiheisiin, heitä pitää perehdyttää siihen, mitä kaikkea on aikaisemmilla kerroilla 

tapahtunut ja missä mennään. Tämä hidastaa prosessia ja ketteryyttä. Henkilöstöä 

tulisi resursoida tarpeeksi paljon projektiin, jotta osallistujat pysyisivät ajan tasalla 

etenemisestä.  

 

Projektissa on käytetty hyödyksi törmäytystyöpajaa, jossa tuotiin start-up 

yrityksien edustajia innovoimaan uusia palveluita yrittäjille. Tässä työpajassa 

saadut ratkaisut perustuivat hyvin paljon mukana olevien yritysten jo tarjoamiin 

palveluihin. Tästä pystyttiin kirkastustyöpajojen avulla löytämään keskeisimmät 

ideat, joita Tieto validoi ja keräsi kommentteja muilta yrittäjiltä. Ideoista 

kehitettiin konsepteja, joista lähdetään designtyöpajojen avulla luomaan 

kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Tavoitteena on luoda pohja syksyllä järjestettävälle 

hackathon–tapahtumalle, jossa pyrkimys on tuottaa konseptit toimivalle tasolle eri 

ryhmien avulla. Menetelmiä ja työkaluja on prosessin aikana käytetty laajasti 

hyväksi. Informaatiota ja osaamista on jaettu sisäisesti ja projektia on markkinoitu 

myös Elon internetsivuilla ja Twitterissä. Elon kannalta projektista on jo nyt saatu 

uusia ideoita ja osaamista. Yhteisinnovoinnin hyödyntäminen jatkossa vaatii 

entistä selkeämpää johtamista, tavoitteiden luomista ja niihin sitoutumista. Juuri 

tätä lähdetään designvaiheessa toteuttamaan. 

 

Toimintamallin hyödyntäminen Elossa on vasta alkanut ja sitä tulee kehittää 

Tiedon kanssa entistä paremmaksi. Toimintamalli toimii nyt jo tehokkaasti, mutta 

kehityskohteitakin on. Projektin reaaliaikainen seuranta Elon muille osastoille 

tulisi kehittää toimivaksi. Projektin etenemistä informoidaan yksittäisten 
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tiedotteiden avulla, mutta kokonaisvaltaista osaamista ei vielä saada siirrettyä 

muille osastoille. Tähän tulisi kehittää Elon sisäinen oppimisprosessi, joka vastaisi 

tehokkaammasta tavasta viestiä ja jakaa osaamista. Digitalisaation myötä myös 

uusia työkaluja voitaisiin kokeilla uskaliaammin. Uusista työkaluista voitaisiin 

saada ideoita ja apuvälineitä, jotta pystyttäisiin kehittämään toimintaa kohti 

virtuaalisempaa toimintatapaa. 

 

Erilaisilla yhteisinnovoinnin menetelmillä saadaan erityyppisiä tuloksia. Avoin 

innovaatio on yrityksen kannalta haasteellinen, kun ei tunneta kaikkia 

ulkopuolisia toimijoita. Täysin avoimessa toiminnassa tieto valuu ulos yrityksestä, 

mutta toisaalta saadaan täysin uutta osaamista. Avoimen innovaation 

hyödyntäminen sopii laajaa osaamista vaativiin kehityskohteisiin, kuten täysin 

uusien palveluiden kehittämiseen. Joukkoistaminen sen sijaan sopii tarkasti 

määriteltyihin ongelmatilanteisiin, joissa voidaan kerätä suuri määrä 

asiantuntijoita ratkaisemaan tilannetta. Näissä tilanteissa voidaan hyödyntää 

virtuaalisia alustoja ja yhteisöjä.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä kappaleessa vastataan suoraan tutkimuskysymykseen kuinka 

yhteisinnovoinnissa onnistutaan. Kappale koostuu yhteisinnovoinnissa 

onnistumisesta ja haasteiden minimoimisesta. 

 

Yhteisinnovointi luo yrityksille uutta osaamista ja mahdollistaa sen, että syntyy 

uusia ideoita, jotka ovat paremmin kohdennettuja asiakastarpeeseen. Uusi 

toimintatapa johtaa ketterämpään toimintaan, jos yritys on siihen 

kokonaisvaltaisesti sitoutunut ja luo omilla strategioillaan puitteet toteuttaa 

yhteisinnovointia. Työeläkevakuuttamisen markkinoilla kilpaileminen on 

haastavaa. Uusien työhyvinvointipalveluiden toteuttaminen uusilla menetelmillä 

on tehokas tapa kehittää Elon toimintaa ja luoda puitteet kehittää uusia digitaalisia 

palveluita asiakkaille. Digitaalisten palveluiden merkitys kasvaa tulevaisuudessa 

entistä enemmän, kun ne tavoittavat entistä suuremman osan potentiaalisista 

asiakkaista.  

 

8.1 Yhteisinnovoinnissa onnistuminen 

 

Yhteisinnovoinnissa on selkeät menestykseen johtavat tekijät. Menestystekijöihin 

yritykset voivat vaikuttaa omalla kulttuurillaan, strategioillaan ja valmiuksillaan. 

Näitä tukemalla ja kehittämällä yritykset pystyvät saamaan yhteisinnovoinnista 

mahdollisimman tehokkaasti tuloksia. Tulokset ovat uusia palveluita, liikeideoita 

ja osaamista. Yhteisinnovoinnissa on kuitenkin usein haasteita, joilta ei voi 

välttyä. Haasteita tulee pyrkiä minimoimaan ja sitä kautta luomaan kyvykkyyksiä 

innovointiin. 

 

Innovaatiostrategia on erittäin merkittävä osa yhteisinnovoinnin menestyksestä. 

Strategisesti yritysten toiminnassa tulee olla selkeät puitteet ja suunta, miten ja 

miksi innovaatioita lähdetään luomaan. Strategia pohjautuu yrityksen omaan 

visioon ja haluun kehittää uutta. Innovaatiostrategialla luodaan tavoitteet ja 
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toimenpiteet. Strategian tulee olla selkeä ja läpinäkyvä, jotta sitä voidaan 

hyödyntää jokapäiväisessä työnteossa. Innovaatioiden avulla pystytään luomaan 

yritykselle kilpailuetua parempien palveluiden ja tuotteiden avulla. Mahdollisena 

haasteena innovaatiostrategiassa on sen jalkautus. Strategia tulee saada 

mahdollisimman käyttökelpoiseksi ja ohjaavaksi. Henkilöstölle tulee strategiassa 

antaa selkeä ja yritykselle sopiva malli toimintaan. Tämä tarkoittaa sitä, että 

strategia pitää viedä operatiivisiin toimintoihin.  

 

Yhteisinnovoinnin tuotoksena luodaan uutta osaamista ja ymmärrystä 

asiakastarpeista. Yritykselle tarvitaan keinot, kuinka osaamista ja uusia oppeja 

saadaan hyödynnettyä läpi koko yrityksen. Oppimisprosessin avulla pyritään 

takaamaan tiedonkulkua yrityksen sisällä, jotta tieto ei keskity ainoastaan 

yhteisinnovointiin osallistuville henkilöille. Yhteisinnovoinnin suurena hyötynä 

on hiljaisen tiedon siirtyminen kaikille osapuolille. Hiljaisen tiedon siirtyminen on 

usein haastavaa, minkä takia oppimisprosessia tulisi kehittää ja muokata 

avoimempaan suuntaan. Oppimisprosessin avulla tietoa pystytään keräämään ja 

hallitsemaan. Oppimisprosessi on osa yrityksen strategiaa kehittää henkilöstöä ja 

luoda uutta osaamista organisaation läpi. Oppimisen ja kehityksen myötä 

yritykselle pystytään luomaan sisäistä osaamista, mikä taas parantaa yrityksen 

kilpailukykyä.  

 

Yhteisinnovoinnissa pyrkimyksenä on saada tuotettua uutta ja jakaa osaamista. 

Yhteisinnovointia toteutetaan usein projektimuotoisesti ja yhteistyökumppanien 

kanssa. Yhteistyökumppanien kanssa toimittaessa yhteinen tahtotila projektin 

tuotoksista ja etenemisestä on erittäin tärkeää onnistumiselle. Yhteinen tahtotila 

parantaa projektin tuotosten laadukkuutta ja projektin läpivientiä. Tunnettujen 

kumppanien kanssa toimimisessa on hyötynä molemminpuolinen yrityskulttuurin 

tuntemus. Kun toimintatavat ja tavoitteet ovat yhdenmukaiset kumppanien kanssa, 

saadaan aikaiseksi tehokasta ja eteenpäin menevää työtä. Haasteena on liian hyvä 

kumppanin tuntemus, jolloin tuotokset eivät enää ruoki innovaatioita vaan 

johtavat liian homogeenisiin ratkaisuihin.  
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Toiminnassa, jossa on useita ulkopuolisia toimijoita, on erittäin haasteellista luoda 

luottava ja avoin ilmapiiri. Yritystoiminnassa on paljon sisäisiä yrityssalaisuuksia 

ja toimintatapoja, joita ei haluta vuotaa yritysten ulkopuolisille osapuolille. Tämä 

luo yhteisinnovoinnille suurimman haasteen, miten luoda kaikille tasapuolinen, 

avoin ja luottava ilmapiiri osaamisen ja tiedon jakamiselle? Toiminnassa 

osapuolien kanssa tulee alussa käydä läpi mihin toiminta tähtää ja miten tietoa 

saadaan käyttää kaikkien osapuolien kesken.  

 

Epävarmuus ja epätietoisuus toiminnan kokonaisuudesta ja tavoitteista johtavat 

sulkeutuneeseen toimintaan. Tämän tyyppinen ”ei keksitty täällä”-syndrooma 

heikentää kokonaisvaltaisesti innovointikykyä. Avoimuudella tarkoitetaan 

yleisesti tiedon avointa liikkumista. Epätietoisuutta voidaan karsia sopimuksilla, 

mutta ne haastavat yhteisinnovoinnin avoimuuden konseptin. On erittäin 

haastavaa saada ulkoisia toimijoita innovoimaan yhdessä, jos he kokevat, etteivät 

he tule hyötymään yhteistoiminnasta lainkaan. Helpoin ratkaisu on sopia, että 

kaikki projektissa toteutettava materiaali ja tieto ovat kaikkien osapuolien välillä 

vapaasti käytettävissä. Tämä mahdollistaa avoimemman toiminnnan, mutta 

haastaa perinteisen yrityskulttuurin, jossa omasta osaamisesta ei haluta luopua. 

Yhteisinnovoinnissa tieto aina valuu ulos yrityksistä, mutta tarkoituksena on saada 

kerättyä uutta tietoa takaisin ja rikastaa jo olemassa olevaa tietoa. Yritysten tulisi 

ottaa tämä huomioon ja kehittää omat prosessit tukemaan tiedon keräämistä ja 

jakamista.  

 

Yhteisinnovoinnissa tavoitteena on saada kerättyä yhteen mahdollisimman 

monimuotoista osaamista. Useilla ja eri toimialoilla toimivilla yrityksillä on 

erilaista osaamista. Yhteisinnovoinnin ydin on eri toimijoiden osaamisen 

yhdistäminen ja sitä kautta uuden kehittäminen. Tarkoituksena on myös 

oppimisen lisäksi uusien asioiden ja innovaatioiden tuottaminen yhdistelemällä 

monimuotoista osaamista. Sidosryhmillä tarkoitetaan ulkoisia ja sisäisiä 

sidosryhmiä. Jotta monitahoista osaamista saataisiin kerättyä yhteen, tulisi 

yhteisinnovoinnissa hyödyntää toimihenkilöitä, asiakaspalvelijoita ja johtavia 

henkilöitä. Nämä eri henkilöt toimivat erilaisissa tehtävissä ja heillä on 
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erityyppistä erikoisosaamista. Monitasoiset innovointisessiot luovat ymmärrystä 

ja läpinäkyvyyttä eri toiminnoista. Tämän avulla pystytään tuottamaan uudenlaisia 

konsepteja ja ideoita.  

 

Johdon ja johtamisen rooli yhteisinnovoinnissa on erittäin tärkeä. Johtaminen luo 

puitteet toimivalle projektille ja ohjaa toimintaa. Johdon halukkuus ja 

sitoutuneisuus projektille on merkittävässä roolissa onnistumiselle. Toimintaa 

tulee tukea ja luoda strategiset puitteet yhteisinnovoinnille. Myös johdon kyky 

ylläpitää, kehittää ja johtaa oppimista korostuu onnistumisen edellytyksenä. 

Projektin läpiviennissä kaikkien osapuolien tulee olla sitoutuneita toimintaan ja 

sen kehitykseen. Sitoutuneilla yrityksillä on paremmat edellytykset tuottaa 

innovaatioita ja menestyä yhteisinnovoinnissa. 

 

Elon kannalta ulkoisen tiedon saaminen asiakkaista ja tulevaisuuden digitaalisista 

trendeistä on merkittävä hyöty yhteisinnovoinnissa. Elo saa merkittävän määrän 

osaamista ja asiantuntijuutta käyttöönsä yhteisinnovointiprojektissa. Tämän 

lisäksi Elo saa paremman tuntemuksen ulkoisesta ympäristöstä. Tällä tarkoitetaan, 

että Elo saa runsaasti näkemyksiä palveluiden kehittämistavoista ja erilaisista 

palveluiden tarpeista, kun toimintaa avataan ulkoisille sidosryhmille.  

 

8.2 Haasteiden minimoiminen  

 

Yrityksen sisäinen ilmapiiri luo puitteet avoimuudelle ja toimintatavoille. Tämän 

luominen on haasteellista varsinkin suuremmissa yrityksissä. Yrityksen johdon 

tulee luoda avoimuudelle pohja yrityskulttuurilla, jossa asioita ja ideoita voidaan 

avoimesti tuoda esille. Myös selkeät strategiat ohjaavat henkilöstöä toimimaan 

kohti yhteistä visiota. Avoimuus ja luottamus eivät tule yritykseen itsestään. Kun 

yhteisinnovoinnissa tuodaan ulkopuolisia mukaan kehittämään uusia konsepteja, 

luo se haasteen projektin onnistumiselle. Avoimuuden luominen on operatiivisen 

johtamisen haaste yhteisinnovointitilanteissa. Osaavalla johtamisella ja 

menetelmän osaamisella saadaan avoimuuden haastetta pienennettyä. 

Luottamuksen luominen osallistujien välille on myös haastavaa. Tietoa ja 
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osaamista ei voida suojata immateriaalioikeuksilla, mutta yritysten salaisuuksia 

voidaan suojata kevyillä sopimuksilla. Osapuolien välillä voidaan sopia, että 

yrityssalaisuuksia ei jaeta, mutta liian raskaat sopimukset luovat luottamuspulaa.  

 

Epävarmuuden hallinnan haasteeseen voidaan vastata sopimalla pelisäännöistä 

etukäteen, paremmalla opastuksella menetelmän käyttöön ja parantamalla 

viestintää. Viestinnän parantamisella saadaan myös osaamista jaettua niille, jotka 

eivät osallistu projektiin. Viestintää voidaan hyödyntää yhteisinnovoinnin 

markkinoimiseen ja sisäiseen oppimisprosessiin. 

 

  



 

71 

 

9 YHTEENVETO 

 

Yhteisinnovointi mahdollistaa yrityksille uuden tavan toimia ja tuottaa palveluita 

ja osaamista. Oppimisprosessin avulla pystytään keräämään tietoa ja osaamista 

ulkopuolisilta yhteisinnovointiin osallistujilta. Tämän avulla voidaan tuottaa uusia 

innovaatioita ja palveluita. Strategiat luovat ohjauksen ja toimintatavat, jotka 

ohjaavat kohti yrityksen visiota. Nämä strategiat tulisi olla henkilöstölle selkeitä, 

jotta niitä pystytään hyödyntämään tehokkaasti. Yhteisinnovoinnissa 

oppimisprosessi ja innovaatiostrategia ovat keskeisimmässä roolissa 

onnistumiseen.   

 

Elon kannalta toimintaa voidaan kehittää parantamalla strategioiden viemistä 

käytäntöön. Strategioita tulee jalkauttaa konkreettisiksi toimenpiteiksi, jotta koko 

organisaatio pystyy näkemään ja toteuttamaan strategioita kohti yhteistä visiota. 

Nykytilanteessa nähdään strategiat vain ylätason ohjauksena, eikä koko 

henkilöstöä ohjaavina toimina. Myös yhteisen tahtotilan löytäminen projektin 

sisällöstä ja tuotoksista on kriittinen Elon yhteisinnovoinnissa menestymiseen. 

Osaamisen jakaminen läpi organisaation on tärkeää, jotta yhteisinnovoinnin 

hyödyt saadaan realisoitua mahdollisimman tehokkaasti. Uutta osaamista voidaan 

jakaa organisaation sisällä eri viestintäkanavia pitkin ja tuomalla henkilöstöä 

mukaan yhteisinnovointiin organisaation eri osa-alueilta. Myös oppimisprosessin 

kehittäminen tukemaan tiedon jakamista on tärkeää. 

 

Avoimuus ja luottamus ovat yhteisinnovoinnin perusta. Avoimuus mahdollistaa 

tiedon liikkumisen, jota luottamus pitää yllä. Erilaisissa 

yhteisinnovaatiomenetelmissä avoimuuden määrä vaihtelee. Avoimessa 

innovaatiossa kaikki tieto on avointa ulkopuolisille, mutta joukkoistamisessa ja 

kumppanin kanssa toteutetussa yhteisinnovoinnissa voidaan määritellä tietty 

osajoukko, joka osallistuu innovointiin. Näin tiedon vuotamista yrityksen 

ulkopuolelle pystytään hallitsemaan paremmin.  
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Yhteisinnovoinnissa henkilöstön ja organisaation joustava toiminta parantaa 

innovointimahdollisuuksia. Henkilöstö toimii innovaatioiden lähteinä oman 

asiantuntemuksen pohjalta. Organisaation tehtävänä on ruokkia yksilöiden 

luovuutta ja luoda ohjaus toiminnan edistämiselle. Organisaation ketteryys ja 

epävarmuuden hallinta edesauttavat yhteisinnovointitoimintaa.  

 

Elon ja Tiedon XHub-projekti on lähtenyt käyntiin tehokkaalla innovoinnilla ja 

asiakaslähtöisyydellä. Toiminnassa on käytetty hyödyksi erilaisia työkaluja, 

joiden avulla uusia konsepti-ideoita on saatu aikaiseksi ja konkretisoitua uusiksi 

palveluideoiksi. Elon kannalta toiminta katsotaan ensiaskeleeksi kohti uusia 

digitaalisia palveluita ja uutta tapaa kehittää toimintaa. Projektin tuotosten 

menestyksen kannalta viestintää ja markkinointia tulisi tehostaa niin sisäisesti 

kuin ulkoisesti, jotta yhteisinnovoinnin koko potentiaali saadaan käytettyä 

hyödyksi. Työeläkevakuutusyritysten kilpailun kannalta uusien palveluiden 

kehitykseen tarvitaan uusia keinoja tehostaa ideointia ja koko kehitysprosessia. 

Tähän yhteisinnovointi on tehokas, asiakaslähtöinen ja ketterä tapa toimia. 

Fasilitaattorina Tiedon tulisi pyrkiä ehkäisemään yhteisinnovointisessioissa ”ei-

keksitty täällä” -syndroomaa ja Elon sisäistä muutosvastarintaa. Digitaalisilla 

työhyvinvointipalveluilla pystytään kehittämään Elon edelläkävijyyttä tarjotuissa 

palveluissa ja siten parantamaan kilpailukykyä. Näin ollen Elon kannattaa 

jatkossakin kehittää omaa innovaatioprosessiaan tukemaan yhteisinnovointia. 

 

Eri tilanteissa voidaan hyödyntää yhteisinnovoinnin erilaisia menetelmiä. 

Tilanteissa tulisi määrittää mitä halutaan tuottaa, jolloin voidaan valita juuri 

kyseiseen tilanteeseen sopiva innovointitapa. Kun tapa on tarkennettu, voidaan 

valita tarkemmin ulkoisia sidosryhmiä mukaan innovointiin. Toisin sanoen se, 

halutaanko hyödyntää olemassa olevaa tietoa vai lähteä tuottamaan uutta tietoa. 

Tämä valinta vaikuttaa siihen, minkälaisia sidosryhmiä tulisi yhteisinnovointiin 

valinta. 
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