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Työn tavoitteena on tutkia innovaatioprosessin rakennetta ja sen nykytilaa. 

Lisäksi analysoidaan innovaatioprosessin läpi käymiä muutoksia ja pyritään 

löytämään keskeisimpiä muutosajureita. Työ on toteutettu 

kirjallisuuskatsauksena. Työssä tarkastellaan erityyppisiä 

innovaatioprosessimalleja ja niiden vaikutusta innovaatiotoiminnan kehitykseen 

sekä analysoidaan innovaatiotoiminnan ja sen läpikäymien muutosten vaikutusta 

yritysten kilpailukykyyn ja johtamiseen. Tämän lisäksi tarkastellaan 

innovaatiotoimintaa ketterien menetelmien, strategisen johtamisen ja 

suorituskyvyn johtamisen näkökulmasta.   

 

Innovaatioiden merkitys yrityksen kilpailukyvyn kehittämisessä ja 

ylläpitämisessä on kasvanut jatkuvasti teknologisen kehityksen nopeutuessa ja 

globaalin kilpailun kiristyessä. Samalla uudentyyppiset toimintatavat, kuten 

avoin innovaatio ja ketterät menetelmät ovat muuttaneet liiketoimintaympäristöä 

radikaalisti. Muuttunut toimintaympäristö ja uudentyyppiset toimintatavat luovat 

yrityksille uusia haasteita, joihin niiden on kyettävä vastaamaan turvatakseen 

jatkuvuutensa. 
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1 JOHDANTO 
 

Innovaatioiden merkitys yhtenä yrityksen kilpailukyvyn kulmakivistä on kasvanut 

huomattavasti globalisaation ja kiristyneen kilpailun myötä. Toimivat prosessit ja 

oikeanlainen luovuutta ruokkiva ilmapiiri ovat lähtökohtia tehokkaalle innovaatiotoiminnalle. 

Innovaatio määriteltiin ensimmäisen kerran 1900-luvun alussa (Tarde, 1903, s 1-3) ja siitä asti 

innovaatioprosessia on tutkittu lisääntyvissä määrin. Innovaatioprosesseista on luotu useita 

korkean tason malleja, mutta yksityiskohtaisemman tutkimuksen painopiste on jakautunut 

vahvasti innovaatioprosessin alku- ja loppupäähän. Prosessin alku- ja loppupään väliin jää 

useita vaiheita, joiden ymmärtämisen merkitys kasvaa sitä mukaa, kun innovaatioprosessit 

tehostuvat. 

 

1.1 Tavoite ja rajaukset 

Työn tavoitteena on tarkastella innovaatioprosessin muutosta menneinä vuosikymmeninä sekä 

löytää merkityksellisimpiä yksittäisiä muutoksia ja muutosajureita, joita prosessi on käynyt 

läpi. Samalla pyritään reflektoimaan prosessin muutoksen vaikutuksia yritysten 

jokapäiväiseen toimintaan ja tapaan toimia kilpailuympäristössä. 

 

Työ jakaantuu ja keskittyy useampaan keskeiseen teemaan ja konseptiin, jotka linkittyvät 

vahvasti toisiinsa yritysten innovaatioprosessista ja liiketoiminnasta puhuttaessa. Näistä 

teemoista on muodostettu työn keskeisimmät tutkimuskysymykset, jotka on esitetty 

taulukossa 1. 

 

Taulukko 1 Tutkimuskysymykset 
1. Miten innovaatioprosessi on muuttunut lähivuosikymmeninä? 

a. Millaisiin vaiheisiin kehityskaari voidaan jakaa? 

b. Mitkä ovat keskeisimmät muutokset innovaatioprosessissa? 

2. Miten innovaatioprosessin muutos on vaikuttanut yritysten liiketoimintaan 

a. Mitkä ovat merkityksellisimmät muutosajurit innovaatioprosessin muutokselle? 

b. Miten muutokset vaikuttavat yritysten kilpailukykyyn? 

 

Tutkimuskysymykset ovat kohtuullisen yleisiä, mutta niiden avulla voidaan analysoida 

innovaatioprosessin muutosta hyvinkin tarkalla tasolla. Ottamalla mukaan myös yritysten 

kilpailu- ja suorituskyvyn näkökulmia on mahdollista saada kokonaisvaltaisempi näkökulma 



 

 

4 

innovaatioprosessin merkityksestä nykyisessä kilpailuympäristössä ja ymmärtää paremmin 

innovaatiotoiminnan merkitystä eräänä yrityksen kilpailukyvyn kulmakivistä. Tavoitteena on 

sitoa havainnot myös yleisemmin osaksi strategisen johtamisen viitekehystä ja havainnollistaa 

innovaatioprosessin muutosten kokonaisvaltaisia vaikutuksia yritysten tapaan toimia. 

 

1.2 Metodit ja rakenne 

Työ on toteutettu kirjallisuuskatsauksena, jonka tuloksia reflektoidaan työn myöhemmissä 

osissa. Tavoitteena on tarjota kokonaisuus, jossa teoriapohjan avulla voidaan luoda 

pidemmälle yltäviä päätelmiä ja esittää havaintoja innovaatioprosessin muutoksista sekä 

niiden merkityksestä yritysten liiketoimintatapoihin. 

 

Työn ensimmäiset kappaleet keskittyvät jo olemassa oleviin teorioihin innovaatioprosessista. 

Teorian avulla luodaan viitekehys, joka käsittelee innovaatioprosessia korkealla tasolla sekä 

esittelee innovaatioprosessin muutoksia. Teoriaosassa esitellään myös tärkeimpiä 

innovaatioprosessin kehitykseen ja muuttumiseen vaikuttaneita teorioita ja ajatusmalleja. 

Työn toisessa osassa keskitytään prosessin muutosten vaikutukseen yritystasolla ja 

reflektoidaan kirjallisuuskatsauksen innovaatioprosesseihin liittyviä löydöksiä käyttäen 

hyödyksi kilpailukyvyn ja strategisen johtamisen teorioita. 
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2 INNOVAATIO JA INNOVAATIOPROSESSIT 
 

Tässä osassa käydään läpi innovaatioprosessin rakennetta ja siihen liittyvää teoriaa sekä 

erityyppisiä innovaatiomalleja. Lisäksi esitellään strategisen johtamisen teoriaa, johon 

innovaatioprosessin muutosta reflektoidaan työn myöhemmässä osassa. 

 

2.1 Innovaatio 

Innovaatio on terminä laajasti mielipiteitä jakava ja sen konnotaatio riippuu hyvin paljon 

lukijasta. Lähivuosina innovaatio on toiminut trendisanana, joka on liitetty useisiin 

erityyppisiin konteksteihin, joskus jopa virheellisesti. Koska työ rakentuu vahvasti 

innovaatiokäsitteen ja innovaatioprosessien varaan, on tärkeää määritellä termi 

käsityksellisten virheiden ennaltaehkäisemiseksi. 

 

Tilastokeskuksen määritelmä innovaatiosta on laaja ja kattava kuvaus, jota voidaan pitää 

myös riittävän objektiivisena työssä käytettäväksi yleiskuvaukseksi: ”Innovaatio on yrityksen 

markkinoille tuoma uusi tai olennaisesti parannettu tuote (tavara tai palvelu), yrityksen 

käyttöön ottama uusi tai olennaisesti parannettu prosessi, yrityksen käyttöön ottama uusi 

markkinointimenetelmä tai yrityksen käyttöön ottama uusi organisatorinen menetelmä 

liiketoimintakäytännöissä, työorganisaatiossa tai ulkoisissa suhteissa. Innovaation (tuotteen, 

prosessin, markkinointimenetelmän tai organisatorisen menetelmä) on oltava uusi kyseisen 

yrityksen kannalta. Innovaation kehittäjä voi olla kyseinen yritys tai muut yritykset tai 

organisaatiot.” Tilastokeskus (2016)  

 

2.2 Innovaatioprosessin kehitys 

Innovaatioprosessi on kehittynyt paljon aikojen saatossa ja se jatkaa kehittymistään edelleen. 

Muun muassa Rothwell (1994) on mallintanut näitä innovaatioprosessin kehityksen eri 

malleja ja selittänyt näiden mallien taustalla olevien tapahtumien vaikutusta mallien 

lopulliseen muokkautumiseen.  Rothwell nimesi viisi erilaista mallia artikkelissaan (Rothwell, 

1994), joista neljä oli vuosilta 1950 - 1990 ja viimeinen malli käsitteli innovaatioprosessin 

kehittymistä tulevaisuudessa. Du Preez & Louw (2008) esittävät artikkelissaan kuudenneksi 

innovaatioprosessin malliksi avoimen innovaation mallia. Avointa innovaatiota käsitellään 

työssämme erikseen omassa osiossaan. Tärkein huomio innovaatioprosessin kehityksessä on 
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kuitenkin huomata, kuinka se muuttuu ajan kuluessa reagoimalla ympäristön, esimerkiksi 

markkinoiden ja yleisesti maailman tapahtumien, muutoksiin.  

 

2.2.1 Ensimmäisen sukupolven malli (Technology Push, n.1950-1965) 

Rothwellin (1994) mukaan ensimmäisen sukupolven innovaatioprosessi syntyi pian Toisen 

maailmansodan jälkeen. Maailmansodan aikana tehdyt panostukset teollisuuteen aloittivat 

sodan jälkeen räjähdysmäisen talouskasvun, joka perustui uusien teknologioiden pohjalta 

syntyneisiin uusin teollisuuden aloihin. Myös jo olemassa olleet teollisuuden alat kehittyivät 

teknologian avulla kohti tehokkaampaa ja laadukkaampaa tuotantoa. Teollisuuden 

kasvaminen mahdollisti työllisyyden kasvun ja kulutuksen kasvamisen esimerkiksi 

elektroniikan alalla. Tiede ja teollisuuden innovaatiot nähtiin suurena mahdollisuutena 

yhteiskunnan parantamiseksi, jonka vuoksi myös hallitukset tukivat suuresti muun muassa 

yliopistojen tieteellisiä tutkimuksia ja suuria T&K projekteja yrityksissä. Näiden lähtökohtien 

vuoksi ensimmäisen sukupolven innovaatioprosessimalli saa alkunsa tieteestä ja tieteellisistä 

löydöistä. 

 

Kuvassa 1 on esitettynä lineaarinen Technology Push -malli, jossa yrityksen 

innovaatioprosessi saa alkunsa esimerkiksi tieteellisistä tutkimuksista ja löydöksistä. Tämän 

jälkeen löydettyä uutta ideaa ja teknologiaa kehitetään yrityksen sisällä, kunnes tuote on 

valmis tuotantoon ja markkinoille. Tämän mallin pääajatuksena toimii se, että mitä enemmän 

yritys sijoittaa tutkimukseen ja kehitykseen (T&K), sitä enemmän ja parempia tuotteita yritys 

saa tuotettua ulos markkinoille. (Rothwell, 1994) Yksi mallin suurimmista ongelmista on 

muun muassa se, että se ei ota millään tavalla huomioon markkinoita tai asiakkaiden tarpeita 

mahdollisina syötteinä prosessiin. Yritykset luottavat tässä mallissa pääosin omaan 

osaamiseen siinä, miten he saavat uusista tutkimustuloksista ja löydöksistä parhaan 

mahdollisen tuotteen markkinoille. 

 

 
Kuva 1 Teknologialähtöinen innovaatioprosessi (Rothwell, 1994) 
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2.2.2 Toisen sukupolven malli (Market Pull, n. 1965-1975) 

Vuoden 1970 kieppeillä Toisen maailmansodan jälkeinen tuottamisen kasvu jatkui edelleen, 

mutta työllisyyden kasvaminen oli hidastunut huomattavasti. Samoin monilla teollisuuden 

alueilla oli saavutettu kysynnän ja tarjonnan tasapaino, ja uudet tuotteet perustuivat oikeastaan 

olemassa oleviin teknologioihin. Teollisuuden aloilla kilpailu alkoi kiristyä ja yritykset 

alkoivat investoida T&K:sen sijasta markkinointiin ja kilpailuun markkinaosuuksista. Samoin 

nämä muutokset näkyivät innovaatioprosessin muutoksena, jossa tieteen ja teknologisten 

löydösten sijasta innovaatioprosessin katsottiin käynnistyvän markkinoiden tarpeista ja 

vaatimuksista. Innovaatioprosessia ja yrityksen T&K:stä ohjasi pääasiassa markkinoilta tuleva 

syöte. (Rothwell, 1994) 

 

Kuvassa 2 esitetty Market Pull -malli on Technology Push -mallin lailla rakenteeltaan 

lineaarinen. Kuitenkin muutoksena edelliseen malliin, Market Pull -malliin on lisätty 

lähtökohdaksi markkinatarpeet. Tässä mallissa markkinat toimivat ideoiden ja syötteiden 

lähteenä yrityksen T&K:lle, joka itsessään on vain juuri ja juuri reaktiivinen (Rothwell, 

1994). Mallissa, joka kuuntelee pääasiallisena syötteenään vain markkinoita, saattaa nousta 

ongelmaksi se, että yritys jumittuu liikaa markkinoilta tulevaan palautteeseen ja syötteeseen. 

Näin ollen yritys ei välttämättä ole valmiina markkinoiden vaihteluihin, jotka johtuvat 

esimerkiksi uusien teknologioiden kehittymisestä.  

 

 
Kuva 2 Kysyntälähtöinen innovaatioprosessi (Rothwell, 1994) 

 

2.2.3 Kolmannen sukupolven malli (Coupling model, n. 1970-1985) 

1970 -luvun aikana, myös kahden suuren öljykriisin vaikutuksen takia, kärsittiin korkeasta 

inflaatiosta ja kysynnän laskusta, joka johti siihen, että tarjontaa oli miltei joka puolella 

enemmän kuin kysyntää. Taloudellisen tilanteen kiristyminen johti rakenteellisen 

työttömyyden kasvuun. Yritykset alkoivat keskittyä kokemuksen ja tuotannon skaalan 

tuottamiin etuihin sekä yrityksen strateginen paino siirtyi kustannusjohtamiseen. Ajanjaksona, 
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jolloin resurssit olivat niukassa, oli tärkeää ymmärtää miten onnistuneet innovaatiot syntyvät, 

jotta voitaisiin välttää resurssien haaskausta epäonnistuvien innovaatioiden muodossa. Tämä 

ilmiö käynnisti ensimmäiset tutkimukset koskien innovaatioprosessia, jonka pohjalta todettiin, 

että kahden ensimmäisen sukupolven mallia olivat liian jyrkkiä ääripäitä kuvaamaan 

innovaatioprosessia. Tehokas innovaatioprosessi olikin todellisuudessa lähempänä näiden 

molempien mallien yhdistelmää, jossa innovaatioprosessi oli tekemisissä sekä markkinoiden, 

että teknologisten mahdollisuuksien kanssa. (Rothwell, 1994) 

 

Kolmas innovaatioprosessimalli on Coupling -malli, joka on esitetty kuvassa 3. Mallissa on 

yhdistettynä kaksi edellä esitettyä mallia. Malli syntyi ensimmäisten innovaatioprosesseihin 

kohdistuneiden tutkimusten pohjalta. (Rothwell, 1994) Tämä innovaatioprosessimalli ottaa 

huomioon sekä uudet teknologiat, että markkinoiden tarpeet, joita molempia käytetään 

prosessissa hyväksi uusien ideoiden tuottamiseksi. Mallilla pyritään havainnollistamaan, 

kuinka yrityksen innovaatioprosessi on kytköksissä sekä markkinoiden vaatimuksiin että 

teknologiseen kehitykseen. Malli itsessään etenee edelleen vaiheittain kahden edellisen mallin 

tavoin, mutta jokaiseen vaiheeseen on lisätty mahdollisuus ottaa palautetta ja uusia syötteitä 

mukaan prosessiin sen ulkopuolelta, esimerkiksi markkinoilta tai tieteen ja teknologian 

puolelta.  

 

 
Kuva 3 Yhdistetty innovaatioprosessi (Rothwell, 1994) 
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2.2.4 Neljännen sukupolven malli (Integrated model, n.1980-1990) 

1980 -luku oli taloudellisen elpymisen jakso. Yritykset keskittyivät pääosin omiin 

ydintoimintoihinsa ja ydinteknologioihinsa. Tämä lisäsi strategista suuntautumista kohti 

teknologian kehitystä. Globaalin strategian käsite nousi ja yritykset alkoivat muodostaa 

strategisia liittoumia. Isot sekä pienet yritykset loivat itselleen strategista verkostoa, joka 

mahdollisti nopeampaa toimintaa yrityksen toimitusketjussa. Tuotteiden käyttöiät lyhenivät, 

joten uusien tuotteiden kehitykseen käytettävä aika nousi isoksi tekijäksi suurien yritysten 

välisessä kilpailussa. Tänä aikana huomattiin myös, kuinka innovatiiviset japanilaiset 

yritykset integroivat toimittajiaan uusiin tuotekehitysprojekteihin mukaan heti projektin 

alussa, jotta he pystyivät työskentelemään yhtä aikaa yritysten sisäisten tahojen kanssa 

projektin parissa. Vaikka kokonaan samanaikainen kehitys ei ollut mahdollista, sillä 

molemmat osapuolet tarvitsivat esimerkiksi tietoa tai teknologiaa toiselta, intensiivinen 

tiedonvaihto ja toimintojen päällekkäisyys muodostuivat elintärkeiksi tekijöiksi toiminnan 

tehostamisessa.  

 

Kuvassa 4 on esitettynä neljäs malli eli Integrated Model. Sillä pyritään mallintamaan, kuinka 

yritykset alkoivat integroida yrityksen ulkopuolisia tahoja, esimerkiksi toimittajia, mukaan 

innovaatioprosesseihinsa. Integroimalla innovaatioprosessin eri osapuolia yhteen, eri 

osapuolien oli mahdollista työskennellä samanaikaisesti prosessin eri osa-alueilla. Näin ollen 

oli mahdollista säästää aikaa ja resursseja. Tämän lisäksi palavereissa pystyttiin vaihtamaan 

tietoa tehokkaammin eri osapuolten välillä esimerkiksi mahdollisista ongelmista. 

Integroimalla osapuolet yhteen ei tarvinnut aina odottaa edellisen vaiheen valmistumista, 

joten mallikaan ei ole enää suoraan vaiheesta vaiheeseen siirtyvä. Eri vaiheet voivat toimia 

yhtä aikaa päällekkäin, kun tiedonsiirto onnistuu helposti eri osapuolten välillä. Tähän malliin 

kuuluu huomata liittää myös kolmannen mallin ulkoiset vaikuttajat, eli kuluttajamarkkinat 

sekä teknologiamarkkinat.   
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Kuva 4 Nissanin uusien tuotteiden kehitysprosessi (Graves, 1987) 

 

2.2.5 Viidennen sukupolven malli (Network model, 1990-?) 

Kuvassa 5 on esitettynä viides malli eli verkostomalli, jolla pyritään mallintamaan 

innovaatioprosessin kompleksisuutta (du Preez & Louw, 2008). Mallissa tärkeintä on 

huomata, kuinka monet eri tahot vaikuttavat yrityksen ulkopuolelta yrityksen sisäiseen 

prosessiin sen eri vaiheissa. Mallissa yrityksen sisäiset osa-alueet ovat jaoteltuna 

markkinointiin ja myyntiin, talouteen, insinöörityöhön ja tuottamiseen sekä tutkimukseen ja 

kehitykseen. Näihin osapuoliin vaikuttavat ulkoiset syötteet ovat esimerkiksi kilpailijat, 

toimittajat, jakelijat, asiakkaat ja erilaiset sopimukset. Toimiva innovaatioprosessin on näiden 

kaikkien osapuolien ja syötteiden summa, kun niitä osataan hallita oikein. Mallissa 

tiedonkeräämistä mallinnetaan syklisenä prosessina, joka toistuu eri vaiheiden jatkumona.  

 
Kuva 5 Innovaation verkostomalli (Trott, 2008) 
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2.3 Avoin innovaatio (Open Innovation) 

Open Innovation eli avoin innovaatio on käsite, jolla tarkoitetaan yrityksen rajojen avaamista 

siten, että yritys käyttää omien ideoidensa lisäksi ulkopuolelta tulevia ideoita, sekä sisäisiä ja 

ulkoisia reittejä markkinoille, yrittäessään hyödyntää omia innovaatioitaan (Chesbrough, 

2012). Avointa innovaatiota voidaan miettiä myös sen suunnan mukaan: ulkoa sisälle tai 

sisältä ulos. Outside-in eli avoin innovaatio ulkoa sisälle tarkoittaa sitä, että yritys avaa 

rajansa monenlaisille ulkoisille syötteille, joita se käyttää mahdollisimman tehokkaasti 

hyödykseen omissa prosesseissaan. (Chesbrough, 2012) Esimerkkeinä erilaisista syötteistä 

ovat ideat, tietotaito ja teknologia. Inside-out eli avoin innovaatio sisältä ulos tarkoittaa sitä, 

että yritys antaa rajojensa ulkopuolelle esimerkiksi käyttämättömiä ideoita ja patenttejaan 

(Chesbrough, 2012). Tässä avoimen innovaation mallissa yritys voi esimerkiksi lisensoimalla 

käyttämättömiä patenttejaan yrityksen ulkopuolelle saada liikevaihtoa patenteista, jotka 

muutoin istuisivat käyttämättöminä hyllyllä. Helpoin tapa ymmärtää suljetun innovaation ja 

avoimen innovaation eroja on näiden kahden eri mallin välinen vertailu. Kuvassa 6 on 

mallinnettu innovaatioprosessia suljetun innovaation näkökulmasta ja kuvassa 7 avoimen 

innovaation näkökulmasta. 

 
Kuva 6 Innovaatioprosessi suljetun innovaation näkökulmasta (Chesbrough, 2003) 
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Kuva 7 Innovaatioprosessi avoimen innovaation näkökulmasta (Chesbrough, 2003) 

 

Taulukossa 2 vertaillaan suljetun ja avoimen innovaation periaatteiden eroja. Pääasiassa 

suurin ero suljetun innovaation ja avoimen innovaation on se, että avointa innovaatiota 

hyödyntävät yritykset ymmärtävät ulkopuolisten resurssien ja syötteiden tärkeyden heidän 

omalle T&K:lleen. Kaikkea ei tarvitse keksiä ja kehittää itse, jotta niistä voisi hyötyä ja luoda 

arvoa omalle yritykselle. Avoimessa innovaatiossa on tärkeämpää rakentaa hyvä ja toimiva 

bisnesmalli, joka mahdollistaa tehokkaan omien ja yrityksen ulkopuolisten resurssien 

käyttämisen arvon luomisessa. Mallien välillä on eroa myös siinä, kuinka yritys hallitsee 

omaa aineetonta omaisuuttaan. Avoimessa innovaatiossa yritys on valmis esimerkiksi 

lisensoimaan ja hyötymään rahallisesti patenteista, joita he eivät itse käytä. Samoin avointa 

innovaatiota hyödyntävä yritys ymmärtää, että ulkopuolinen aineeton omaisuus voi luoda 

merkittävää arvoa yritykselle ja siihen kannattaa investoida. 
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Taulukko 2 Suljetun ja avoimen innovaation periaatteiden vertailu (Chesbrough, 2003) 
Suljetun innovaation periaatteet Avoimen innovaation periaatteet 

Alan parhaat ja älykkäimmät työntekijät 

työskentelevät meille. 

Kaikki parhaat työntekijät eivät työskentele meille. 

Meidän täytyy työskennellä myös yrityksen ulkopuolisten 

älykkäiden ihmisten kanssa. 

Jotta voisimme hyötyä T&K:sta, meidän täytyy 

keksiä, kehittää ja toimittaa tuote itse. 

Ulkopuolinen T&K voi luoda valtavaa arvoa meidän 

yritykselle, sisäistä T&K:ta tarvitaan tämän arvon 

lunastamiseksi. 

Jos keksimme idean itse, pääsemme markkinoille 

ensimmäisenä. 

Meidän ei tarvitse aloittaa tutkimusta hyötyäksemme 

siitä. 

Yritys, joka saa innovaatio ensimmäisenä 

markkinoille, voittaa. 

Hyvän bisnesmallin rakentaminen on tärkeämpää, kuin 

päästä markkinoille ensimmäisenä 

Jos me luomme eniten ja parhaat ideat alalla, me 

voitamme. 

Jos me käytämme sisäiset ja ulkoiset ideat 

mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi, me voitamme. 

Meidän täytyy kontrolloida meidän aineetonta 

omaisuutta, jotta meidän kilpailijat eivät pääse 

hyödyntämään meidän ideoita. 

Meidän täytyy hyötyä siitä, kun muut käyttävät meidän 

aineettomia omaisuuksia ja meidän pitää ostaa aineetonta 

omaisuutta muilta yrityksiltä, kun se hyödyttää meidän 

omaa bisnesmallia. 

 

2.4 Syklinen innovaatiomalli 

Pääasiallinen idea innovaatioiden takana on tuottaa ja tuoda onnistuneesti uusia tuotteita ja 

palveluita markkinoille. Kuitenkin, vaikka tuote/palvelu olisi kuinka hyvä, sitä ei voi laskea 

innovaatioksi, jos sen markkinoille tuonti epäonnistuu. Innovaatiota ei ole ilman asiakkaita ja 

tuote/palvelu -yhdistelmät voidaan laskea innovaatioiksi vasta, kun ne täyttävät yksittäisiä tai 

useita asiakkaiden tarpeita. (Berkhout & Rietdijk, 2009) 

 

Perinteiset innovaatioprosessia kuvaavat mallit ovat olleet lineaarisia, ja ne etenevät 

vaiheittain pykälä kerrallaan alusta loppuun. Kuvassa 2 on esitettynä markkinalähtöinen 

innovaatioprosessi esimerkkinä lineaarisesta innovaatioprosessimallista. Innovaatioprosessi 

etenee vaiheesta toiseen ja samalla itse innovaatio kehittyy. Tässä mallissa idea/alku 

innovaatiolle lähtee liikkeelle markkinatarpeesta. Yritys huomaa tämän markkinatarpeen, 

kehittää tuotteen/palvelun täyttämään syntyneen tarpeen, tuottaa ja viimeisenä myy 

tuotteen/palvelun markkinoille.  
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Kuvista 1 ja 2 nähtävien lineaaristen innovaatioprosessimallien ongelmana on kuitenkin se, 

ettei prosessi mallista huolimatta ole oikeasti lineaarinen. Innovaatiot eivät välttämättä synny 

vain yhdestä tietystä lähteestä, vaan innovaation syntyyn vaikuttavia osapuolia voi olla monia. 

Vaikka prosessin voi kuvitella lineaariseksi (Se alkaa jostain ja päättyy johonkin), sisältää 

prosessi paljon ”paikallaan jauhamista”, esimerkiksi iteraatioiden muodossa. Yrityksen täytyy 

jatkuvasti vaihtaa tietoa sisäisesti sekä yrityksestä ulos ja yrityksestä sisään. Innovaatiota 

kehittävän yrityksen kanssa on tekemisissä niin monta eri tahoa, että prosessin lineaarisuus on 

käytännössä mahdotonta. Yritys vaihtaa tietoa useamman kerran eri tahojen kanssa ja 

innovaatio muokkautuu jatkuvasti tämän tiedonvaihdon seurauksena. Vaikka lineaarinen 

innovaatioprosessimalli on voinut olla lähempänä totuutta kymmeniä vuosia sitten, ei se tällä 

hetkellä kuvaa innovaatioprosessia laisinkaan.  

 

Kaikki ympärillämme muuttuu ja myös innovaatioprosessin pitää mukautua. Tulevaisuuden 

innovaatiota on rakentaa sosiaalisia ja teknologisia verkostoja, jotka jatkuvasti muokkautuvat 

ja ovat vaikutuksissa keskenään. (Berkhout & Rietdijk, 2009) Tätä tilannetta kuvaamaan on 

laadittu syklinen innovaatiomalli, jossa on kuvattuna näitä eri tahoja ja verkostoja, jotka 

vaihtavat tietoa yrityksen kanssa. Malli on esitetty kuvassa 8. 

 
Kuva 8 Syklinen innovaatiomalli (Berkhout & Rietdijk, 2009) 
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Syklinen innovaatiomalli pyrkii kuvaamaan, kuinka sen neljä eri osa-aluetta toimivat 

keskenään innovaatioprosessissa, ja minkälaista tietoa nämä osa-alueet luovat ja tarjoavat 

yritykselle. Nämä mallin neljä eri osa-aluetta ovat tieteellinen tutkimus, teknologinen kehitys, 

tuotekehitys ja markkinoiden muuttuminen. Muutokset tieteessä ja teollisuudessa, sekä 

muutokset teknologiassa ja markkinoilla ovat yhdistetty syklisesti ja keskellä olevat yrittäjät 

johtavat prosessia (Berkhout et al., 2010). Tieteellinen tutkimus ja teknologinen kehitys 

muodostavat ”kovan” tieteen syklin. Teknologian kehityksen ja tieteellisen tutkimuksen 

vaikutuksesta yritys pystyy luomaan mahdollisesti uutta teknologiaa ja parantamaan omaa 

teknologista kyvykkyyttä. Esimerkiksi tämän syklin lopputuloksena voi olla uutta teknologiaa 

ja uusia patentteja yrityksen käyttöön tai lisensoitavaksi. 

 

Teknologinen kehitys ja tuotekehitys muodostavat puolestaan syklin, jossa teknologian osista 

ja komponenteista käydään muodostamaan valmista tuotetta tai tuotteen osia. Tämä sykli luo 

yritykselle teknisiä funktioita, esimerkiksi sellaisia valmiita komponentteja ja ratkaisuja, joita 

voidaan käyttää valmiina useammassa kuin yhdessä tuotteessa. Tuotekehitys ja markkinoiden 

muutokset muodostavat differoitujen palveluiden syklin. Tämän syklin tarkoituksena on luoda 

markkina-arvoa yritykselle sekä luoda arvoa asiakkaille. Syklissä tuotteiden luominen ja 

markkinoiden muutokset vaihtavat tietoa keskenään siten, että esimerkiksi tuotteiden 

luomiseen vaikuttaa se, mihin suuntaan markkinat ovat muuttumassa. Näin yritys voi ja pyrkii 

tarjoamaan asiakkaille sellaisia tuotteita ja palveluita, jotka tyydyttävät heidän 

asiakastarpeensa.  

 

Markkinoiden muutokset ja tieteellinen tutkimus muodostavat ”pehmeän” tieteen syklin. 

Syklin tarkoituksena on luoda yritykselle näkemys asiakkaista, markkinoista ja niiden 

muutoksista. Syklin lopputuloksena yritys saa tietoa esimerkiksi siitä, miten asiakkaiden 

tarpeet ja mieltymykset muuttuvat tai ovat muuttumassa ja miten markkinoiden kokonaiskuva 

muuttuu näiden vaikutuksesta. Esimerkiksi yritys voi saada tietoa sen hetken suurista 

trendeistä ja miten ne muuttuvat/ovat muuttuneet. 

 

Mallissa yrittäjyys on keskeisessä roolissa. Yrittäjyys korostaa mallissa sitä, että yritys osaa 

käyttää hyväksi heille avautuvat tilaisuudet. Ilman yrittäjien ponnisteluja ei ole innovaatioita, 

ilman innovaatioita ei ole uusia yrityksiä ja ilman uusia yrityksiä ei ole taloudellista kasvua. 
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Syklisestä mallista näkee, että yrittäjyyden ja muutoksen yhdistelmä on uuden liiketoiminnan 

pohja. (Berkhout, 2015) 

 

Tämän syklisen mallin ideana on pääasiassa se, että prosessi esitetään kokonaisena ympyränä 

vaiheittain etenevän ketjun sijasta. Esimerkiksi tiede ei välttämättä ole prosessin alussa ja 

markkinat prosessin lopussa. Molemmat osa-alueet ovat osa jatkuvaa oppimisprosessia, jolla 

ei ole tarkkaa aloitus- tai lopetuspistettä. Innovaation on mahdollista syntyä missä ympyrän 

kohdassa tahansa ajankohdasta riippumatta. Lopputuloksena on loppumaton arvon 

rakentaminen, joka toteutuu koko ympyrän eri syklien toimesta. (Berkhout & van der Duin, 

2007) Kaikki nämä ympyrän eri syklit vaikuttavat toisiinsa jatkuvasti ja muokkaavat 

innovaatiota. 

 

Toimivassa innovaatiotaloudessa ei ole monia esteitä mallin eri syklien välillä. Koko ympyrän 

alueella on jatkuvaa ideoiden ja konseptien, tiedon ja informaation, pääoman ja työvoiman 

sekä tuotteiden ja palveluiden vaihdantaa. Syklinen innovaatiomalli näyttää 

innovaatioprosessin jatkuvina vuorovaikutuksina markkinoiden, tuotteiden ja palveluiden, 

teknologian ja tieteen välillä. (van der Duin et al., 2007) Kaikista innovaatiokyvykkäimmät 

yritykset pystyvät integroimaan sujuvasti yhteen nämä neljä osatekijää ja hallitsemaan niitä. 

Mallissa näiden osapuolten tarkoituksena on olla vaikutuksissa keskenään: Niiden kuuluu 

inspiroida, korjata ja tukea toisiaan (van der Duin et al., 2007). 

 

2.5 Liiketoimintamalli-innovaatiot (Business Model Innovation) 

Innovaatioiden ajatellaan hyvin yleisesti liittyvän uusiin ideoihin ja käytäntöihin etenkin 

tuotteiden ja prosessien osalta. Organisaatioille on kuitenkin syntynyt kiristyneen kilpailun, 

nopean teknologiasyklin sekä tehostuneiden innovaatioprosessien vuoksi tarve luoda 

kilpailuetua myös muunlaisilla tavoilla. Monissa tapauksissa yritykset käyttävät huomattavia 

määriä aikaa ja resursseja kehittääkseen uusia tuotteita tai prosesseja ja investoivat 

epävarmoihin avauksiin, joiden takaisinmaksumahdollisuudet ovat tuntemattomat (Amit & 

Zott, 2012). Kilpailullisessa ympäristössä virheinvestoinnit tuovat mukanaan huomattavia 

riskejä, ja investointien ja tulovirran ajoituksen eriaikaisuus rasittaa organisaatiota entisestään. 

 

Liiketoimintamallit ovat keskeinen osa yritysten liiketoimintaa ja arvonluontia (Teece, 2010) 

ja niiden muuttaminen tai kehittäminen on yksi merkittävimmistä tavoista, jolla yrityksen 
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toimintaa tai kilpailukykyä on mahdollista parantaa perinteisempinä pidettyjen 

innovaatiotyyppien lisäksi. Liiketoimintamalli-innovaatiot ovatkin yksi 

huomionarvoisimmista innovaatioiden alatyypeistä, joiden merkitys on kasvanut 

teknologiapainotteisiin innovaatioihin ja kustannuksiin liittyvän kilpailun kiristyessä.  

 

Chesbrough (2007) korostaa liiketoimintamalli-innovaatioiden merkityksen jatkuvaa kasvua 

ja merkitystä osana yrityksen kilpailukykyä, kun taas Mitchell ja Coles (2003) korostavat 

liiketoimintamalli-innovaatioiden merkitystä osana yrityksen kilpailustrategiaa ja jatkuvuuden 

turvaamista. Chesbrough (2003) kuvaa liiketoimintamallilla olevan kuusi eri päätarkoitusta: 

 

1. Arvolupauksen kommunikointi, eli mitä arvoa tarjooma luo asiakkaalle. 

2. Markkinasegmentin tunnistaminen, eli keille tuotetta tarjotaan ja miksi se on 

hyödyllinen juuri kyseiselle segmentille. 

3. Arvoketjun rakenteen määrittely, jotta yritys kykenee luomaan ja jakelemaan 

tarjoomaansa. Samalla täytyy kyetä ottamaan huomioon, mitä tukitoimintoja ketjuun 

tarvitaan, jotta yritys kykenee täyttämään paikkansa arvoketjussa. Tarkastelun tulisi 

ulottua toimittajista aina loppuasiakkaaseen asti. 

4. Liikevaihdon luomisen mekanismien tarkentaminen ja kustannusrakenteen arviointi 

arvolupauksen ja arvoketjun pohjalta. 

5. Oman paikan tiedostaminen arvoverkostossa tai ekosysteemissä etenkin mahdollisten 

yhteistyökumppanien ja kilpailijoiden suhteen. 

6. Kilpailustrategian kehittäminen, jonka avulla yritys voi saada ja ylläpitää 

kilpailukykyään kilpailijoihin nähden. 

 

Kuten listauksesta voidaan nähdä, liiketoimintamallin kautta on mahdollista saada erittäin 

kattava kuva yrityksen toiminnasta ja vaikuttaa siihen. Samalla on mahdollista ymmärtää 

paremmin liiketoimintamallien vaikutusta yritysten kokonaisvaltaiseen toimintaan, ja 

liiketoimintamalli-innovaatioiden merkitystä osana yrityksen kilpailukyvyn kehittämistä. On 

myös tärkeää ymmärtää, että liiketoimintamalli ei ole staattinen kuvaus, johon yrityksen 

toiminta perustuu, vaan sen täytyy kehittyä ympäristön vaatimuksien mukaan ajan kuluessa. 

Mitchell ja Coles (2003) nostavat esille jatkuvan liiketoimintamallin ja strategian 

kehittämisen tärkeyden yrityksen aseman ylläpitämiseksi kilpailullisessa ympäristössä 

liiketoimintamalli-innovaatioiden kautta. Kehittämällä liiketoimintamallia jatkuvasti on 
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mahdollista differoitua ja erottua paremmin sekä löytää uusia ansaintamahdollisuuksia ja -

mekanismeja. Amit ja Zott (2012) ovat muotoilleet kuusi kysymystä, joiden kautta 

liiketoimintamallia on hyvä lähteä kehittämään: 

 

1. Millaisiin asiakastarpeisiin uusi liiketoimintamallin tulisi vastata? 

2. Millaiset uudet toiminnot voisivat auttaa tarpeiden täyttämisessä? 

3. Kuinka yrityksen eri toimintoja voisi yhdistää toisiinsa uusilla tavoilla? 

4. Kenen tulisi hoitaa uudet toiminnot ja millaisilla uusilla hallintajärjestelyillä ne 

voitaisiin toteuttaa? 

5. Millä tavoilla voidaan luoda arvoa eri sidosryhmille? 

6. Millaisilla ansaintamalleilla olisi mahdollista tukea liiketoimintamallia? 

 

Nämä kysymykset tiivistävät tehokkaasti uudentyyppisten liiketoimintamalli-innovaatioiden 

peruskysymykset. Kysymykset itsessään ovat kuitenkin hieman abstrakteja ja niiden 

liittäminen laajoihin perinteisiin liiketoimintamalleihin on kohtuullisen raskasta, sillä monet 

uudentyyppiset liiketoimintamalli-innovaatiot ovat moniulotteisempia ja koskevat useampaa 

liiketoimintamallin eri dimensiota. Toisaalta myös liiketoiminnan uudistumissykleistä on 

tullut nopeampia. Laajat liiketoimintamallit ovat raskaita tehdä ja vievät kohtuuttomasti 

resursseja muuttuvassa ympäristössä, jossa liiketoiminnan suuntaa täytyy kyetä muuttamaan 

nopeasti. Näin ollen liiketoiminnan mallintamisessa on siirrytty kevyempiin malleihin ja 

samalla tarve uudentyyppisille työkaluille on kasvanut. 

 

2.6 Business Model Canvas 

Liiketoimintamalli-innovaatioiden merkityksen kasvaessa myös tarve liiketoiminnan 

mallintamisen työkaluille on kasvanut. Toisaalta myös työkalujen lisääntyessä liiketoiminnan 

mallintamisesta on tullut helpompaa, mikä omalta osaltaan on johtanut liiketoimintamalli-

innovaatioiden lisääntymiseen. Yksi merkittävimmistä yksittäisistä liiketoimintamalli-

innovaatioihin vaikuttaneista työkaluista on Business Model Canvas (Osterwalder & Pigeur, 

2013, s. 14-50). Business Model Canvas (BMC) on yksinkertaistettu matriisityyppinen esitys 

liiketoiminnan mallintamiseen ja liiketoimintasuunnitelman tekemiseen. BMC pohjautuu 

vahvasti havaintoihin, joita Osterwalder (2004) teki liiketoimintamalleja ja mallintamista sekä 

niihin liittyvään ontologiaa käsittelevässä väitöskirjassaan.  
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BMC:n avulla liiketoiminnan hahmottelu ja erilaisten suunnitelmien testaaminen ovat 

huomattavasti nopeampia perinteisiin liiketoimintasuunnitelmiin verrattuna. Tämän lisäksi 

BMC on hyvin havainnollinen ja visuaalinen työkalu, jonka avulla liiketoimintamallin eri 

ulottuvuuksien välisten suhteiden ymmärtäminen helpottuu ja kokonaiskuvan hallinta 

paranee. Esimerkki BMC:sta löytyy alla olevasta kuvasta 9. 

 
Avainkumppanit Avaintoiminnot Arvolupaus Asiakassuhteet Asiakassegmentit 

Avainresurssit Kanavat 

Kustannusrakenne Tulovirrat 

Kuva 9 Business Model Canvas (Osterwalder & Pigeur, 2013) 

 

Business Model Canvas koostuu yhdeksästä segmentistä: Avainkumppanit (Key Partners), 

Avaintoiminnot (Key Activities), Avainresurssit (Key Resources), Arvolupaus (Cost 

Structure), Asiakassuhteet (Customer Relationships), Kanavat (Channels), Asiakassegmentit 

(Customer Segments), Kustannusrakenne (Cost Structure) ja Tulovirrat (Revenue Streams). 

Jos näitä segmenttejä verrataan Chesbroughn (2003) listaamiin liiketoimintamallin 

päätarkoituksiin, voidaan huomata niiden korreloivan keskenään hyvin vahvasti. 

 

BMC:n segmentit liittyvät toisiinsa siten, että arvolupaus on matriisin keskiössä. 

Arvolupauksen luomiseen vaadittavat tekijät löytyvät matriisin vasemmalta puolelta ja 

asiakkaaseen liittyvät tekijät oikealta puolelta. Tuotteen tai palvelun kehittäminen ja 

asiakkaalle vieminen etenee samoin vasemmalta oikealle, mutta matriisia täyttäessä on 

yleensä parempi aloittaa arvolupauksen määrittelyllä. Tämän jälkeen sekä arvolupauksen 
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muodostamiseen että asiakkaalle saattamiseen vaadittavat vaiheet ovat helpompia hahmottaa 

ja mallintaa. 

 

BMC:n alalaidasta löytyvät kustannukset ja liikevaihto. Matriisin vasen puoli kehittää yleensä 

valtaosan kustannuksista ja asiakas luo tulovirran. Vertailemalla kustannusrakennetta ja 

liikevaihtoa keskenään on helppoa arvioida mallin lopullista kannattavuutta ja 

elinkelpoisuutta. Jos nämä kaksi eivät kohtaa halutulla tavalla, on mallia mahdollista yrittää 

säätää vaikuttamalla muihin matriisin segmentteihin. 
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3 KUINKA KETTERÄT MENETELMÄT VOIVAT TEHOSTAA 

INNOVAATIOPROSESSIA? 
 

Suurien yritysten innovaatioprosessit ovat huonoimmillaan erittäin hitaita ja jäykkiä. 

Muutosten tekeminen prosessin käynnistymisen jälkeen voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta 

ilman koko prosessin uudelleen aloittamista. Innovaatioprosessin tehostamiseksi voisi olla 

mahdollistaa käyttää ohjelmistokehityksessä käytettyjä ketteriä menetelmiä, joiden 

tarkoituksena on integroida asiakas mukaan kehitykseen ja tehdä kehitysprosessista 

muutosvalmiimpi jakamalle se lyhempiin iteraatioihin. 

 

3.1 Ketterät menetelmät 

Ketterät menetelmät kehittyivät ohjelmistotuotantoon 1990 -luvun taitteessa vastauksena 

moniin hitaisiin ja jäykkiin menetelmiin, kuten ISO 9000:teen. (Hannola et al. 2013) 

Ketterien menetelmien päätarkoituksena on mahdollistaa ohjelmistonkehitysprosessissa 

lyhyet iteraatiot, jotta mahdollisiin muutoksiin, esimerkiksi asiakkaan toimesta, on helpompi 

reagoida, ja jotta ohjelmiston ympärillä työskentelevä tiimi voi tavata yhdessä jokaisen 

iteraation jälkeen keskustelemaan ohjelmiston sen hetkisestä tilasta ja työskentelyn 

etenemisestä. Kun iteraatiot ovat lyhyitä, niin niiden välissä on huomattavasti 

vaivattomampaa vastaanottaa palautetta ja mahdollisia muutosvaatimuksia asiakkailta. 

 

Abrahamsson et al. (2002) mukaan ohjelmistokehitys menetelmä on ketterä silloin, kun sillä 

on seuraavat ominaisuudet: Inkrementaalisuus (pieniä lisäyksiä nopealla syklillä), Yhteistyö 

(kehittäjät ja asiakkaat työskentelevät läheisesti yhdessä ja heidän välillään käydään jatkuvaa 

keskustelua), Suoraviivaisuus (menetelmä itsessään on helppo oppia ja muokata omiin 

tarpeisiin sekä dokumentaatio on selkeää) ja Mukautuvuus (menetelmä mahdollistaa nopeiden 

ja viime hetken muutosten tekemisen). Ketterät menetelmät mahdollistavat siis asiakkaiden 

kanssa läheisen työskentelyn, oman tiimin työskentelyn tarkan seuraamisen ja nopeat 

muutokset tarvittaessa. Eräs kohtuullisen yleinen ohjelmistotuotannossa käytetty ketterä 

menetelmä on Scrum. 

 

3.2 Scrum 

Scrum on ohjelmistotuotannossa käytetty ketterä menetelmä/malli. Scrum on syklinen 

prosessi, joka koostuu karkeasti kolmesta eri osasta: Suunnittelusta, toteutuksesta ja 
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palautteesta. Scrum -prosessissa on kolme eri pääroolia jotka ovat tuotteen omistaja (asiakas), 

Scrum -mestari (projektipäällikkö) ja Scrum -tiimi. Normaalin Scrum -tiimin koko 

projektipäällikön lisäksi on noin seitsemän henkilöä. Yhden pyrähdyksen pituus on noin 

kahdesta neljään viikkoa. Scrumin tärkeimpiä piirteitä ovat työskentelyn etenemisen seuranta 

päivittäisissä palavereissa ja läheinen työskentely asiakkaan kanssa. Tuotteen omistajan eli 

asiakkaan kanssa tulisi tavata vähintään jokaisen pyrähdyksen lopussa, jotta tiimi voi käydä 

asiakkaan kanssa läpi pyrähdyksen aikana tehdyn työn ja saada näin myös palautetta 

asiakkaalta. Pyrähdyksen aikana etenemistä seurataan tehtävätaulun avulla, jossa näkyvät 

aloittamattomat tehtävät, työn alla olevat tehtävät ja jo valmistuneet tehtävät. (Haikala & 

Mikkonen, 2011)  

 

 
Kuva 10 Scrum -prosessin rakenne 

 

Scrum -prosessin perusrakenne on esitetty kuvassa 10. Prosessi lähtee liikkeelle siitä, kun 

asiakas toimittaa Scrum -tiimille vaatimuslistan tuotteen ominaisuuksista. Tiimi päättää 

vaatimuslistan pohjalta, mitä ominaisuuksia seuraavalle pyrähdykselle otetaan tehtäväksi ja 

jakaa tehtävät tiimin kesken. Pyrähdyksen aikana valmistuvien ominaisuuksien tarkoituksena 

on muodostaa pyrähdyksen lopuksi kokonaisuus, joka on mahdollista esitellä asiakkaalle. 

Pyrähdys kestää kahdesta neljään viikkoa, jonka aikana sen etenemistä seurataan 

tehtävätaulun ja päivittäisten palaverien avulla.  

 

Tehtävätaululle kerätään tehtävät, joiden pitää valmistua pyrähdyksen aikana. Tehtävät 

jaetaan kolmeen eri kategoriaan: Valmiisiin tehtäviin, keskeneräisiin tehtäviin ja vielä 

aloittamattomiin tehtäviin. Taululta tiimin jäsenet voivat nähdä, kuinka pyrähdys etenee ja 
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mitä tehtäviä on vielä aloittamatta. Päivittäisissä palavereissa tiimin jäsenet kokoontuvat 

yhteen keskustelemaan pyrähdyksen etenemisestä ja mahdollisista ongelmista. Ryhmänä tiimi 

voi ratkaista yksittäisten tehtävien ongelmia, joita yksi tiimin jäsen ei ole osannut ratkaista. 

Palaverien pääasiallinen tarkoitus on ratkaista potentiaalisia ongelmia ennen kuin ne tulevat 

varsinaisiksi ongelmiksi ja pitää pyrähdys aikataulussaan. 

 

Pyrähdyksen lopussa tarkoituksena olisi olla jonkunlainen valmis kokonaisuus esitettävissä 

asiakkaalle. Pyrähdyksen lopputulokset esitetään asiakkaalle, jonka jälkeen asiakas antaa 

palautetta pyrähdyksen aikana valmistuneista tehtävistä ja kokonaisuudesta. Tämän jälkeen 

asiakas muokkaa Scrum -mestarin kanssa tarvittaessa vaatimuslistaa uusien toiveiden ja 

vaatimuksien mukaisesti. Pyrähdyksen ja asiakaspalautteen jälkeen Scrum -tiimi pitää 

retrospektiivin, jossa käydään läpi, miten pyrähdys meni ja miten toimintaa voidaan parantaa 

seuraavaan pyrähdykseen. Retrospektiivin jälkeen sykli alkaa alusta valitsemalla tehtävät 

kokonaisuudet seuraavalle pyrähdykselle. 

 

3.3 Ketterien menetelmien soveltaminen innovaatioprosessiin 

Ketterien menetelmien avulla yrityksen on mahdollista tehostaa ja selkeyttää 

innovaatioprosessiaan, sekä lisätä tiedon liikkumista organisaation sisällä. Ketterien 

menetelmien metodien avulla yrityksen innovaatioprosessi on myös muutosvalmiimpi, eli 

muutoksia voidaan tehdä huomattavasti helpommin kuin hitaassa ja jäykässä 

innovaatioprosessissa. Taulukossa 3 on listattuna yritysten innovaatioprosessien ongelmia 

sekä ketterien menetelmien tarjoamia ratkaisuja näihin ongelmiin. 

 

Taulukko 3. Ketterien menetelmien ratkaisuja innovaatioprosessin ongelmiin (Hannola et al., 

2013) 
Innovaatioprosessin ongelma/tehostettava toiminto Ketterä ratkaisu ongelmaan 

Raskas dokumentaatio Kevyet käyttäjäkertomukset. Asiakkaiden tarpeet 

muutetaan käyttäjäkertomuksiksi niin, että sekä 

asiakkaat, että kehittäjätiimi ymmärtävät ongelmat ja 

tarpeet samalla tavalla 

Asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen ja niiden 

muuttaminen tuotteiden ominaisuuksiksi Aikataulutus 

ja resurssien jakaminen tuotekehitysprojektissa 

Laajojen suunnitelmien korvaaminen asiakkaiden ja 

kehitystiimin läheisellä yhteistyöllä mahdollistaa 

inkrementaalisen tuotekehitysprosessin 
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Tiedon ja osaamisen siirtäminen tiimien välillä 

Väärinymmärrykset ja kommunikaatio-ongelmat 

Ketterissä menetelmissä käytettävät käytännöt, jotka 

parantavat tiedon siirtymistä, esimerkiksi SCRUM -

prosessin päivittäiset tiimipalaverit ja tehtävätaulu, 

josta löytyy kaikki tehtävät ja muu projektiin liittyvä 

data 

Alhainen ”hiljaisen” tiedon siirtyminen organisaatiossa Ketterien menetelmien käytäntöjen käyttöönotto 

yrityksessä lisää ”hiljaisen” tiedon siirtymistä 

organisaation sisällä  

Innovaatioprosessi etenee pelkästää go/no-go 

päätöksillä 

Korvataan go/no-go päätöspalaverien sisältö niin, että 

niissä käytäisiin läpi myös jo implementoidut 

ominaisuudet ja seuraavien asiakastarpeiden 

priorisointi 

Fuzzy front endin ja tuotekehityksen sujuva 

yhdistäminen 

Ketterien menetelmien iteratiivinen prosessi integroi 

Fuzzy front endin ja tuotekehityksen paremmin yhteen 

siten, että kuluttaja pääsee osallistumaan prosessiin, 

iteraatiot ovat lyhyitä ja prosessi on valmiimpi 

muutoksille 

 

Taulukon 3 yhteenvetona voidaan todeta, että ketterien menetelmien metodit tarjoavat monia 

ratkaisuja jäykkien ja hitaiden innovaatioprosessien ongelmiin. Ketterien menetelmien 

implementointi osaksi innovaatioprosessia tuo prosessiin iteratiivisuuden, joka mahdollistaa 

lyhyemmät kehityssyklit ja nopeamman asiakaspalautteen saannin. Läheinen työskentely 

asiakkaiden kanssa tekee itse prosessista muutosvalmiimman, sillä palautetta tulee asiakkailta 

lyhemmissä sykleissä, jolloin siihen on helpompi reagoida.  

 

Ketterien menetelmien tiimipalaverit auttaisivat innovaatioprosesseissa tiedon ja osaamisen 

siirtymistä henkilöltä tai tiimiltä toiselle. Palaverit auttavat myös prosessia ja tiimiä pysymään 

aikataulussa, sekä käymään yhdessä lävitse mahdollisia tulevia ongelmia. Päivittäiset 

palaverit lisäävät siis tiimin tehokkuutta ja tiedonsiirtoa tiimin sisällä. Ketterien menetelmien 

iteraatiosyklien avulla on mahdollista yhdistää Fuzzy front end ja tuotekehitysprosessi 

yhdeksi jatkumoksi, joka on valmis muutoksiin ja johon myös asiakkailla on mahdollisuus 

osallistua. 
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4 INNOVAATIOTOIMINNAN MERKITYS YRITYKSEN 

JOHTAMISESSA 
 

Innovaatiotoiminnan merkityksen kasvamisesta liiketoiminnassa kertoo innovaatioprosessien 

tehostumisen ja jatkuvan kehittämisen lisäksi myös niiden kasvava näkyvyys osana yrityksen 

strategista johtamista ja suorituskyvyn johtamista. Innovaatiotoiminta on nykypäivänä 

monissa organisaatioissa yksi liiketoiminnan ja strategian keskeisiä elementtejä. Tätä kautta 

se onkin lähtenyt integroitumaan myös osaksi suorituskyvyn johtamista ja yrityksen 

jokapäiväisiä prosesseja. 

 

4.1 Innovaatiotoiminta osana yrityksen strategiaa ja kilpailukykyä 

Innovaatiotoiminnan merkityksen kasvu strategisessa johtamisessa selittyy todennäköisesti 

pitkälti resurssipohjaisen näkemyksen yleistymisellä. Resurssipohjaisen näkemyksen mukaan 

yrityksen menestyksen taustalla ovat yrityksen omat kyvykkyydet ja pohjaresurssit sekä 

niiden oikeanlainen hyödyntäminen (Wernerfelt, 1984). Näkemyksen mukaan yrityksen 

kilpailukyky perustuu sen kykyyn kehittää pohjaresursseistaan kyvykkyyksiä. Kyvykkyyksien 

avulla yritysten on mahdollista erottautua kilpailijoistaan ja luoda kilpailuetua uniikeilla 

kyvykkyyksillä, joihin kilpailijoiden on vaikea vastata. (Wernerfelt, 1995) 

 

Vuosien saatossa resurssipohjaisen näkemyksen ympärille on kehitetty hyvin paljon sitä 

tukevaa teoriaa ja sovellutuksia, ja voidaankin sanoa, että resurssipohjaisesta näkemyksestä 

on syntynyt oma teoriakuntansa. 2000-luvulla resurssipohjainen näkemys on laajentunut 

huomattavasti ja siihen on tullut lisää dynaamisia elementtejä. Winter (2003) korostaa 

dynaamisten kyvykkyyksien hankintaa ja niiden linkittymistä laajemmin ja yleisemmin 

yrityksen toimintaan, mutta myös osaltaan kyseenalaistaa resurssipohjaisen näkemyksen 

tehokkuutta konkreettisena strategisen johtamisen keinona. Helfat ja Peteraf (2003) 

puolestaan kehittävät teoriaa eteenpäin tuomalla resurssipohjaisen näkemyksen tueksi 

kyvykkyyksiin vaikuttavan dynaamisen aikaperspektiivin. Aikaperspektiivin tuominen 

malliin johtaa siihen, että hankitut kyvykkyydet vanhenevat jossakin vaiheessa ja ne täytyy 

kyetä korvaamaan uusilla kilpailukyvyn säilyttämiseksi. 

 

Dynaaminen resurssipohjainen näkemys linkittää innovaatiotoiminnan hyvin vahvasti osaksi 

strategista johtamista, sillä useimmissa tapauksissa juuri innovaatiotoiminta, kuten tutkimus- 
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ja kehitystyö, ovat keinoja hankittujen pohjaresurssien jalostamiseksi kyvykkyyksiksi. Myös 

avoimen innovaation paradigma linkittyy vahvasti osaksi dynaamista resurssipohjaista 

näkemystä. Mitä tehokkaammin yritys kykenee etsimään ja omaksumaan uusia 

pohjaresursseja, sitä tehokkaammin niistä voidaan jalostaa uusia kyvykkyyksiä ja parantaa 

kilpailukykyä. Toisaalta Cohen ja Levinthal (1990) esittivät, että yrityksen kyky hankkia uutta 

osaamista ja tietoa määräytyy organisaation absorbtiivisen kapasiteetin mukaan. 

Absorbtiivinen kapasitetti toimii rajoittavana tekijänä uusien pohjaresurssien hankinnassa ja 

näin rajoittaa myös yrityksen mahdollisuuksia kehittää uusia kyvykkyyksiä. 

 

4.2 Innovaatiokyvykkyys suorituskyvyn johtamisen osa-alueena 

Innovaatiotoiminnan integroituminen osaksi yritysten ydinstrategiaa on johtanut 

innovaatiotoiminnan tehokkuuden ja prosessien mittaamiseen yleistymiseen myös 

suorituskyvyn johtamisen alueella. Kaplan ja Norton (1993) korostivat strategialähtöisyyden 

tärkeyttä suorituskyvyn mittaamisessa ja johtamisessa. Näin ollen mitä merkittävämmässä 

osassa innovaatiotoiminta on yrityksen strategiassa sitä suuremmissa määrin sen tulisi näkyä 

myös suorituskyvyn johtamisessa. 

 

Saunila ja Ukko (2014) korostavat innovaatiotoiminnan merkitystä yhtenä yrityksen 

menestyksen avaintekijöistä ja nostavat esille innovaatiokyvykkyyden mittaamisen roolin 

osana tehokasta innovaatiojohtamista. Suorituskyvyn johtamisen keinoin on mahdollista 

ymmärtää paremmin innovaatioprosessien toimintaa ja pyrkiä ohjaamaan prosesseja 

tehokkaammin. Kilpailun kasvaessa innovaatiokyvykkyyden merkitys kasvaa, kun 

pohjaresursseista tulisi saada jalostettua uusia kyvykkyyksiä, joita puolestaan voidaan 

hyödyntää uusien innovaatioiden luomisessa. Guan et al. (2006) löysivät yhteyksiä 

kilpailukyvyn ja teknologisten innovaatiokyvykkyyksien välillä. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Innovaatiotoiminta ja -prosessit ovat käyneet läpi useita merkittäviä muutoksia 

vuosikymmenten saatossa. Innovaatiotoiminnan merkitys alkoi kasvaa kiihtyvällä vauhdilla 

90-luvulta 2000-luvulle siirryttäessä ja siitä saakka kehityssyklit ovat tihentyneet jatkuvasti. 

Nykypäivänä innovaatiotoiminnasta on tullut yksi yrityksen kilpailukyvyn ja toiminnan 

jatkuvuuden kulmakivistä. Samalla innovaatiotoiminnasta on alkanut tulla yksi strategisen 

johtamisen painopisteistä ja innovaatiokyvykkyydestä yksi suorituskyvyn mittaamisen 

trendeistä. 

 

5.1 Innovaatioprosessien kehittyminen 

Eräs innovaatioprosessien mielenkiintoisista ominaisuuksista on ollut prosessien 

mukautuminen ympäristön jatkuviin muutoksiin ja vaatimuksiin. Merkittävät muutokset 

teollisuudessa ja maailman taloudessa ovat pakottaneet innovaatioprosesseja muokkautumaan 

sen hetkisten tarpeiden mukaisesti. Innovaatioprosessin ensimmäiset kuvaukset olivat 

yksinkertaisia lineaarisia malleja, sillä innovaatioprosessia ei ollut tarpeellista tutkia, eikä sitä 

ollut tarvetta kehittää taloudellisen tilanteen kukoistaessa. Kuitenkin taloudellisen tilanteen 

heikentyessä huomattiin, että yrityksillä ei ollut varaa haaskata resursseja epäonnistuneisiin 

innovaatioihin, mikä aloitti innovaatioprosessin systemaattisen kehittämisen ja tutkimisen. 

Innovaatioprosessin kuvaus kehittyikin nopeasti yksinkertaisesta lineaarisesta mallista kohti 

huomattavasti monimutkaisempia malleja, joissa pyrittiin innovaatioprosessin lisäksi 

mallintamaan innovaatioprosessiin liittyvien eri tahojen vaikutuksia itse prosessiin ja sen 

syötteisiin. 

 

Aiemmin muutokset sekä ympäristössä että innovaatioprosesseissa ovat olleet hitaampia, 

mutta kehityssyklit ovat kiihtyneet jatkuvasti viimeisen kahden- kolmenkymmenen vuoden 

aikana. Samalla innovaatioprosessien ja ympäristön vaikutusten suhde on alkanut muuttua. 

Innovaatioprosessit ovat alkaneet olosuhteisiin mukautumisen sijaan vaikuttamaan 

ympäristöön ja muokkaamaan sitä. Etenkin liiketoimintamalli-innovaatiot ovat itsessään 

aiheuttaneet merkittäviä muutoksia liiketoimintaympäristöön ja luoneet näin jopa kokonaan 

uusia liiketoiminnan osa-alueita. 
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Varsinkin suurien yritysten innovaatioprosessien ongelmana voi olla itse prosessin hitaus ja 

jäykkyys. Prosessin valmistelu vaatii suuren määrän työtä ja kun prosessi viimein saadaan 

varsinaisesti liikkeelle, voi muutosten tekeminen olla todella vaikeaa tai jopa mahdotonta. 

Ohjelmistokehityksessä käytettävät ketterät menetelmät tarjoavat ratkaisuja osaan 

innovaatioprosessin ongelmista. Ketterien menetelmien iteratiivisuus ja lyhyet kehityssyklit 

tekisivät raskaista innovaatioprosesseista huomattavasti muutosvalmiimpia. Lyhyiden 

kehityssyklien ansiosta yrityksen on myös mahdollista työskennellä huomattavasti 

läheisemmin asiakkaiden kanssa, vastaanottaa muutoksia prosessiin ja seurata tarkemmin 

prosessin etenemistä.  

 

5.2 Innovaatioprosessit strategisen johtamisen ja suorituskyvyn johtamisen 

näkökulmasta 

Kiristynyt kilpailu ja toimintaympäristön nopeat muutokset ovat olleet yksiä merkittävimpiä 

innovaatioprosessien muutosajureita. Samalla ne ovat kasvattaneet yrityksen tarvetta ylläpitää 

kilpailukykyään ja näin kasvattaneet innovaatiotoiminnan merkitystä. Innovaatiotoiminnan 

kasvanut merkitys on johtanut sen yhä vahvempaan linkittymiseen osaksi yritysten 

ydinstrategiaa. Myös uudentyyppiset strategisen johtamisen näkökulmat ovat lisänneet uusien 

kyvykkyyksien ja uudistumisen merkitystä, mikä omalta osaltaan on alleviivannut 

innovatiivisuuden merkitystä entisestään. 

 

Innovaatiotoiminnan linkittyminen osaksi yritysten ydinstrategiaa on vaikuttanut vahvasti 

myös yritysten suorituskyvyn mittaamiseen ja johtamiseen. Innovaatiokyvykkyyksien 

johtamisesta on tullut yksi merkittävä osa suorituskyvyn johtamista. Samalla myös 

organisaation oppimisen, tiedon välittymisen ja sisäisen toiminnan ketteryyden merkitystä on 

alettu ymmärtää paremmin. 

 

5.3 Jatkotutkimus 

Innovaatioprosessien suhteen on tehty kohtuullisen paljon tutkimusta ja prosesseja on 

mallinnettu aktiivisesti. Innovaatiotoiminnan pääpaino on kuitenkin lähtökohtaisesti aina 

kehityksen etulinjassa ja tästä johtuen mallit muuttuvat kohtuullisen nopeasti. Viimevuosina 

avoin innovaatio ja ketterät mallit ovat muuttaneet yrityskenttää erityisen paljon ja 

liiketoiminnan vaatimukset ovat muuttuneet merkittävästi. 
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Ensimmäinen jatkotutkimuskohde voisi olla innovaatioprosessin ja toiminnan erojen 

selvittäminen suurten ja pienten toimijoiden välillä. Startup-yrittäjyys on ollut kasvava trendi 

viimevuosina ja pienet ketterät yritykset ovat ajaneet monia suuria toimijoita vaikeisiin 

tilanteisiin. Mahdollisia tutkimuskysymyksiä voisivat olla: 

1. Miksi pienten toimijoiden prosessi näyttäisi olevan niin paljon tehokkaampi kuin 

suurten? 

2. Kuinka suuremmat toimijat ovat pyrkineet tai pyrkivät reagoimaan muutoksiin? 

 

Prosessien tutkimisen lisäksi myös eri innovaatiotyypit ja niiden merkittävyys yritysten 

toiminnan ja kilpailukyvyn kannalta tarjoaa useita mielenkiintoisia tutkimuskohteita. Hyviä 

jatkotutkimuskohteita tältä alueelta voisivat olla esimerkiksi: 

1. Teknologia- ja tuoteinnovaatioiden ja liiketoimintamalli-innovaatioiden määrä ja 

merkittävyys toisiinsa nähden. 

2. Eri innovaatiotyyppien tuoma kilpailuetu ja sen merkitys kestävän kilpailukyvyn 

luomisessa. 

 

Myös innovaatiotyyppien jakautuminen ja merkitys eri toimialojen välillä on 

mielenkiintoinen teema, jonka merkitys todennäköisesti kasvaa, kun erilaisia 

innovaatiotyyppejä aletaan yhdistellä enenevässä määrin toisiinsa. Tuntemalla oman 

toiminnan kannalta todennäköisesti parhaan kilpailuedut tarjoavat innovaatiotyypit on 

mahdollista keskittää resursseja paremmin niihin. Tätä kautta esille nouseva teema on myös 

innovaatiotoiminnan merkitys nykypäivänä yrityksen kilpailukyvyn tekijänä. Kuinka paljon 

innovaatioiden avulla kyetään lopulta luomaan lisäarvoa ja miten paljon niiden kautta on 

mahdollista hankkia kilpailuetua? 

 

Toisaalta vaikka innovaatioprosesseja on tutkittu kohtuullisen paljon, on tarkempi tutkimus 

keskittynyt etenkin prosessin alku- ja loppupäähän. Innovaatioprosessin keskivaiheilla on 

useita osa-alueita, joiden suhteen on tehty hyvin vähän tarkempaa tutkimusta. Yksi tällaisista 

vaiheista on innovaation kehittyminen Fuzzy front end –vaiheesta konseptiasteelle. 
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