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Tämä diplomityö on tapaustutkimus, joka on tehty kehittämään innovaatiotoimintaa ja 
hyödyntämään innovaatiopotentiaalia autoalaan liittyvässä liiketoimintakonseptissa. 
Liiketoimintakonseptiin liittyy sitä ohjaava organisaatio sekä strategisia kumppaneita, joilla on 
jokaisella merkittävä erikoisosaamiseen perustuva rooli. 
 
Tutkimusote on konstruktiivinen ja konstruktiona toimii tutkimukseen perustuva 
innovaatiojärjestelmä. Tutkimuksen empiirisessä osuudessa on puolistrukturoitujen 
haastatteluiden avulla selvitetty liiketoimintakonseptin avainhenkilöiltä innovaatiojohtamisen, 
innovaatiotoiminnan ja ulkoisen tiedon hyödyntämisen nykytila sekä odotukset 
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lopuksi määrittelemällä kokoava käsite. Sisällönanalyysin kokoava käsite on 
innovaatiopotentiaalin maksimaalinen hyödyntäminen järjestelmällisesti. 
 
Innovaatiopotentiaalin hyödyntämisen kasvattamisessa toimintamallin muuttaminen 
satelliittimaisesta rakenteesta, jossa ohjaava organisaatio on yhteydessä yhteen kumppaniin 
kerrallaan, verkostoksi jossa kontaktien määrä moninkertaistuu kumppanien välisellä 
vuorovaikutuksella, on suuri merkitys. Uuden verkostorakenteen myötä innovaatiopotentiaalin 
hyödyntämisen mahdollisuus kasvaa etäisyyksiä, rakenteellisia aukkoja ja älyllistä 
ristipölytystä hyödyntämällä. 
 
Empiirisen aineiston sekä innovaatioon ja innovaatiotoimintaan liittyvien aikaisempien 
tutkimusten ja teorian pohjalta liiketoimintakonseptille on luotu innovaatiojärjestelmä, jonka 
avulla liiketoimintakonseptissa voidaan systemaattisesti kehittää innovaatiotoimintaa ja uusia 
innovaatioita. Innovaatiojärjestelmässä on huomioitu myös asiakaspalautteen ja asiakkaiden 
kehitysehdotusten sekä ulkoisen tiedon tehokkaampi kerääminen ja hyödyntäminen, mikä lisää 
käytäntölähtöisyyttä ja absorptiivista kapasiteettia verkostossa. Innovaatiojärjestelmän on 
tarkoitus kasvattaa verkoston innovaatiopotentiaalia ja kehittää innovaatiotoimintaa. 
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This master’s thesis is a case study aimed to develop innovation activity and exploit innovation 
potential in an automotive business concept. The business concept is steered by an organization 
with strategic partners, each representing a significant role and expertise of a specified business 
area. 
 
The research has a constructive approach. The innovation system created as the result of the 
research can be recognized as the construction. In the empirical part of the study, the current 
state of innovation management, innovation activities and the utilization of external 
information, as well as expectations for the development of innovation activities, have been 
examined using semi-structured interviews. All key persons in the business concept have been 
interviewed. The results of the interviews have been analyzed using data-oriented content 
analysis, by summarizing and classifying the information and combining the categories, and 
finally a unifying abstraction is determined. The unifying abstraction of the content analysis is 
maximal systematical utilization of the innovation potential. 
 
In order to increase the exploitation of innovation potential, changing the operating model from 
a satellite-like structure in which the steering organization is in interaction to one partner at a 
time to a network in which the number of contacts is multiplied by the interaction between the 
partners is of great importance. In the new network structure, the opportunity to exploit the 
innovation potential will increase by utilizing distances, structural holes and intellectual cross-
pollination. 
 
An innovation system has been created for the business concept, based on collected empirical 
data and previous researches and theory related to innovation and innovation activities. The 
innovation system can be utilized to systematically develop innovation activity and new 
innovations in the business concept. More efficient customer feedback and new ideas from 
customers as well as external information are utilized better in the innovation system. This 
increases absorptive capacity and practice-based innovation in the network. 
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1 JOHDANTO 
 

Innovaatiotoiminta ja uudet innovaatiot ovat elintärkeitä yrityksille tämän päivän nopeasti 

muuttuvassa ympäristössä. Tämän työn tarkoituksena on kehittää uudelle autoalan 

liiketoimintakonseptille uusi toimintamalli, joka mahdollistaa innovaatiopotentiaalin 

hyödyntämisen ja innovaatiotoiminnan kehittämisen. Liiketoimintakonseptia voidaan jo 

itsessään pitää innovaationa, sillä vastaavaa toimintatapaa ei ole aiemmin nähty Suomessa.  

 

Tutkimuksessa selvitettiin liiketoimintakonseptia ohjaavan organisaation ja strategisten 

kumppaneiden avainhenkilöiden mielipiteet ja ajatukset innovaatiotoiminnan tämän hetkisestä 

tilasta ja odotuksista sen kehittämisen osalta. Koko verkosto pitää innovaatiotoimintaa ja sen 

kehittämistä erittäin tärkeänä. Työn tuloksena on verkoston mielipiteistä ja aikaisempien 

aiheeseen liittyvien tutkimusten ja teorian pohjalta rakennettu käytäntölähtöinen 

innovaatiojärjestelmä, joka perustuu verkoston tiiviiseen vuorovaikutukseen, innovointia 

edistävän ympäristön luomiseen verkostossa, sekä ulkopuolisen tiedon hankkimisen ja 

hyödyntämisen tehostamiseen. Innovaatiojärjestelmän tarkoituksena on mahdollistaa 

innovaatiopotentiaalin hyödyntäminen koko verkoston laajuudelta ja uusien innovaatioiden 

syntyminen, mikä vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan.    

 

 

1.1 Tutkimuksen tausta ja tarkoitus 

 

Tämä tutkimus on tehty autoalaan liittyvälle uudelle liiketoimintakonseptille, joka on jo 

itsessään uusi malli autokaupassa ja se perustuu kumppaniverkoston yhteistyöhön. 

Liiketoimintakonseptiin on löytynyt tärkeimmät strategiset kumppanuudet, jotka edustavat eri 

aloja, kuten rahoitus- ja vakuutusalaa, katsastustoimintaa ja logistisia toimintoja. Strategiset 

kumppanit liittyvät vahvasti liiketoiminnan operatiiviseen toimintaan ja sen kehittämiseen. 

Lisäksi liiketoimintakonseptiin liittyy kumppaneita, joiden rooli perustuu lähinnä alihankintaan 

tai viranomaistoimintaan. Nämä kumppanit eivät vaikuta aktiivisesti liiketoimintakonseptin 

kehitystyöhön.  

 



4 

 

 

 

 

Liiketoiminta on käynnistetty menestyksellisesti ja sitä on jo laajennettu uusilla toiminnoilla. 

Se jakautuu tällä hetkellä Suomen rajojen sisäiseen toimintaan, joka perustuu autorahoituksen 

tarjoamiseen yksityishenkilöiden välisessä kaupassa ja ajoneuvojen tuontituomintaan 

Ruotsista, jolloin liiketoimintakonsepti toimii sekä suomalaisen autonostajan, että ruotsalaisen 

autoliikkeen tukena. Myös tuontitoimintaan sisältyy auton rahoitus. Huoltoleasing-toimintaa 

käynnistetään parhaillaan ja toimintaa on tarkoitus laajentaa ja edelleen kehittää. 

 

Kumppaniverkostossa on runsaasti osaamista ja kokemusta, kumppaneiden toimiessa eri 

aloilla. Osaamisen yhdistäminen ja hyödyntäminen on tärkeää liiketoiminnan kehityksen ja 

innovaatiotoiminnan kannalta. Liiketoimintakonseptia ohjaava yritys on tilannut tämän 

diplomityön liiketoimintakonseptin innovaatiopotentiaalin hyödyntämiseksi ja 

innovaatiotoiminnan kehittämiseksi. Työn tarkoituksena on kuvata kumppaniverkoston 

operoimalle liiketoimintakonseptille toimiva ja tehokas innovaatiojärjestelmän malli, jossa 

huomioidaan lähtötilanne ja avainhenkilöiden mielipiteet ja odotukset. Lähtötilanne ja 

liiketoimintakonseptiin liittyvien avainhenkilöiden mielipiteet kehitys ja innovaatiotoiminnasta 

selvitetään kvalitatiivisen tutkimuksen avulla, puolistrukturoituina haastatteluina.  

 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Työn tavoitteena on luoda liiketoimintakonseptille ja sen kumppaniverkostolle 

innovaatiojärjestelmä, eli malli ja prosessi, jota noudattamalla yritys saa tärkeää tietoa 

liiketoimintakonseptin eri osapuolilta ja palvelun käyttäjiltä sekä työkalun toiminnan 

kehittämiseen ja uusien innovaatioiden luomiseen. Yritys ja sen kumppaniverkosto hyötyy tästä 

ratkaisumallin muodossa, jonka avulla liiketoimintakonseptiin saadaan kerättyä tärkeää tietoa, 

kehitysehdotuksia ja ideoita markkinoilta sekä jatkojalostettua näitä mahdollisiksi 

innovaatioiksi ja näin kasvatettua liiketoimintaa. 

 

Tutkimuksen päätutkimuskysymys on: 

- Miten innovaatiopotentiaalin hyödyntämistä voidaan parantaa 

liiketoimintakonseptissa? 
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Tutkimuksen kolme alatutkimuskysymystä ovat: 

- Miten innovaatiojohtamista voidaan hyödyntää toiminnan kehittämisessä? 

- Miten käyttäjät ja eri osapuolet voidaan osallistaa innovaatiotoimintaan? 

- Miten tiedon hankkimista ja hyödyntämistä voidaan tehostaa 

liiketoimintakonseptissa? 

 

Alakysymysten vastaukset auttavat selvittämään vastauksen pääkysymykseen. Tutkimus 

toteutetaan konstruktiivisena tapaustutkimuksena. Aikaisempien aiheeseen liittyvien 

tutkimusten ja innovaatiojohtamiseen liittyvän kirjallisuuden pohjalta vastataan 

tutkimuskysymyksiin liiketoimintakonseptin lähtötilanteen valossa. Lähtötilanne vaikuttaa 

tutkimustulokseen, joten se ei ole suoraan käytettävissä muissa organisaatioissa, mutta 

sovellettuna tutkimustuloksia voidaan hyödyntää myös muissa yhteyksissä ja verkostoissa. 

 

  

1.3 Teoreettinen perusta ja keskeiset käsitteet 

 

Tämän tutkimuksen tieteelliset lähtökohdat perustuvat innovaatiojohtamiseen, 

käytäntölähtöiseen innovointiin ja innovaatiojärjestelmiin, jotka ovat kaikki tärkeitä tekijöitä 

innovaatiopotentiaalin hyödyntämisessä.  Työn lähtökohtana on kehitystyö, joka perustuu 

innovaatiojärjestelmän luomiseen verkostomaiselle organisaatiolle ja teoriapohjaksi on valittu 

varsinkin verkostomaiseen innovaatiotoimintaan liittyviä tutkimuksia ja kirjallisuutta. 

Lähteiksi on valittu mahdollisimman ajankohtaista tietoa ja sen lisäksi teorian uranuurtajien tai 

muuten aiheelle merkittävien tutkijoiden julkaisuja.  

 

Työlle on valittu kolme teoreettista kulmakiveä, jotka ovat innovaatiojohtaminen, 

käytäntölähtöinen innovointi ja innovaatiojärjestelmät. Innovaatiojohtaminen perustuu 

erikoisosaamisen ja tiedon monimuotoisuuden johtamiseen ja hallintaan (Trott, 2012, s. 97) 

sekä innovointiympäristön mahdollistamiseen, jota ei häiritse rutiininomaiset työt 

innovaatiotoimintaan keskityttäessä (Watson-Hemphill, 2003, s. 12). Innovaatiojohtamisen 

osalta syvennytään tarkemmin yrityksen innovaatiotoimintaan, innovaatiokyvykkyyteen ja 

siihen liittyviin tekijöihin sekä innovaatiotoiminnan esteisiin.  
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Tietotekniikan myötä nopeasti kehittyneessä käytäntölähtöisessä innovoinnissa (von Hippel, 

2005, s. 63) käyttäjät ja työntekijät toimivat usein innovaatioiden lähteenä, mutta se perustuu 

myös ideoiden kehittymiseen ja jatkojalostamiseen (Harmaakorpi & Melkas, 2012, s. 438). 

Käytäntölähtöisen innovoinnin osalta keskitytään innovaatioparadigmoihin, painottaen 

käytäntölähtöisiä DUI-moodeja, analyyttisen ja tulkitsevan innovaatioprosessin eroihin sekä 

avoimeen innovaatioon.  

 

Uusien tuotteiden kaupallistamiseksi ja lisäarvon tarjoamiseksi asiakkaille, yritysten on tehtävä 

yhä enemmän yhteistyötä (Vanhaverbeke, 2006, s. 384). Innovaatiojärjestelmä koostuu 

yrityksistä ja organisaatioista sekä instituutioista, jotka jakavat keskenään uutta ja 

taloudellisesti hyödyllistä tietoa (Fischer, 2001, s. 200).  Innovaatiojärjestelmät jaetaan 

kansallisiin, alueellisiin ja sektoraalisiin innovaatiojärjestelmiin. Merkityksellisin tämän 

tutkimuksen kannalta on sektoraalinen innovaatiojärjestelmä, joka koostuu saman alan 

toimijoista, joilla on yhteinen intressi erityisten tuotteiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen 

sekä potentiaalista kysyntää näille tuotteille (Malerba, 2002, s. 250). Innovaatiojärjestelmät-

otsikon alla syvennyskohteina ovat tiedontuotanto ja absorptiivinen kapasiteetti, dynaamiset 

kyvykkyydet, etäisyydet ja heikot ja vahvat linkit sekä rakenteelliset aukot ja 

innovaatiopotentiaali.  Kuvassa 1 on esitetty työlle valitut teoreettiset kulmakivet ja niihin 

liittyvät keskeiset tekijät tässä tutkimuksessa, jotka esitellään tarkemmin luvussa kaksi. 
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Kuva 1 Tutkimuksen teoreettiset kulmakivet ja niihin liittyvät keskeiset tekijät. 

 

 

Luvussa kolme esitellään tieteellinen lähestymistapa, joka tässä tutkimuksessa on 

tapaustutkimus ja tutkimusmenetelmät. Metodologiana käytetään konstruktiivista 

tutkimusotetta, jossa konstruktiona toimii tutkimuksen pohjalta luotava innovaatiojärjestelmä. 

Luku neljä sisältää tutkimustulokset ja luku viisi johtopäätökset sekä niiden pohjalta esiteltävän 

innovaatiojärjestelmän mallin. 
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Tämän työn keskeisiä käsitteitä ovat innovaatio, innovaatiojohtaminen, käytäntölähtöinen 

innovaatio ja innovaatiojärjestelmä.  Näitä käsitteitä käsitellään tarkemmin aikaisempiin 

tutkimuksiin ja teoriaan nojaten luvussa kaksi. 

 

Innovaatio 

Innovaatio on laajasti eri yhteyksissä käytetty termi. Innovaatioiden eri tyyppejä ovat tuote- ja 

palveluinnovaatiot, prosessi-innovaatiot tai toimintaympäristön innovaatiot. Innovaatio voi olla 

inkrementaalinen, eli asteittainen parannus jo olemassa olevaan tuotteeseen, palveluun tai 

prosessiin tai radikaalinen, joka on täysin uudenlainen tuote, palvelu tai prosessi. Keksintö 

voidaan määritellä innovaatioksi yleisesti vasta kun se on jollain tapaa implementoitu tai 

kaupallistettu ja näin integroitu tuottavasti yritystoimintaan (Rogers, 1998, s. 9).  Lahjakkaat 

yksilöt toimivat innovaatioiden ensisijaisina lähteinä, sillä innovaatiot syntyvät ideoista, joita 

yksilöt synnyttävät (Leavy, 2005, s. 40).  

 

Innovaatiojohtaminen 

Innovaatioiden synnyttämiseksi tarvitaan ideoiden kaupallistamista, joka vaatii johtoa 

löytämään tasapainon luovuuden ja tehokkuuden välillä (Leavy, 2005, s. 38). 

Innovaatiojohtamisessa tarvitaan sekä asioiden (management) johtamista, että ihmisten 

(leadership) johtamista innovaation eri vaiheissa (Apilo & Taskinen, 2006, s. 19). Varsinkin 

innovaatioprosessin alkuvaiheessa luovuudella on tärkeä merkitys, jolloin ihmisten johtaminen 

on tärkeää (Apilo & Taskinen, 2006, s. 20) ja organisaatioissa tulisikin kiinnittää huomioita 

tekijöihin, jotka vaikuttavat negatiivisesti luovuuteen (Amabile, 1997, s. 52–53). 

Innovaatiojohtaminen koskee koko yritystä ja sen tehtävänä on hyödyntää koko henkilöstön 

innovaatiopotentiaalia, ei pelkästään tuotekehitystehtävissä työskentelevien osalta (Apilo & 

Taskinen, 2006, s. 20, 97). 

 

Innovaatiotoiminta 

Organisaation innovaatiotoiminnan on tarkoitus kannustaa ideointiin ja innovaatioiden 

syntymiseen ja kehittämiseen. Siihen voidaan vaikuttaa muun muassa sopivan 

innovointiympäristön luomisella, jossa rutiininomaiset tehtävät eivät häiritse silloin kun 

tarkoituksena on keskittyä innovointiin (Watson-Hemphill, 2003, s. 12).  Inkrementaalit 
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innovaatiot soveltuvat organisaation olemassa oleviin prosesseihin ja liiketoimintakonseptiin, 

mutta radikaalit innovaatiot vaativat muutosta näihin (Apilo & Taskinen, 2006, s. 14–15). 

Innovaatiotoiminnalle hedelmällistä on matala organisaatio, jossa on paljon vuorovaikutusta 

(Apilo & Taskinen, 2006, s. 99).  

 

Käytäntölähtöinen innovaatio 

Innovaatioiden tiedontuotanto jaetaan tiede- ja käytäntölähtöisiin innovaatioprosesseihin. 

Teknologisen kehityksen mahdollistama tietovirtojen nopea ja laaja leviäminen sekä 

käyttäjäkokemusten ja asiakastarpeiden selvittämisen tehostaminen on lisännyt 

käytäntölähtöistä innovointia tiedelähtöiseen innovointiin verrattuna (Horn & Brem, 2014, s. 

944). Käytäntölähtöiselle innovaatiotoiminnalle on tunnusomaista organisatorinen oppiminen 

ja keskittyminen asiakastarpeisiin (Jensen et al., 2007, s. 686). Käytäntölähtöisessä 

innovaatioprosessissa tiedontuotanto on heterogeenista ja tieto on usein hiljaista ja paikallista, 

joka on vaikeasti jaettavissa (Jensen et al., 2007, s. 684).  

 

Innovaatiojärjestelmä 

Innovaatiojärjestelmä on joukko verkostoituneita toimijoita, kuten yrityksiä, muita 

organisaatioita ja instituutioita, jotka toimivat vuorovaikutuksessa uutta tai taloudellisesti 

hyödyllistä tietoa jakamalla ja sitä käyttämällä tuotantoprosessissa (Fischer, 2001, s. 200). 

Innovaatiojärjestelmät voidaan jakaa kansallisiin, alueellisiin ja sektoraalisiin 

innovaatiojärjestelmiin.  
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2 INNOVAATIOTOIMINTA JA SEN JOHTAMINEN VERKOSTOSSA 
 

Innovaatiot ovat uusia tuotteita tai toimintamalleja, joista yritys saa taloudellista tai 

toiminnallista hyötyä ja ne ovat tänä päivänä tärkeitä yrityksen menestykselle nopeasti 

muuttuvilla markkinoilla. Innovaatiot voidaan jakaa eri tyyppeihin, kuten tuote-, prosessi-, 

toimitus-, strategia-, johtamis- ja markkinointi-innovaatioihin (Amara, D'Este, Landry, & 

Doloreux, 2016, s. 4066) sekä palveluinnovaatioihin. Huomioimalla innovoinnin vaatima 

ympäristö ja keskittymällä innovaatiotoiminnan ja innovaatiojohtamisen kehittämiseen voidaan 

parantaa innovaatiopotentiaalia ja näin edistää uusien innovaatioiden syntyä. 

 

Digitalisaatio ja internet ovat mahdollistaneet tietovirtojen nopean leviämisen (Bogers, 

Chesbrough, Heaton & Teece, 2019, s. 79), mikä on vaikuttanut myös innovaatiotoimintaan. 

Aikaisemmin innovaatio voitiin nähdä tiedelähtöisenä prosessina, joka johti käytännöllisiin 

innovaatioihin, mutta tänä päivänä innovaatiotoiminnalle yleistä on sosiaalinen ja taloudellinen 

yhteistyö, joka tapahtuu usein verkostoissa, ja sen tuloksena syntyy joko täysin uusia 

radikaalisia innovaatioita tai inkrementaalisia innovaatioita, jotka ovat parannuksia tai 

kehityksiä olemassa olevaan tuotteeseen, palveluun tai prosessiin (Melkas & Harmaakorpi, 

2012, s. 2). 

 

Erilaiset taustat ja osaaminen ovat hedelmällisiä innovaatiotoiminnan kannalta. Innovatiiviset 

yritykset ovat riippuvaisia älyllisistä hyödykkeistä, kuten tiedosta tai tietotaidosta ja miten 

ylläpitää jatkuvaa innovointia ja kilpailukykyä (Chiu & Lee, 2012, s. 337). Innovaatioprosessin 

ytimessä on erikoisosaamisen ja tiedon monimuotoisuuden johtaminen ja hallinta (Trott, 2012, 

s. 97). Tässä luvussa syvennytään tarkemmin aikaisempiin tutkimuksiin ja teoriaan 

innovaatiojohtamiseen, käytäntölähtöiseen innovointiin ja innovaatiojärjestelmiin liittyen, sekä 

niihin liittyviin tekijöihin. Nämä edellä mainitut aiheet vaikuttavat yksilöiden, yritysten ja 

verkostojen innovaatiopotentiaaliin.   
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2.1 Innovaatiojohtaminen 

 

Innovaatioiden syntyä ja innovaatiotoimintaa voidaan edistää innovaatiojohtamisen avulla. 

Innovointia tulee tarkastaa johtamisen prosessina, jota ohjaa muutos ja joka vaatii monien eri 

toimintojen tehokasta johtamista (Trott, 2012, s. 28–29). Innovaatiojohtaminen perustuu 

organisaatiomuodon, käytäntöjen ja prosessien muuttamisesta yritykselle tai alalle uudella 

tavalla ja siitä voi olla pitkäkestoista hyötyä innovaatioiden, suorituskyvyn, tuottavuuden ja 

kilpailukyvyn osalta (Volberda, Van Den Bosch & Heij, 2013, s.1; Hamel, 2006, s. 72, 74). 

Innovaatiojohtamisessa tarvitaan uusia taitoja, sillä uudet tuotteet voivat olla toimintoja ja 

maantieteellisiä rajoja ylittäviä. Johdettavat eivät aina ole alaisia ja tulos on aikaansaatava ilman 

auktoriteettia, jolloin johtamisen vastuuta on jaettava ja verkostosuhteilla on tässä merkittävä 

rooli. Myös vuorovaikutuksella ja kommunikaatiolla toimintojen välillä ja ulkoisen ympäristön 

kanssa on tärkeä rooli. (Trott, 2012, s. 32)   

 

Perustavanlaatuinen ongelma tämän päivän johtamisessa on päivittäisten tehtävien hoitamiseen 

tarvittavien rutiinien ja vakauden, yhdistäminen luovaan ympäristöön, jossa uusia ideoita 

voidaan kokeilla ja kehittää (Trott, 2012, s. 84). Työntekijöiden osallistaminen 

innovaatioprosessiin on tärkeää. Gary Hamel (2006, s. 74) kertoo esimerkissään 

ajoneuvovalmistaja Toyotan menestyksestä, joka perustuu siihen, että yritys on kasvattanut 

tuotantotyöntekijöidensä roolia perinteisistä valmistuskoneiston osasista 

ongelmanratkaisijoiksi, innovaattoreiksi ja muutosagenteiksi, minkä ansiosta työntekijät 

antavat vuosi vuodelta enemmän yritykselle. 

 

Luovuudella on tärkeä rooli innovaatiotoiminnassa ja sen johtamisessa. Amabile ja Pratt (2016, 

s. 169) esittävät innovaatiojohtamisen taidoiksi muun muassa, selkeät tavoitteet ja 

kannustuksen niiden saavuttamiseksi itseohjautuvasti, uusien ideoiden kehittämismenetelmät, 

palautteenannon ja palkitsemisen, osallistavan päätöksenteon ja virheistä oppimisen. Westin 

(2002, s. 371) mukaan osallistava päätöksenteko pienentää muutosvastarintaa, mikä kasvattaa 

innovaatioiden toteutumisen todennäköisyyttä.  
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On tärkeää, että johto sitoutuu innovaatiotoimintaan. Innovaatiotoimintaan suuntautumisen on 

tultava ensisijaisesti korkeimmalta johdolta, mutta myös alemmat tasot voivat olla tärkeitä 

viestimisen ja tulkinnan osalta (Amabile, 1997, s. 52).  Koko organisaation tulisi sisäistää 

innovaatiotoiminnan tärkeys. Mikäli henkilöstö ei pidä innovaatiotoimintaa tärkeänä, johdon 

viesti innovaatioiden tärkeydestä tuskin motivoi, mutta jos henkilöstö pitää innovointia 

tärkeänä, voi sama viesti toimia merkittävänä motivaattorina (Amabile & Pratt, 2016, s. 171).  

 

Innovaatiojohtamisessa on tärkeää, että innovaatiotoiminnan kannalta tärkeät tekijät löytyvät 

yrityksen prosesseista ja strategioista, ei se, että on nimetty erillinen innovaatiojohtaja tai 

innovaatiostrategia (Apilo & Taskinen, 2006, s. 20). Innovaatiojohtamisessa tarvitaan sekä 

asioiden, että ihmisten johtamista, oikeissa vaiheissa prosessia (Apilo & Taskinen, 2006, s. 19). 

Innovaatioprosessin alkuvaiheissa tarvitaan enemmän ihmisten johtamista, kun taas 

loppuvaiheissa tarvitaan asioiden johtamista (Apilo & Taskinen, 2006, s. 19). 

Innovaatiojohtamisen tärkeimpiä vastuita on mahdollistaa organisaatiossa tai verkostossa 

tehokas ja jatkuva innovaatiotoiminta, jota kuvaillaan tarkemmin seuraavassa alaluvussa. 

 

 

2.1.1 Innovaatiotoiminta 

 

Innovaatiotoimintaa voidaan kuvata innovaatioiden luomisen kykynä ja siihen vaadittavien 

ominaisuuksien kehittämisenä (Saunila & Ukko, 2015, s. 7). Innovatiivisuuden ja 

organisaatiokulttuurin välillä on vahva yhteys (Dobni, 2008, s. 542) ja organisaatiokulttuurit, 

joissa panostetaan oppimisen kehittämiseen ja osallistavaan päätöksentekoon yltävät 

korkeimmille innovatiivisuuden tasoille (Hurley & Hult, 1998, s. 42, 51). Yritys- ja 

innovaatiokulttuurit ovat hitaita muuttumaan ja niiden muuttaminen onnistuu vain 

pitkäjänteisesti ja huomioiden kaikki organisaatiotasot (Apilo & Taskinen, 2006, s. 41).  

Innovatiivisen organisaatiokulttuuriin aikaansaamiseksi tarvitaan myös luova ilmapiiri. De 

Jongin ja Den Hartogin mukaan tukea ilmaiseva ilmapiiri on tärkeä tekijä luovuuden 

edistämiseksi (De Jong & Den Hartog, 2007, s. 59). 
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Dobni (2008, s. 540) määrittelee innovaatiokulttuurin moniulotteisena kontekstina, joka 

perustuu tarkoitukseen olla innovatiivinen, innovaatiotoimintaa tukevaan rakenteeseen, 

markkina- ja arvosuuntautuneisuuteen vaikuttavaan operatiivisen tason käyttäytymiseen sekä 

innovaatioita toteuttavaan ympäristöön. Tärkeää on luoda sopiva innovointiympäristö, jota ei 

häiritse rutiininomaiset työt, kuten sähköposteihin ja puheluihin vastaaminen, silloin kun 

keskitytään innovaatioihin (Watson-Hemphill, 2003, s. 12).  

 

Innovaatiotoiminnassa keskeistä on kyky hallita tiedon ja osaamisen monimuotoisuutta (Trott, 

2012, s. 97). Amabilen (1997, s. 52) tutkimuksen mukaan organisaatiossa tärkeintä 

innovaatiotoiminnan tukemiseen ovat menetelmät uusien ideoiden kehittämiseen, tiedon ja 

ideoiden avoin ja aktiivinen kommunikoiminen, tunnustukset ja palkitseminen luovuudesta 

sekä työn oikeudenmukainen arvioiminen, myös epäonnistuneiden töiden osalta. 

Innovaatioprosessin aikaisessa vaiheessa luovien ideoiden tuottamiselle on annettava aikaa 

paineettomassa ja mieluiten miellyttävässä ja rentouttavassa ympäristössä (West, 2002, s. 379).  

 

Innovaatiotoiminnassa ideoiden runsaus on tärkeää, sillä ideat ruokkivat toisiaan ja myös 

tyhmältä tuntuvat ideat kannattaa mainita ja yrittää haastaa itsensä ja organisaationsa tuomaan 

esiin ideoita uusista näkökulmista (Watson-Hemphill, 2003, s. 13). Innovatiivisuutta voidaan 

lisätä huolehtimalla jatkuvasta muutoksesta ja siitä, että kannustaminen ja palkitseminen 

tukevat innovatiivisuutta ja luovuutta (Apilo & Taskinen, 2006, s. 41). Innovaatiotoiminnassa 

tulisi keskittyä sekä innovaatioesteiden poistamiseen, että innovoinnin positiivisten tekijöiden 

vahvistamiseen, sillä molemmat ovat välttämättömiä ja toisiaan täydentäviä (Hadjimanolis, 

2003, s. 560). Innovaatiotoiminnalle tärkeää on yksilöiden, organisaation ja verkoston 

innovaatiokyvykkyys, johon tutustutaan tarkemmin seuraavassa alaluvussa. 

 

 

2.1.2 Innovaatiokyvykkyys 

 

Innovaatiokyvykkyys on yrityksen kykyä uudistua ja tuottaa innovaatioita, joihin vaaditaan 

taitoa ottaa virheistä opiksi ja hyödyntää tätä tietoa uusiin innovaatioihin (Saurila & Ukko, 

2015, s. 7, 11). Innovaatiokyvykkyydellä on suuri merkitys yrityksen kilpailukyvyn kannalta. 
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Innovatiivisuuden aste kasvaa, kun ryhmällä on kyky vastaanottaa uusia ideoita ja 

innovaatioita, mikä vaikuttaa ryhmän innovaatiokyvykkyyteen (Hurley & Hult, 1998, s. 51). 

Saunila ja Ukko (2015, s. 11–12) määrittelevät innovaatiokyvykkyyttä jakamalla sen kolmeen 

eri tekijään: potentiaalitekijät, jotka muodostavat potentiaalit innovaatioiden tuottamiseen, 

toimintatavat, joka mahdollistavat innovaatiopotentiaalin hyödyntämisen, ja innovaatioiden 

tuottamisen ja innovaatiotoiminnan tuloksina, eli uusina innovaatioina.  

 

Yritys voi tulla innovatiiviseksi hyödyntämällä työntekijöidensä kykyä innovoida (De Jong & 

Den Hartog 2007, s. 41). Luovuus on tärkeä osa innovaatiokyvykkyyttä. Se on ensimmäinen 

askel innovaatioprosessissa ja innovaatiot ovat elintärkeitä yrityksen pitkäaikainen menestys 

huomioiden (Amabile, 1997, s. 39). Luovuutta voi vahvistaa muun muassa jakamalla 

työtehtäviä kiinnostuksen ja osaamisen mukaan (Amabile & Pratt, 2016, s. 169) ja taloudellinen 

menestys liittyy usein intohimoon työtä kohtaan (Amabile, 1997, s. 39).  Myös työympäristöllä 

on merkittävä vaikutus henkilöstön luovuuteen (Amabile, 1997, s. 50). 

 

Innovaatio- ja luovuusprosessissa, luovuus voidaan nähdä pääasiassa ideointivaiheena ja 

innovaatiovaihe ideoiden toteuttamisena, jonka tuloksena on uudet tai parannetut tuotteet tai 

toimintatavat (Anderson, Potočnik, & Zhou, 2014, s. 1298). Luovuutta voidaan katsoa 

tarvittavan koko innovaatioprosessin aikana, mutta luovien ideoiden synnyttäminen liittyy 

pääasiassa prosessin alkuvaiheeseen (West, 2002, 358, 378). Innovatiivisen käyttäytymisen 

voidaan nähdä liittyvän läheisesti työntekijöiden luovuuteen (De Jong & Den Hartog 2007, s. 

43). Amabile ja Pratt (2016, s. 160, 175–177) korostavat sisäisen motivaation tärkeyttä 

luovuudesta ja innovaatioista puhuttaessa, joka perustuu muun muassa kiinnostavuuteen ja 

tyytyväisyyteen sekä työn merkityksellisyyteen.  
 

 

2.1.3 Innovaatiotoiminnan esteet 

 

Innovaatiokyvykkyyttä ja -toimintaa voi rajoittaa erilaiset esteet. Yhteistyö ja avoin 

kommunikaatio organisaatiossa ovat tärkeitä innovaatiotoiminnan kannalta. Mikäli 

organisaatiossa esiintyy haluttomuutta tehdä yhteistyötä ja jakaa ideoita, vuorovaikutus ja 
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päätöksenteko hidastuvat ja projekteja saattaa joutua lopetusuhan alle (Trott, 2102, s. 235). 

Esteet voivat vaikuttaa eri tavalla innovaatioprosessin eri vaiheissa ja ne voivat pysäyttää 

innovaation kokonaan, viivästyttää sitä tai kasvattaa sen kustannuksia. (Hadjimanolis, 2003, s. 

560, 564).  

 

Innovaatioesteitä voidaan tunnistaa monella eri tasolla, henkilö- ja organisaatiotasosta, aina 

alueellisiin ja maanlaajuisiin esteisiin (Hadjimanolis, 2003, s. 559). Yritys pystyy vaikuttaa 

organisaation sisäisiin esteisiin, kuten yksilöihin, rakenteeseen ja strategiaan liittyviin esteisiin, 

mutta ei ulkoisiin esteisiin, kuten markkinaan ja maan hallintoon tai esimerkiksi Euroopan 

Unionin direktiiveihin liittyviin esteisiin (Hadjimanolis, 2003, s. 560–562).  

 

Motivaatiota, koordinaatiota, kykyjen kehittämistä ja resurssien hankkimista koskevat 

vaikeudet muodostavat esteitä innovaatioille (Hadjimanolis, 2003, s. 570). Uusia innovaatioita 

estää syntymästä epäonnistumisten korostaminen ja epäonnistuneiden syyllistäminen sekä 

näkökanta, että johtajat ovat aina oikeassa (Apilo & Taskinen, 2006, s. 41). Henkilötasoon 

liittyvät sisäiset esteet johtuvat käsityksistä, mukaan lukien puolueellisuudet ja motivaation 

puute, taitojen puutteet, mutta myös henkilökohtaisten tavoitteiden poikkeamisesta 

organisaation tavoitteisiin ja kiinnostuksenkohteisiin (Hadjimanolis, 2003, s. 561). Johto voi 

olla syventynyt nykyiseen toimintaan ja olla konservatiivinen, mikä voi johtaa siihen, että se 

pitää innovointia riskialttiina ja vaikeana (Hadjimanolis, 2003, s. 561). 

 

Rakenteellisiin esteisiin liittyvät kulttuuriset esteet johtuvat yrityksen olemassa olevista 

uskomuksista ja arvoista, jotka eivät tue muutosta. Esimerkiksi syyllistäminen ja pelko 

vastuusta estävät kokeiluja, muutoksia ja innovaatioita. Kulttuuriset esteet liittyvät 

motivaatioon sekä palkitsemis- ja rangaistusjärjestelmiin ja ne ovat yhteydessä henkilötason 

esteisiin. (Hadjimanolis, 2003, s. 563) 

 

Kykyjen puute tai riittämätön taso voivat muodostua innovaatioesteiksi, kuten teknologiset 

kyvyt, ideointien synnyttäminen ja kehittäminen, markkinointi- ja palvelukyvyt tai 

verkostoitumiskyky (Hadjimanolis, 2003, s. 563).  Innovaatioiden esteenä on myös 

yksilösuoritusten palkitseminen, silloin kun ne liittyvät lyhyen aikavälin tulokseen ja myös 
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kehitysrahojen leikkaaminen ja saneerausohjelmat (Apilo & Taskinen, 2006, s. 41) tai yrityksen 

supistaminen (Amabile, 1997, s. 51), sillä taloudellisilla esteillä on merkittävä kielteinen 

vaikutus yritysten innovaatioalttiuteen (Amara et al., 2016, s. 4065). 

 

Esteiden poistaminen on välttämätön, mutta ei riittävä edellytys innovaatioiden toteuttamiselle 

(Hadjimanolis, 2003, s. 560). Yrityksissä tulisi perustaa prosessi sisäisten esteiden 

tunnistamiseksi ja poistamiseksi, ulkoisten esteiden poistamisessa viranomaisilla ja 

hallituksella on merkittävä rooli (Hadjimanolis, 2003, s. 570).  

  

 

2.2 Käytäntölähtöinen innovointi 

 

Edellisissä alaluvuissa on keskitytty innovaatiojohtamiseen liittyviin tekijöihin. Seuraavaksi 

tutustutaan käytäntölähtöiseen innovointiin, jossa avainrooleissa ovat tuotteiden, palveluiden 

tai järjestelmien käyttäjät ja heidän kokemuksensa. Nykyaikaiset teknologiat helpottavat 

käyttäjätietojen keräämisen ja asiakkaiden tarpeen selvittämisen tehokkaammin kuin koskaan 

aikaisemmin ja asiakkaan osallistaminen ongelmanratkaisuprosesseihin mahdollisimman 

aikaisessa vaiheessa on tärkeää (Horn & Brem, 2014, s. 944). Innovaatiot vaativat tietoa ja 

taitoa, joita tarvitaan usein myös yrityksen ulkopuolelta ja käytäntölähtöinen innovointi 

mahdollistaa tämän perustumalla työntekijöiden, asiakkaiden ja kumppaneiden 

verkostoitumiseen päivittäisissä toiminnoissa (Harmaakorpi & Melkas, 2012, s. 446, 449). 

Käytäntölähtöinen innovointi on tehokas ja yleinen ilmiö, joka kasvaa nopeasti tietotekniikan 

kehittymisen myötä (von Hippel, 2005, s. 63) 

 

Käytäntölähtöistä innovointia pidetään käyttäjä- ja työntekijälähtöisenä innovointina, mutta se 

voidaan nähdä myös oppimisprosessina, jossa ideat kehittyvät ja alkuperäisestä ideasta syntyy 

uusia ideoita (Harmaakorpi & Melkas, 2012, s. 438). Käyttäjät ovat tässä yhteydessä yrityksiä 

tai kuluttajia, jotka hyötyvät tuotteen tai palvelun käytöstä (von Hippel, 2005, s. 65; Sundbo & 

Toivonen, 2011, s. 5).   
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Von Hippelin (2005, s. 74–75) mukaan yritys voi hyödyntää käyttäjiä innovaatioprosessissa 

etsimällä systemaattisesti ja jatkokehittämällä käyttäjien innovaatioita tai luomalla ja 

tarjoamalla käyttäjille työkaluja innovointiin, jolloin muodostuu suhde käyttäjiin ja yritys 

hyötyy käyttäjien kehittämien tuotteiden tuottamisesta. Käyttäjiä tulisi hyödyntää jo ennen kuin 

uusi innovaatio lanseerataan markkinoille, sillä käyttäjien osallistaminen prosessiin aikaisessa 

vaiheessa kasvattaa menestymisen mahdollisuutta (Sundbo & Toivonen, 2011, s. 10, 12). 

 

 

2.2.1 Innovaatioparadigmat 

 

Käytäntölähtöisen innovaation pohjalta tutustutaan hieman tarkemmin innovaatioiden 

luokitteluun, eli innovaatioparadigmoihin. Innovaatioparadigmat tai -moodit ovat 

innovaatioiden luokitteluja, niiden lähtökohdat ja tunnusomaiset piirteet huomioiden.  Jensen, 

Johnson, Lorenz ja Lundvall (2007, s. 680) esittelevät kaksi eri moodia, tiedelähtöisen STI-

moodin (Science, Technology, Innovation), joka perustuu kodifioituun tietoon ja tekniseen 

tietotaitoon, sekä käytäntölähtöisen DUI-moodin (Doing, Using, Interacting), joka perustuu 

kokemukseen perustuvaan tietotaitoon sekä epävirallisiin oppimisprosesseihin. Harmaakorpi ja 

Melkas (2012, s. 445–446) jakaa käytäntölähtöisen moodin edelleen kahteen alakategoriaan, 

niiden tunnusomaisten piirteiden takia. 

 

Tiedelähtöinen innovaatiotoiminta perustuu kodifioituun tietoon. Kodifioitu tieto voidaan 

selittää tietona, joka voidaan dokumentoida ja se voidaan jakaa muille, mutta usein tarvitaan 

myös tiettyä osaamista tiedon ymmärtämiseksi (Jensen et al., 2007, s. 681).  Käytäntölähtöinen 

innovaatiotoiminta puolestaan perustuu vahvasti tietotaitoon ja ihmissuhteisiin, ja tämä on 

usein hiljaista ja paikallista tietoa, joka on vaikeasti jaettavissa (Jensen et al., 2007, s. 684). 

Tiedelähtöisessä moodissa yritykset panostavat omaan tuotekehitykseen, patentteihin, 

tietojärjestelmiin ja oman työvoiman kouluttamiseen, kun puolestaan käytäntölähtöisessä 

moodissa uskotaan tekemällä ja käyttämällä oppimiseen (Fitjar & Rodriguez-Pose, 2012, s. 

129).  
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Harmaakorpi ja Melkas (2012, s. 445–446) jakavat käytäntölähtöisen DUI-moodin 

tunnusomaisen toiminnan mukaan; a-alakategorialle tyypillisiä ovat innovaatiosessiot, jotka 

perustuvat älylliseen ristipölytykseen ja joissa yhdistetään tieteellinen ja kokemusperäinen 

asiantuntemus, b-alakategorialle puolestaan tunnusomaista on heterogeenisempi kehittäminen, 

joka perustuu tekemällä oppimiseen tai esimerkiksi teatterimenetelmiin, ja jossa jokainen 

osallistuja lasketaan asiantuntijaksi.   Taulukossa 1 esitetään innovaatioparadigmojen 

tunnusomaiset piirteet eri näkökulmista. 

 

 
Taulukko 1 Innovaatioparadigmat (Harmaakorpi & Melkas, 2012, s. 447) 
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Fitjar ja Rodriguez-Pose (2012, s. 128) esittävät, että tiedelähtöisessä STI-moodissa yritys on 

vuorovaikutuksessa konsultteihin, yliopistoihin ja tutkimuskeskuksiin, kun puolestaan 

käytäntölähtöisessä DUI-moodissa yritys on vuorovaikutuksessa toimitusketjun toimijoihin, 

kuten toimittajiin ja asiakkaisiin sekä toimitusketjun ulkopuolisiin toimijoihin, kuten 

kilpailijoihin. Parhaimpaan tulokseen uuden tuotteen tai palvelun lanseeraamisessa päästään 

yrityksissä, joissa yhdistetään tiede- ja käytäntölähtöisyys innovaatiotoiminnassa (Jensen et al., 

2007, s. 689).   

 

 

2.2.2 Analyyttinen ja tulkitseva innovaatioprosessi 

 

Innovaatioparadigmoihin liittyy vahvasti myös innovaatioprosessien luokittelu tunnusomaisten 

piirteidensä perusteella. Innovaatioprosessit voidaan jakaa analyyttiseen ja tulkitsevaan 

innovaatioprosessiin. Lesterin ja Pioren (2004, s. 96) mukaan analyyttista innovaatioiden 

johtamista ei tule kuitenkaan korvata tulkitsevalla johtamisella, vaan menestyvä yritys tarvitsee 

molempia. Niiden yhdistäminen voidaan kokea vaikeana innovaatioprosessien vahvasti 

erilaisten luonteiden takia (Lester & Piore, 2004, s. 96). 

 

Tulkitseva innovaatioprosessi on jatkuva ja sillä ei ole luonnollista päätepistettä. Siihen 

osallistuvat eivät pysty ennakoimaan mihin keskustelu johtaa ja miten se kehittyy, toisin kuin 

rajatussa ongelmanratkaisuprojektissa, joka kuvaa analyyttista innovaatioprosessia. (Lester & 

Piore, 2004, s. 53). Taulukossa 2 on esitetty analyyttiselle ja tulkitsevalle innovaatioprosessille 

tyypilliset ominaisuudet. 
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Taulukko 2 Analyyttinen ja tulkitseva innovaatioprosessi (Lester & Piore, 2004, s. 97–98) 

 

 
 

Analyyttisen ja tulkitsevan innovaatioprosessin malli liittyy vahvasti edellisessä kappaleessa 

käsiteltyihin innovaatiomoodeihin. Analyyttinen innovaatioprosessi perustuu tiedelähtöiseen 

STI-moodiin, kun puolestaan tulkitseva innovaatioprosessi perustuu käytäntölähtöisiin DUI-

moodeihin. Innovaatioparadigmojen ja innovaatioprosessien luokituksen lisäksi innovaatiot 

voidaan jakaa suljettuun ja avoimeen innovaatioon. Seuraavassa alaluvussa tutustutaan 

tarkemmin avoimen innovaation tunnusomaisiin piirteisiin. 

 

 

2.2.3 Avoin innovaatio 

 

Henry Chesbrough (2003, s. 43) kirjoittaa avoimesta innovaatioparadigmasta, joka syrjäyttää 

perinteisen suljetun innovaatioparadigman ja kuvailee sitä uutena logiikkana ideoiden lähteestä 

ja käytöstä. Chesbroughn (2003, s. 43) mukaan avoimessa innovaatiossa arvokkaat ideat voivat 
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syntyä ja niiden kaupallistaminen voi tapahtua yrityksen sisällä tai sen ulkopuolella. Neljätoista 

vuotta myöhemmin Chesbrough (2017, s. 35) toteaa, että avoin innovaatio on yleistynyt 

nopeasti ja on todistettu, että avoin innovaatio voi parantaa liiketoiminnan suorituskykyä.  

Avoimen innovaation määritelmä on kehittynyt ja se kuvaa innovaatioiden syntymistä 

hyödyntämällä tietovirtoja yrityksen rajojen yli (Chesbrough, 2017, s. 35). Digitalisaatio on 

helpottanut tiedonkulkua ja muuttanut sen luonnetta sekä tehnyt avoimesta innovaatiosta yhä 

tärkeämpää (Bogers et al., 2019, s. 79). 

 

Yritysten ja organisaatioiden on verkostoiduttava ja tehtävä yhä enemmän yhteistyötä lisäarvon 

tarjoamiseksi asiakkaille, uusien tuotteiden kaupallistamiseksi ja teknologisen kehityksen 

hyödyntämiseksi (Vanhaverbeke, 2006, s. 384). Verkosto koostuu toimijoista, jotka vastaavat 

usein omasta osaamisalueestaan ja ovat tärkeitä yhteiselle liiketoiminnalle, sekä vetovastuussa 

olevasta yrityksestä, joka muotoilee prosessin ideasta arvontuottajaksi ja joka pystyy 

vaikuttamaan verkoston muiden toimijoiden resurssien jakamista koskeviin päätöksiin 

(Vanhaverbeke, 2006, s. 406-407). Tulevaisuudessa yritysten välisen yhteistyön merkitys niin 

avoimen innovaation, kun innovaatioiden osalta yleisesti, tulee kasvamaan entisestään 

(Chesbrough, 2017, s. 37-38). 

 

Asiakkaiden roolia ei tule unohtaa avoimessa innovaatiossa ja heidät tulisi osallistaa 

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tuotekehitykseen (Chesbrough, 2003, s. 56; Sundbo & 

Toivonen, 2011, s. 10, 12). Asiakkaita voi pitää innovaattoreina, sillä he saattavat luoda 

yrityksen tarjoamista tuotteista tai palveluista jotain uutta, käyttää näitä täysin uudella tavalla 

tai keksiä tuotteelle tai palvelulle uusia ominaisuuksia tai vaatimuksia, johon yrityksen olisi 

hyödyllistä vastata (Chesbrough, 2003, s. 56). Avoin innovaatio vaatii lähes aina sekä yrityksen 

sisäistä että ulkopuolista tietotaitoa, sekä johtamisen uusia lähestymistapoja (Bogers et al., 

2019, s. 82).   

 

Avoin innovaatio ei toki tarkoita sitä, että yrityksen tulisi lopettaa investoiminen omaan 

tuotekehitystoimintaan, vaan johdon tulisi tarkastella yrityksen sisäistä tuotekehitystoimintaa 

ja avointa innovaatiota toisiaan täydentävinä tekijöinä (Bogers et al., 2019, s. 79). Yritys asettaa 

myös itse rajat sille tiedolle, joka avataan yrityksen ulkopuolelle ja sille tiedolle, joka halutaan 
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pitää yrityksen omana tietona (Bogers et al., 2019, s. 81). Yrityksen liiketoimintamalli auttaa 

määrittämään mitkä tietovirrat hyödyttävät innovointia ja tulisikin välttää virhettä, jossa 

tuotekehitystä ja liiketoimintamallia käsitellään täysin erikseen, ja nähdä yhtäläisyydet ja 

vahvuudet liiketoimintainnovaation ja teknologisen innovaation välillä (Chesbrough, 2017, s. 

37).   

 

Avoimeen innovaatioon kuuluvat myös palvelualustat, joilla eri toimijat voi keskitetysti tarjota 

palveluitaan. Chesbrough (2017, s. 37) nostaa esiin tasapainon tärkeyden standardisoinnin ja 

personoinnin välillä, jossa standardoiminen edustaa tehostamista ja rutiinia ja personoiminen 

puolestaan korkeaa asiakastyytyväisyyttä. Ratkaisu tähän voi olla palvelualusta, jonka 

välityksellä useammat toimijat voivat tarjota mahdollisuuksia asiakkaan yksilöllisten tarpeiden 

täyttämiseksi (Chesbrough, 2017, s. 37). 

 

 

2.3 Innovaatiojärjestelmät 

 

Innovaatiojohtamisen ja käytäntölähtöisen innovoinnin lisäksi tälle tutkimukselle 

merkittävässä roolissa ovat innovaatiojärjestelmät ja niille tyypilliset ominaisuudet, 

tärkeimpinä tiedontuotanto ja absorptiivinen kapasiteetti, verkoston dynaamiset kyvykkyydet, 

sekä innovaatiopotentiaaliin merkittävästi vaikuttavat etäisyydet ja rakenteelliset aukot. 

Innovaatiojärjestelmiin ja niihin liittyviin edellä mainittuihin tekijöihin tutustutaan tarkemmin 

tässä alaluvussa. 

 

Yrityksille verkostot mahdollistavat tietojen täydentämistä toimijoiden kesken ja verkostojen 

avulla voidaan jakaa hiljaista tietoa (Fischer, 2001, s. 200), mikä kuitenkin vaatii yleensä 

korkeaa keskinäistä luottamusta ja ymmärrystä, sekä kielellisesti että arvollisesti (Maskell & 

Malmberg, 1995, s. 22). Verkostomaisessa yhteistyössä tiiviin kommunikaation lisäksi tärkeää 

on yhteiset pelisäännöt, projektinjohtamis- ja hallitsemistaidot sekä systemaattinen 

lähestymistapa, ja siinä tulee kunnioittaa muiden osaamista (Apilo & Taskinen, 2006, s. 23). 

Apilon ja Taskisen (2006, s. 24–25) mukaan verkostoitunut tuotekehitys voidaan jakaa kolmeen 

luokkaan suomalaisten yritysten suhtautumisen mukaan, joissa ensimmäisessä luokassa 
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tehdään kaikki itse, toisessa luokassa käytetään yhteistyökumppaneita teknologian kehityksessä 

ja kolmannessa luokassa verkostoituneessa tuotekehityksessä hyödynnetään systemaattisesti 

verkostoa yhteistyöprojekteihin verkostokumppaneiden, kilpailijoiden ja asiakkaiden kanssa 

sekä tehdään verkostossa yhteistä kehitystoimintaa.  

 

Verkostot ja innovaatiojärjestelmät mahdollistavat tiedon ja resurssien jakamisen toimijoiden 

kesken sekä avaavat uusi mahdollisuuksia kumppanuuksien kautta. Fischer (2001, s. 200) 

kuvaa innovaatiojärjestelmää joukkona toimijoita, kuten yrityksiä, muita organisaatioita ja 

instituutioita, jotka toimivat vuorovaikutuksessa uutta tai taloudellisesti hyödyllistä tietoa 

jakamalla ja käyttämällä tuotantoprosessissa. Se voidaan jakaa kansalliseen, alueelliseen ja 

sektoraaliseen innovaatiojärjestelmään. Kansallisessa innovaatiojärjestelmässä julkishallinto, 

akateemiset organisaatiot, yritykset ja muut toimijat ovat vuorovaikutuksessa ja se määrittelee 

maan innovaatiokyvyn ja voi auttaa saavuttamaan taloudellisen kehityksen (Gogodze, 2016, s. 

12). Alueellinen innovaatiojärjestelmä koostuu alueellisten toimijoiden yhteistyöstä, joka 

saattaa perustua asiakas-, kumppanuus- tai toimittajasuhteisiin sekä alaan liittyvistä tai muista 

sidoksista yliopistoihin ja alueen hallintotoimintoihin (Cooke et al., 1997, s. 484).  

 

Tämän tutkimuksen kannalta kiinnostavin innovaatiojärjestelmän tyyppi on kuitenkin 

sektoraalinen innovaatiojärjestelmä, joka koostuu samaan alaan liittyvistä toimijoista, joilla on 

yhteinen intressi erityisiin tuotteisiin, tietopohja ja tekniikka niiden luomiseen, tuottamiseen ja 

myyntiin, sekä olemassa olevaa tai potentiaalista kysyntää näille tuotteille (Malerba, 2002, s. 

250). Sektoraalisen innovaatiojärjestelmän avaintoimijoita, ovat yritykset, jotka liittyvät 

innovaatio-, tuotanto- ja myyntiprosesseihin sekä uusien teknologioiden kehittämiseen ja 

käyttöönottoon, mutta siihen voi kuulua myös ei-kaupallisia organisaatioita, kuten yliopistot tai 

paikalliset viranomaiset (Malerba, 2002, s. 255). Yritysten heterogeenisyys, kuten erilaiset 

taustat, kokemus ja oppimisprosessit, ovat ominaisia sektoraaliselle innovaatiojärjestelmälle 

(Malerba, 2002, s. 255). 
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2.3.1 Tiedontuotanto ja absorptiivinen kapasiteetti 

 

Organisaatiot koostuvat henkilöistä, jotka ovat tiedonlähteitä ja vuorovaikutus asiakkaiden ja 

arvoketjun jäsenten kanssa ruokkii tietoa (Dobni, 2010, s. 55–56). Absorptiivinen kapasiteetti 

on organisaation sisäistä kyvykkyyttä uuden ulkopuolisen tiedon tunnistamiseen, ja 

hyödyntämiseen (Cohen & Levinthal, 1990, s. 128).   Dobnin (2010, s. 56) mukaan tieto on 

valtaa ja organisaatioille siitä tulee merkityksellistä vain, jos sitä jaetaan niiden keskuudessa, 

joilla on yhteiset tavoitteet. Organisaation tiedonjakokyky on tärkeää innovaatiotoiminnan 

kannalta, sen tarjotessa organisaatiolle vaihtoehtoja niin tiennäyttäjän kuin puolustajankin 

roolissa (Dobni, 2010, s. 56).  Chiun ja Leen (2012, s. 344) mukaan absorptiivinen kapasiteetti 

kasvaa omaksutun tiedon määrän ja työntekijöiden ulkoisen tiedon hallinnan kokemuksen 

mukaan, minkä takia absorptiivisen kapasiteetin johtaminen on osa henkilöstöresurssien 

johtamista. Runsaasti absorptiivista kapasiteettia omaavat yritykset, prosessoivat paremmin 

organisaation ulkopuolista tietoa, mikä vaikuttaa positiivisesti innovaatiotoimintaan (Chiu & 

Lee, 2012, s. 340). Useiden empiiristen tutkimusten mukaan absorptiivisen kapasiteetin ja 

innovatiivisten tuotosten välillä on merkittävä suhde, joka luo kilpailuetua (Zahra & George, 

2002, s. 185).   

 

Cohenin ja Levinthalin (1990, s. 128) mukaan absorptiivinen kapasiteetti on kriittinen 

innovaatiokyvykkyyden kannalta ja kuvaa sitä yrityksen kykynä tunnistaa uuden ulkopuolisen 

tiedon arvo, omaksua ja kaupallistaa se. Zahra ja George (2002, s. 185) tunnistavat käsitteessä 

kaksi ulottuvuutta; potentiaalisen ja toteutuneen absorptiiviseen kapasiteetin, jossa 

potentiaalinen absorptiivinen kapasiteetti käsittää tiedon hankinta- ja omaksumisvaiheen ja 

toteutunut absorptiivinen kapasiteetti tiedon muuntamis- ja hyödyntämisvaiheet. 

 

Organisaation absorptiivinen kapasiteetti riippuu sen yksilöiden absorptiivisesta kapasiteetista. 

Sitä ei voida kuitenkaan nähdä näiden summana, vaan siihen vaikuttaa myös muut tekijät, kuten 

portinvartioina organisaation ja ulkoisen ympäristön välillä toimivat yksilöt, joiden tehtävänä 

on tunnistaa ulkoinen tieto ja tuoda se organisaatioon kaikkien ymmärrettävässä muodossa sekä 

yksilöiden kyky vastaanottaa uutta ulkoista tietoa. (Cohen & Levinthal, 1990, s. 131–132) 
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2.3.2 Dynaamiset kyvykkyydet  

 

Dynaamiset kyvykkyydet tuovat yritykselle kilpailuetua, sillä ne mahdollistavat 

resurssiperustan uudelleen järjestämisen ja sopeuttamisen muuttuviin markkinaolosuhteisiin 

(Zahra & George, 2002, s. 185). Ne ovat toisin sanoen yrityksen kykyä integroida, rakentaa ja 

uudelleen määritellä sisäisiä ja ulkoisia kompetensseja vastaamaan nopeasti muuttuvia 

ympäristöjä (Teece, Pisano & Shuen, 1997, s. 516). Vahvat dynaamiset kyvykkyydet omaava 

organisaatio pystyy menestyksekkäästi luomaan ja uudelleen konfiguroimaan resursseja ja 

vahvuuksia innovaatioiden ja markkinan muutosten vaatimalla tavalla, sekä organisoimaan ja 

koordinoimaan niitä yhteistyökumppaneiden kanssa luodakseen arvoa asiakkailleen (Teece, 

2018, s. 43).  Eisenhardtin ja Martinin (2000, s. 1116) mukaan dynaamiset kyvykkyydet 

koostuvat useista prosesseista, kuten yhteistyöstä, tuotekehityksestä ja strategisesta 

päätöksenteosta ja kilpailuetua tuo kyky muuttaa resurssiperustaa luomalla, integroimalla, 

yhdistämällä ja vapauttamalla resursseja. Teecen (2018, s. 43) näkemyksen mukaan 

dynaamisten kyvykkyyksien rajaaminen organisatorisiin rutiineihin ja johtamissääntöihin on 

liian rajoittavaa.  

 

Kompetenssit ja kyvykkyydet perustuvat pohjimmiltaan prosesseihin, mutta kilpailuetu 

saavutetaan vain, jos kompetenssit perustuvat yhdistelmään rutiineja, osaamista ja vahvuuksia, 

joita on vaikea jäljitellä. Tietyt rutiinit voivat osoittautua arvottomiksi, jos ne tukevat sellaista 

osaamista, jolla ei enää ole merkitystä markkinoilla tai ne ovat helposti kilpailijoiden 

kopioitavissa. (Teece et al., 1997 s. 524). 

 

Zahra ja George (2002, s. 186–187) tunnistavat absorptiivisen kapasiteetin dynaamisena 

kyvykkyytenä, joka vaikuttaa yrityksen kilpailuedun luonteeseen ja kestävyyteen. Zhou ja Wu 

(2010, s. 548, 551) puolestaan esittävät strategista joustavuutta dynaamisena kyvykkyytenä, 

joka voi auttaa yrityksiä jakamaan resursseja paremmin ja hajottamaan olemassa olevat 

toimintatavat ja rutiinit sekä organisatorisen inertian ja näin edistää innovaatiotoimintaa.  

 

Liiketoimintamalli, dynaamiset kyvykkyydet ja strategia ovat riippuvaisia toisistaan. Vahva 

dynaaminen kyvykkyys, kuten joustava ja innovatiivinen organisaatio, mahdollistaa 
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liiketoimintamallien luomisen ja kehittämisen sekä uusien liiketoimintamallien nopean 

käyttöönoton, testaamisen ja parantamisen. Liiketoimintamallin tulee olla linkittynyt 

strategiaan ja vahvuuksiin, mikä tekee sen kopioimisesta vaikeaa. (Teece, 2018, s. 40, 45–46, 

48).  

 
 
2.3.3 Etäisyydet ja heikot ja vahvat linkit  

 

Sosiaalisilla verkostoilla ja niiden yksilöiden välisillä suhteilla on merkitystä tiedonkulkuun ja 

tiedon laatuun, sillä tuttuihin kontakteihin luotetaan tiedon välityksessä ja vastaanotossa sekä 

luotetaan myös siihen, että he toimivat tarvittavalla tavalla (Granovetter, 2005, s. 33). 

Granovetter (1973, s. 1361) kuvailee verkoston jäsenten välisen linkin vahvuutta yhdistelmänä 

ajanjaksoa, emotionaalista intensiteettiä, keskinäistä luottamusta ja vastavuoroisia palveluita. 

Vahvoille linkeille tunnuksenomaista ovat yhteiset normit ja tiivis kanssakäyminen, mikä 

helpottaa innovointia luottamuksen olleessa suuri, tavoitteiden ollessa yhteiset ja yhteisen 

kielen helpottaessa kanssakäymistä (Uotila, Mäkimattila, Harmaakorpi & Melkas, 2012, s. 31). 

Heikot linkit mahdollistavat kuitenkin vastaanottajalle täysin uuden tiedon, sillä vahvat linkit 

liittyvät usein samoihin ympyröihin ja jakavat samaa tietoa (Granovetter, 2005, s. 34), mikä 

tekee heikoista linkeistä usein merkityksellisempiä innovaatioille. Innovaatioverkostossa 

tulisikin löytää sopiva tasapaino vahvojen linkkien tarjoaman helposti sujuvan 

vuorovaikutuksen ja heikkojen linkkien tarjoaman uuden tiedon tai tietotaidon tuoman arvojen 

välillä (Parjanen, Melkas & Uotila, 2011, s. 924).   

 

Innovaatioverkoston toimijoiden asiantuntemus ja osaaminen voivat erota paljon toisistaan, 

jolloin etäisyys heidän välillään tiedon ja tietämyksen osalta saattaa olla suuri (Parjanen & 

Melkas, 2012, s. 59). Verkoston toimijoiden väliset läheisyydet ja etäisyydet ovat tärkeitä 

innovaatiotoiminnan kannalta. Läheisyydellä on positiivinen vaikutus kanssakäymisen, 

vuorovaikutuksen ja oppimisen osalta innovaatioihin (Boschma, 2005, s. 62), mutta myös 

negatiivinen vaikutus, sillä se voi aiheuttaa lukkiutumista, mikä on haitallista oppimista ja 

innovaatioita ajatellen (Boschma, 2005, s. 62; Parjanen & Melkas, 2012, s. 60) ja se voi estää 

innovaatiopotentiaalin hyödyntämistä (Parjanen & Melkas, 2012, s. 60).  Etäisyydet vaikuttavat 

myös eri tavalla innovaatioiden elinkaaren eri vaiheissa (Boschma, 2005, s. 72).  
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Etäisyydet voidaan luokitella eri ulottuvuuksiin, jotka ovat kognitiivinen, kommunikatiivinen, 

organisatorinen, funktionaalinen, kulttuurinen, sosiaalinen, maantieteellinen (Parjanen et al., 

2006, s. 1) ja temporaalinen etäisyys (Parjanen et al., 2011, s. 929). Kognitiivisella etäisyydellä 

tarkoitetaan toimijoiden erilaisia ajattelutapoja ja tietopohjia. Jos nämä poikkeavat paljon 

toisistaan on innovaatioprosessissa tarvittava tietojen yhdistäminen ja toisiltaan oppiminen 

hankalaa, mutta myös liiallinen kognitiivinen läheisyys voi puolestaan johtaa lukkiutumiseen, 

jota hallitsee omat rutiinit ja ajattelumallit (Parjanen & Melkas, 2012, s. 61). 

Kommunikatiivinen etäisyys viittaa toimijoiden välisen ymmärrykseen, johon vaikuttavat kieli, 

ammattikieli ja käsitteet (Parjanen & Melkas, 2012, s. 61–62) ja sosiaalisella etäisyydellä 

tarkoitetaan ihmisten välisiä suhteita ja luottamusta (Parjanen et al., 2011, s. 928).  

 

Organisatorinen etäisyys viittaa organisaation sisäiseen ja organisaatioiden väliseen 

vuorovaikutukseen (Parjanen & Melkas, 2012, s. 61) sekä tapaan koordinoida tietoa (Parjanen 

et al., 2011, s. 927) ja funktionaalinen etäisyys toimijoiden asiantuntemukseen, kun varsinkin 

eri toimialojen välillä saatetaan tulkita tietoa eri tavalla (Parjanen et al., 2011, s. 927). 

Kulttuurisella etäisyydellä tarkoitetaan organisaatiokulttuureiden, eli muun muassa 

organisaatioiden sisäisiä käyttäytymismalleja, sääntöjä ja arvoja, maantieteellisellä etäisyydellä 

toimijoiden fyysistä etäisyyttä ja temporaalisella etäisyydellä kykyä nähdä mahdollisia 

tulevaisuuksia ja hyödyntää tulevaisuussuuntautunutta tietoa (Parjanen et al., 2011, s. 928–

929). Taulukossa 3 esitetään kaikki seitsemän eri etäisyyttä, niiden lähteet ja vaikutus 

innovaatiopotentiaaliin.   
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Taulukko 3 Etäisyydet innovaatioverkostoissa (Parjanen et al., 2011, s. 930) 

 

 
 

 

2.3.4 Rakenteelliset aukot ja innovaatiopotentiaali verkostossa 

 

Mielipiteet, ajattelutavat ja käytös ovat usein homogeenisia ryhmien sisällä, joten eri ryhmiä 

edustavien henkilöiden keskinäinen vuorovaikutus voi olla innovatiivisempaa, ajattelutapojen 

ja mielipiteiden ollessa heterogeenisempia, mikä kasvattaa innovaatiopotentiaalia. Ryhmien 

välistä tilaa kutsutaan rakenteellisiksi aukoiksi ja ne edistävät hyvien ideoiden syntyä (Burt, 
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2004, s. 349). Burtin (1992, s. 18) määritelmän mukaan rakenteellinen aukko syntyy toisilleen 

tuntemattomien henkilöiden välille, ja aukko tarjoaa molempien verkostoille etuja.  

 

Käytäntölähtöisissä innovaatioissa rakenteellisilla aukoilla on tärkeä merkitys (Harmaakorpi & 

Melkas, 2012, s. 437–438). Yhteistyö rakenteellisen aukon yli voidaan nähdä heikkona linkkinä 

(Granovetter, 2005, s. 34) ja innovaatiopotentiaali kasvaa, mikäli toimija pystyy luomaan siltoja 

rakenteellisten aukkojen välille (Parjanen & Melkas, 2012, s. 60). Verkostot, joissa on runsaasti 

rakenteellisia aukkoja, mahdollistavat ideoiden yhdistämisen uudella tavalla (Parjanen et al., 

2006, s. 3). On huomioitava, että yhteistyö rakeenteellisen aukon yli ei säily hedelmällisenä, 

ellei toimijat luo suhteita uusien rakenteellisten aukkojen yli, sillä ajan myötä toimijoiden 

kognitiivinen etäisyys pienenee ja uutta tietoa ei välity (Nooteboom, 2012, s. 22).  

 

Teoriaa ja tutkimuksia yritysten välisestä yhteistyöstä ja resurssien jakamisen hyödyistä on 

tehty käyttäen myös eri terminologiaa. Yhteistä näissä on usein näkemys yhteistyön 

positiivisesta vaikutuksesta innovaatiopotentiaalille. Esimerkiksi Håkansson ja Snehota (1995, 

s. 136) painottavat yritysten yhteistyön tärkeyttä heterogeenisten resurssien yhdistämiseksi ja 

hyödyntämiseksi. Yhteistyön luomia resurssisidoksia (resource ties) he pitävät määräävinä 

tekijöinä yrityksen innovaatiopotentiaalille (Håkansson & Snehota, 1995, s. 144).  
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT JA TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 

 

Liiketoimintakonseptin innovaatiotoiminnan kehittämiseen ja innovaatiopotentiaalin 

tehokkaampaan hyödyntämiseen tähtäävä tutkimus toteutetaan kvalitatiivisena, eli laadullisena 

tutkimuksena ja se etenee vaiheittain. Ensimmäinen vaihe on aiheen valinta ja tutkimuksen 

tavoitteiden asettaminen. Aihe laadittiin yhteistyössä tutkijan ja kohdeorganisaation johdon 

välillä. Seuraavia vaiheita ovat tutkimuskysymysten laatiminen ja kirjallisuuteen pohjautuvan 

teoreettisen viitekehyksen laatiminen, joita seuraavat lähestymistavan ja tutkimusmenetelmien 

valinta perusteluineen. Niitä seuraa empiirisen aineiston hankinta, analysointi ja tulkinta sekä 

tulosten raportoiminen ja tutkimuksen luotettavuuden arviointi. (Soveltaen Juuti & Puusa, 

2020, osa I).  

 

Tässä luvussa kuvataan tarkemmin tutkimuksen kohdetta, tutustutaan tarkemmin 

tutkimusstrategiaan, tieteelliseen lähestymistapaan ja valittuun metodologiaan sekä empiirisen 

aineiston keruu- ja analysointimenetelmiin. Luvun lopussa käsitellään tutkimuksen 

luotettavuutta. 

 

 

3.1 Tutkimuskonteksti 

 

Tutkittavaa liiketoimintakonseptia ohjaava organisaatio on pieni ja koko henkilöstö osallistuu 

aktiivisesti liiketoimintakonseptin operatiiviseen toimintaan. Organisaation hallitus on myös 

kiinnostunut päivittäisistä toiminnoista ja liiketoiminnan kehittämisestä ja osallistuu aktiivisesti 

keskusteluihin myös operatiiviseen toimintaan liittyen. Tutkittava liiketoimintakonsepti ja sitä 

ohjaava organisaatio on toiminut muutaman vuoden markkinoilla ja liiketoiminta on 

käynnistynyt menestyksekkäästi. 

 

Liiketoimintakonsepti vaatii paljon erikoisosaamista, jossa hyödynnetään strategisia 

kumppaneita, jotka edustavat rahoitus-, vakuutus- ja katsastusalaa, ajoneuvojen tuontipalvelua, 

ajoneuvojen tarkastus- ja huolenpitopalvelua sekä ajoneuvojen hankintaa Ruotsista. Strategiset 
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kumppanit edustavat eri kokoisia organisaatioita, ja he osallistuvat liiketoimintakonseptin 

kehittämiseen. Lisäksi liiketoimintakonseptissa tarvitaan alihankintasuhteessa olevia 

kumppaneita, jotka eivät osallistu aktiivisesti liiketoimintakonseptin kehitykseen. 

 

Liiketoimintakonsepti perustuu Suomessa kuluttajien välisen autokaupan rahoituksen 

tarjoamiseen sekä rahoituksen ja tuonti- sekä muiden palvelujen tarjoamiseen Ruotsista 

ostettavaan autoon. Liiketoimintakonseptin toiminnan perustana on tarjota kuluttajille 

turvallisia palveluita, sekä auttaa ja helpottaa kuluttajien välistä autokauppaa tai auton ostamista 

Ruotsista. Palveluita tarjotaan verkossa ja yhteydenpito asiakkaisiin tapahtuu pääasiassa 

sähköisesti ja puhelimitse.  

 

Liiketoimintakonseptia voidaan itsessään pitää innovaationa, sillä toimintamalli niin kuluttajien 

välisen autokaupan osalta, että ajoneuvon tuontikonsepti rahoituksineen ovat täysin uusia 

toimintamalleja Suomessa. Toimintaa on kuitenkin tärkeää kehittää ja keksiä uusia 

innovaatioita kilpailuedun ja -kyvyn ylläpitämiseksi. Liiketoimintakonseptin osalta on tarve 

kehittää innovaatiojohtamista ja innovaatiotoimintaa sekä hyödyntää paremmin verkoston 

innovaatiopotentiaalia uusien ideoiden ja innovaatioiden synnyttämiseksi. Tutkimuksen 

tavoitteena on kehittää käytäntölähtöinen innovaatiojärjestelmä ratkaisumalliksi yllä kuvattujen 

tarpeiden täyttämiseksi. 

 

 

3.2 Tutkimusstrategia 

 

Tutkimuksen tieteellisenä lähestymistapana noudatetaan tapaustutkimusta. Tapaustutkimus voi 

olla laadullinen tai määrällinen (Piekkari & Welch 2020, luku 13) ja tässä tutkimuksessa 

noudatetaan laadullista tutkimusstrategiaa. Tapaustutkimus on monimuotoista ja sitä pidetään 

ennemmin tutkimusstrategiana tai lähestymistapana, kuin metodina ja siksi sitä on vaikeaa 

määritellä tarkkaan tai yksiselitteisesti, mutta tapaustutkimuksen tavoitteena voidaan pitää 

tapauksen määrittelyä, analysointia ja ratkaisua (Eriksson & Koistinen, 2004, s. 4).  Piekkari ja 

Welch (2020, luku 13) määrittelevät tapaustutkimuksen seuraavasti: 
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”Tapaustutkimus on tutkimusstrategia, joka mahdollistaa ilmiön tarkastelun sen omassa 

luonnollisessa kontekstissa käyttäen useita tietolähteitä. Tapaustutkimuksen tavoitteena on 

tuoda teoria kosketuksiin empiirisen maailman kanssa ”. 

 

Tapaustutkimuksessa tutkittavat tapaukset ovat uniikkeja ja niiden tutkiminen tapahtuu 

tapausten omassa ympäristössä. Tästä syystä tutkija ja tutkittava organisaatio ovat tiiviissä 

vuorovaikutuksessa ja luottamus on tärkeä tekijä tutkimuksessa. Tapaustutkimuksessa 

analyysit ja tulkinnat perustuvat aikaisempaan teoriapohjaan. (Aaltio-Marjosola, 1999).   

 

Tutkimuksessa käytetään konstruktiivista tutkimusotetta. Konstruktiivisen tutkimuksen 

tarkoitus on kehittää ratkaisuja tutkimusongelmiin. Tämän tutkimuksen konstruktiona toimii 

tutkimuksen pohjalta luotava innovaatiojärjestelmä liiketoimintakonseptia ohjaavalle 

organisaatiolle ja sen strategisille kumppaneille. Innovaatiojärjestelmän on tarkoitus auttaa 

organisaatiota ja strategisia kumppaneita yhdessä kehittämään innovaatiotoimintaa ja 

hyödyntämään verkoston innovaatiopotentiaali. Konstruktiivinen tutkimusote on metodologia, 

joka tuottaa innovatiivisia ja täysin uudenlaisia konstruktioita, kuten keksittyjä ja kehitettyjä 

malleja (Lukka, 2001). Tyypillistä konstruktiiviselle tutkimusotteelle on käytännön ratkaisu 

tosielämän ongelmaan, joka pohjautuu teoreettiseen tietämykseen sekä tiivis yhteistyö tutkijan 

ja käytännön edustajien välillä (Lukka, 2001). Konstruktiivinen tutkimusote oli luonnollinen 

valinta tähän tutkimukseen, jonka tuloksena odotetaan mallia, jonka avulla verkostomainen 

organisaatio voi kehittää innovaatiotoimintaa. Tutkimus pohjautuu aikaisempiin tutkimuksiin 

ja teoriaan ja vuorovaikutus tutkijan ja työn tilanneen organisaation välillä on tiivistä ja 

tutkimuksen etenemistä käsitellään viikoittaisissa projektipalavereissa.  

 

Empiirisen aineiston keruu suoritettiin haastatteluina, joiden metodinen etu on haastateltavien 

henkilöiden valinta, jolloin tiedetään heidän kytkeytymisensä aiheeseen tai ilmiöön, mikä tekee 

näytteestä tarkoituksenomaisen (Puusa, 2020, luku 6). Haastatteluihin valittiin strategisten 

kumppaneiden avainhenkilöt, jotka ovat tiiviisti mukana liiketoimintakonseptin kehittämisessä, 

sekä liiketoimintakonseptia ohjaavan organisaation henkilökunta. Nämä henkilöt kattavat 

kaikki aktiivisesti liiketoimintakonseptin operatiivisissa toiminnoissa ja kehittämisessä mukana 
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olevat positiot, joten haastattelutulosta voidaan pitää kattavana ja luotettavana. 

Haastattelumenetelmää ja haastatteluiden toteutusta avataan tarkemmin seuraavassa alaluvussa.    

 

 

3.3 Empiirisen aineiston keruu 

 

Empiirisen aineiston keruumenetelmäksi valittiin haastattelu, sen joustavuuden takia. 

Haastattelussa voidaan tarkentaa tai selittää tarkemmin kysymyksiä, oikaista väärinkäsityksiä 

ja keskustella haastateltavan kanssa, mikä ei onnistu esimerkiksi kyselymenetelmässä (Tuomi 

& Sarajärvi, 2017, luku 3.1) tai pyytää haastateltavalta tarkempia tietoja tai selittämään 

vastaustaan (Puusa, 2020, luku 6). Haastattelu osoittautui hyväksi menetelmäksi, sillä 

vastaajien erilaisten kokemusten ja taustojen kautta, joidenkin termien selittäminen tai 

kysymysten avaaminen osoittautui tarpeelliseksi. Empiiriselle tutkimukselle tunnusomaisella 

tavalla, yksittäiset vastaukset eivät ole yksilöitävissä (Tuomi & Sarajärvi, 2017, luku 1.1.2) 

lopullisessa raportissa. 

 

Haastattelu toteutettiin puolistrukturoituna yksilöhaastatteluna, jossa vastausvaihtoehtoehtoja 

ei anneta valmiina, vaan haastateltava vastaa etukäteen laadittuihin kysymyksiin omin sanoin, 

mikä mahdollistaa myös sellaisten asioiden ilmenemisen, joihin tutkija ei olisi etukäteen 

osannut varautua (Puusa, 2020, luku 6). Tutkimuksen kannalta koettiin tärkeäksi saada kerättyä 

mahdollisemman laaja näkemys organisaation ja sen kumppaniverkoston toiminnasta ja 

odotuksista ja siksi valittiin puolistrukturoitu haastattelumenetelmä. 

 

Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä kymmenen henkilöä (n=10), jotka toimivat 

liiketoimintakonseptin avainhenkilöinä. Laadullisessa haastattelussa tarkoitus on kuvata tai 

tulkita ilmiötä tai ymmärtää toimintaa, jonka takia haastatteluilla tulee olla tarpeeksi 

taustatietoa tai kokemusta ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi, 2017, luku 3.4). Tämän takia 

haastatteluun valittiin liiketoimintakonseptia ohjaavan organisaation operatiivinen 

henkilökunta ja johto, sekä yhteys-, eli avainhenkilö, jokaiselta merkittävältä strategiselta 

kumppanilta, joka liittyy liiketoimintakonseptin toimintaan ja sen kehittämiseen. 
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Haastateltaviin oltiin yhteydessä hyvissä ajoin ennen haastatteluihin suunniteltua ajanjaksoa ja 

haastateltaville annettiin mahdollisuus ehdottaa heille sopivinta ajankohtaa. Samalla lähetettiin 

avainhenkilöille esitys tutkimuksesta ja sen taustoista, sillä kaikilla kumppaneilla ei ollut tietoa 

käynnissä olevasta tutkimusprojektista, sekä lähetettiin haastattelukysymykset, jotta 

haastateltavilla olisi aikaa tutustua näihin tarpeeksi ajoissa. Haastattelut toteutettiin puhelimitse 

tai virtuaalisina videoneuvotteluina haastateltavan toiveiden mukaan, vallitsevan poikkeustilan 

takia, kun sosiaalisten kontaktien välttämistä suositeltiin maan hallituksen toimesta. 

Haastattelun osalta pyydettiin varautumaan noin tunnin mittaiseen keskusteluun. 

Haastatteluiden lisäksi tutkija oli säännöllisessä vuorovaikutuksessa liiketoimintakonseptia 

ohjaavan organisaation johdon ja operatiivisen tason kanssa.  

 

 

3.4 Aineiston analysointi 

 

Aineiston analyysin tavoitteena on kokonaisuuden luominen, josta on mahdollista tehdä 

johtopäätöksiä ja onnistuneita tulkintoja tutkittavasta ilmiöstä sekä esittää uusi näkökulma 

tutkimuskohteesta (Puusa, 2020, luku 9).  Laadullisen analyysin avulla kasvatetaan 

informaatioarvoa, kun aineistosta luodaan selkeä tulkinta tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi & 

Sarajärvi, 2017, luku 4.4.2).  Aineisto analysoidaan aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin, 

tiivistämällä kerätty tieto selkeään muotoon, mutta hävittämättä oleellista tietoa (Tuomi & 

Sarajärvi, 2017, luku 4.4.2). Aineisto, eli haastattelun tulokset, hajotetaan ensin osiin, 

käsitteellistetään ja sen jälkeen kootaan kokonaisuudeksi, josta voidaan tehdä johtopäätöksiä 

tutkittavaan ilmiöön liittyen (Tuomi & Sarajärvi, 2017, luku 4.4.2) 

 

Aineistolähtöisen sisältöanalyysi rakentuu eri vaiheista, jotka haastattelun jälkeen alkavat 

haastatteluiden litteroinnilla, eli vastausten aukikirjoittamisella. Haastatteluiden sisältöön 

tutustutaan huolellisesti ja etsitään pelkistettyjä ilmaisuja, jotka listataan ja joista etsitään 

yhdistäviä tai erottavia tekijöitä. Pelkistetyt ilmaisut ryhmitellään ja niistä luodaan alaluokkia. 

Alaluokkia yhdistelemällä luodaan yläluokkia ja lopuksi yläluokat yhdistetään pääluokiksi ja 

muodostetaan kokoava käsite. (Tuomi & Sarajärvi, 2017, luku 4.4.2) 
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Haastattelun litteroinnin jälkeen tulokset luettiin läpi useampaan kertaan, jonka jälkeen niistä 

merkittiin merkittävät sisällöt ja vastaukset pelkistettiin. Pelkistyksen jälkeen vastaukset 

ryhmiteltiin ja yhdisteltiin teeman mukaisesti kolmeentoista alaluokkaan. Alaluokista 

muodostui neljä yläluokkaa, jotka ovat luovan ajattelun ja innovaatiotoiminnan mahdollistavan 

ympäristön luominen, strategisesti yhteistä tavoitetta kohden, verkostopotentiaalin 

hyödyntäminen sekä ulkoisen ja käyttäjätiedon potentiaalin hyödyntäminen. Yläluokkia ei ollut 

tarve yhdistää pääluokiksi, vaan yläluokista johdettiin kokoavaksi käsitteeksi 

innovaatiopotentiaalin maksimaalinen hyödyntäminen järjestelmällisesti. Taulukossa 4 

esitellään empiirisen aineiston analyysin ala- ja yläluokat sekä niihin pohjautuva kokoava 

käsite. 
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Taulukko 4 Empiirisen aineiston analyysin tulos 

 

Alaluokat  Yläluokat  Kokoava käsite  

Suullisen vuorovaikutuksen 
tärkeys nyt ja tulevaisuudessa 

Luovan ajattelun ja 
innovaatiotoiminnan 

mahdollistavan ympäristön 
luominen 

Innovaatiopotentiaalin 
maksimaalinen 
hyödyntäminen 

järjestelmällisesti 

Luottamuksen ilmapiiri, avoin 
kommunikaatio ja suhteiden 
ylläpito  
Luovuutta herättäviä ryhmä-
menetelmiä ja tarvittavat 
työkalut 
Arkisesta ympäristöstä 
irtautuminen innovaatio-
toiminnassa 

Ajan resursointi 
innovaatiotoimintaan  

Strategisesti yhteistä 
tavoitetta kohden 

Strategiset päätökset ja 
päätöksenteko 

Kannattavan liiketoiminnan 
tärkeys 

Odotuksena ennakoiva 
ongelmanratkaisu ja tehostetut 
prosessit  

Yhteiset tavoitteet ja 
sitoutuminen   Verkostopotentiaalin 

hyödyntäminen Verkostopotentiaalin ja 
kyvykkyyksien hyödyntäminen  

Käyttäjälähtöisyysasteen 
kasvattaminen ja oppiminen 

Ulkoisen ja käyttäjätiedon 
potentiaalin hyödyntäminen  

Ulkoisen tiedon seuraamisen 
tehostaminen 

Asiakaskokemusten 
systemaattinen keruu ja 
hyödyntäminen 
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3.5 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuus koostuu uskottavuudesta, luotettavuudesta ja 

eettisyydestä, joista uskottavuus rakentuu tutkimuksen asianmukaisesta kuvauksesta, 

luotettavuus tutkijan vakuuttavuudesta lähestymistapojen ja menetelmien valinnasta 

tutkimusongelman ratkaisemiseksi ja eettisyys menetelmien ja analyysitapojen eettisten 

periaatteiden noudattamisesta, sekä hyvien asioiden aikaansaamisesta ja haittojen estämisestä 

yksilöille ja muille tutkimukseen liittyville tahoille (Juuti & Puusa, 2020, osa V). 

Organisaatiotutkimuksessa käytetään usein konstruktiivista tutkimusotetta, ja organisaatio on 

usein tutkijalle tuttu, jolloin tutkijan refleksiivisyys tutkimukseen vaikuttaa tutkimuksen 

luotettavuuteen (Aalto & Puusa, 2020, luku 11). Mitä läpinäkyvämmäksi tutkija tekee 

päättelynsä analysointi- ja tulkittavuusvaiheissa, ja yksityiskohtaisemmin avaa tutkimuksen eri 

vaiheita, sitä arvioitavampi on tutkimuksen luottamus (Aalto & Puusa, 2020, luku 11). 

Tutkimuksen luottavuuden osalla myös validiudella, eli tutkittavan ilmiön eheyden ja sen 

rajojen noudattaminen, ja reliaabeliudella, eli tutkimuksen tulosten toistettavuudella, on tärkeä 

merkitys (Aalto & Puusa, 2020, luku 11). 

 

Tämä tutkimus on pyritty tekemään luotettavaksi, tekemällä tutkimuksen eri vaiheet 

mahdollisimman läpinäkyväksi ja selittämällä tutkimusprosessin eteneminen mahdollisimman 

yksityiskohtaisesti. Myös analysointivaiheen päättely on perusteltu mahdollisimman tarkasti. 

Tieteellinen lähestymistapa ja metodologia on valittu tuottamaan mahdollisimman paljon 

luotettavaa ja laadukasta tietoa tutkittavaan ilmiöön liittyen, joka johtaa mahdollisimman 

toimivaan ja luotettavaan työn tulokseen. 

 

Luotettavuutta parantaa tutkijan suhde kohdeorganisaatioon ja alan tuntemus, jolloin 

ymmärrystä kohdeorganisaation ja tutkijan välillä voidaan pitää hyvänä. Tutkija ei ole 

työsuhteessa kohdeorganisaatioon, jolloin voidaan olettaa, että tutkija suhtautuu objektiivisesti 

tuloksiin, eikä subjektiiviset omat arviot vaikuta tutkimustuloksiin. Luotettavuutta tukee myös 

aineistonkeruumenetelmänä käytetty puolistrukturoitu haastattelu, sillä jokaiselle haastatellulle 

esitettiin täysin samat kysymykset ja vastaukset annettiin omin sanoin. Puolistrukturoitu 
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haastattelumenetelmä mahdollisti myös kysymysten selittämisen tai tarkentavat kysymykset 

vastauksiin tarvittaessa.  

 

Vastausten validiutta ja luotettavuutta pyrittiin parantamaan korostamalla, että haastattelu on 

luottamuksellinen ja valmiista tutkimusraportista ei pysty yksilöimään yksittäisiä vastauksia, 

vaan aineistosta analysoidaan yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia tutkittavan ilmiön osalta. 

Tutkimuksen kaikissa vaiheisessa on noudatettu eettistä tutkimustapaa ja varjeltu luottamusta 

tutkittavaan organisaation ja sen verkostoon ja jokaiseen henkilöön liittyen. Kaikkia aineistoja 

on käsitelty luottamuksellisesti ja niitä on hyödynnetty vain tähän tutkimukseen liittyen tutkijan 

toimesta.   
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4 INNOVAATIOTOIMINNAN NYKYTILA JA ODOTUKSET 

LIIKETOIMINTAKONSEPTISSA 
 

Tutkimustulokset perustuvat tutkimuksen edellisessä luvussa kuvattuihin puolistrukturoituihin 

haastatteluihin ja ne ovat luokiteltu kolmen pääteeman alle, jotka ovat innovaatiojohtaminen 

toiminnan kehittämisessä, osallistaminen innovaatiotoimintaan sekä tiedon hankinta ja tiedon 

hyödyntäminen. Pääteemat linkittyvät alatutkimuskysymyksiin, jotka ovat: 

 

- Miten innovaatiojohtamista voidaan hyödyntää toiminnan kehittämisessä? 

- Miten käyttäjät ja eri osapuolet voidaan osallistaa innovaatiotoimintaan? 

- Miten tiedon hankkimista ja hyödyntämistä voidaan tehostaa 

liiketoimintakonseptissa? 

 

Pääteemojen vastausten perusteella ja alakysymyksiin vastaamalla saadaan tärkeää tietoa 

tutkimuksen päätutkimuskysymyksen vastaukseen. Tutkimuksen pääkysymys on: 

 

- Miten innovaatiopotentiaalin hyödyntämistä voidaan parantaa 

liiketoimintakonseptissa? 

 

 

Haastatteluihin osallistui kymmenen henkilöä, jotka toimivat liiketoimintakonseptia ohjaavan 

yrityksen operatiivisissa tai johtotehtävissä ja hallituksessa tai toimivat yrityksen strategisina 

kumppaneina ja ovat oleellinen osa tutkittavaa liiketoimintakonseptia. 

 

 

4.1 Innovaatiojohtamisen nykytila  

 

Ensimmäinen tutkittava pääteema oli innovaatiojohtaminen toiminnan kehittämisessä. Tässä 

kategoriassa pyrittiin selvittämään seitsemän kysymyksen perusteella liiketoiminnan 

avainhenkilöiden havainnot ja ajatukset tämän hetkisestä innovaatiotoiminnasta ja sen 
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johtamisesta sekä näkemykset innovaatiojohtamisen kehityksen osalta 

liiketoimintakonseptissa.   

 

Haastatteluissa ilmeni hyvin pian toiminnan satelliittimuotoinen rakenne. 

Liiketoimintakonseptia ohjaava organisaatio on tiiviisti yhteydessä strategisiin kumppaneihin 

ja toimintaa kehitetään yhdessä, mutta vuorovaikutus tapahtuu pääosin liiketoimintaa ohjaavan 

organisaation ja yhden kumppanin välillä kerrallaan, eli ei verkostotasolla. Mikäli halutaan 

kehittää jotain tiettyä osa-aluetta, yhteydenpito tapahtuu pääosin vain siihen kumppaniin, jolla 

on paras osaaminen kehitettävään osa-alueeseen. Tämä on tärkeä huomio tuloksia käsitellessä. 

On kumppaneita, jotka ovat yhteydessä myös toisiinsa, mutta pääosin muissa yhteyksissä kuin 

tutkimukseen liittyvän liiketoimintakonseptin osalta. Kaikki kumppanit eivät ole tavanneet tai 

keskustelleet keskenään, eivätkä kaikki tienneet mitä yrityksiä verkostoon kuuluu. Koetaan, 

että tahdon ja aloitteen verkostolaajuiseen kommunikaatioon tulee lähteä 

liiketoimintakonseptia ohjaavasta organisaatiosta. 

 

Vastauksista ilmeni, että liiketoimintakonseptia ohjaavaa organisaatiota pidettiin yksimielisesti 

innovointitoimintaa tukevana, avoimuuden ja vastuunantamisen myötä sekä ideointiin 

kannustavana. Ideoiden vastaanottoa pidettiin ennakkoluulottomana ja arvostavana. Tärkeänä 

tekijänä innovaatiotoiminnan kannalta pidettiin luottamuksellista ympäristöä, jossa voidaan 

avoimesti keskustella ja jossa uusille asioille ollaan avoimia. Vastauksista kävi ilmi, että 

tärkeänä pidetään myös sitä, ettei ideoita falsifioida liian nopeasti ja ilmapiirin tulisi olla avoin 

ja epämuodollinen. 

 

”Kukaan ei tyrmää millään tavalla, vaikka idea ei olisi toteutettavissa.” 

 

”Asiantuntemustani ja kokemustani arvostetaan.” 

 

”Yhteistyön ilmapiiri on välitön, rento, epämuodollinen.” 

 

Vuorovaikutuksen osalta kannatettiin suullista kommunikaatiota ja korostettiin 

ideointivaiheessa ideoiden pallottelun ja sparraamisen tärkeyttä. Vastauksista kävi ilmi, että 
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jokainen idea on vain puolivalmis ja ideoita tulee jatkojalostaa. Useammassa vastauksessa 

toivottiin myös luovuuteen kannustavien menetelmien käyttöä, kuten ajatushautomoa, erilaisia 

työpajoja tai klinikkatyyppisiä ratkaisuja, joihin osallistutaan ideoimaan ja tekemään 

kehitystyötä. 

 

”Jokainen idea on raakile, jota tulee kehittää.” 

 

”Vapaa keskustelu on paras tapa jalostaa ideaa.” 

 

”Tykkään workshopeista, joissa avainpelaajat osallistuvat luovin mielin.” 

 

Innovaatiotoiminnan osalta vastauksissa kävi ilmi, että ideoinnille ja innovoinnille olisi 

resursoitava aikaa ja että tulisi säännöllisesti pysähtyä miettimään liiketoimintakonseptin 

nykytilaa ja miten asioita voisi kehittää. Vastauksista kävi lähes yksimielisesti ilmi innovoinnin 

mahdollistavan ympäristön tärkeys ja arkisesta tai rutiiniympäristöstä irtautuminen. Yhdessä 

vastuksessa todettiin ympäristön olevan oleellisin tekijä innovoinnille. Kaksi vastausta poikkesi 

tästä, joissa todettiin, että fyysisellä ympäristöllä ei ole merkitystä innovaatiotoiminnalle ja että 

toimisto soveltuu hyvin tähän tarkoitukseen.  

 

”Voisi olla foorumi, jossa käytäisiin läpi juttuja, ajatushautomo. Vaatii, että otetaan aikaa 

uusille ideoille.” 

 

”Säännöllinen pysähtyminen ja kysyminen miten asioita voitaisiin kehittää ja parantaa. 

Maltetaan pysähtyä.” 

 

”Ympäristön merkitys on suuri. Pitää pyrkiä irrottautumaan arkisesta ympäristöstä.” 

 

”Fyysisen ympäristön merkitys ei ole merkittävä. Verkoston henkinen pääoma tärkeämpi.” 

 

Innovaatiojohtamiseen toiminnan kehittämisessä liittyy myös strategiset päätökset 

innovaatiotoiminnassa. Haastatteluissa ilmeni tekijöitä, joiden osalta olisi hyvä olla yhteiset 
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linjaukset ja pelisäännöt sujuvan innovaatiotoiminnan varmistamiseksi ja toiminnan 

pitämiseksi innovaatioille avoimena. Tällaisina tekijöinä nostettiin toiminnan avoimuus ja 

haasteena pitää toiminta laaja-alaisena ilman liiallista lokerointia. Vastausten perusteella 

innovaatiotoiminta tulisi myös integroida joka päiväiseen toimintaan ja huolehtia riittävästä 

innovoinnin nopeudesta, jotta saadaan etumatkaa kilpailijoihin. Tähän alaluokkaan kuuluu 

myös vastauksissa esiintyvät ideoiden oikea-aikainen formalisointi ja konkretisointi sekä 

ideoiden testaamiseen ja kannattamattomien hankkeiden hylkäämiseen liittyvät päätökset. 

 

”Minulla on mielikuva, että ei ole tehty niin paljon rajauksia, että se rajoittaisi innovaatioiden 

tekemistä. Konsepti mahdollistaa liikkumavaran, joka on väljempi verrattuna muihin 

toimijoihin.” 

 

”Innovointia helpottaa se, että toiminta ei ole fakkiintunutta omiin toimintatapoihin.” 

 

”Innovaatiossa on haaste, sen formalisoiminen on tärkeää, mutta todellisuudessa tuhotaan osa 

sen vahvuudesta... Alun luova prosessi tulisi pitää täysin vapaana, sitä seuraa formalisointi ja 

konkretisointi.” 

 

 

4.2 Verkoston rooli innovaatiotoiminnassa 

 

Toinen tutkittava pääteema oli kumppaniverkoston osallistaminen innovaatiotoimintaan. 

Haastateltavien näkemyksiä selvitettiin kahdeksalla aiheeseen liittyvällä kysymyksellä. 

Tutkittavan liiketoimintakonseptin operatiiviseen toimintaan kuuluu kumppaneita eri aloilta. 

Heidän erikoisosaamisensa on tärkeä tekijä liiketoiminnan onnistumisessa. Jokaisella 

kumppanilla on tärkeä rooli konseptissa. Liiketoimintakonseptia ohjaava organisaatio käy 

keskusteluja yhden kumppanin kanssa kerrallaan ja ongelmanratkaisutilanteessa ollaan 

yhteydessä siihen kumppaniin, jonka toimintaa ja aluetta ongelma koskee. 

 

Haastatteluissa ilmeni, että yleinen mielipide on, että erikoisosaamista hyödynnetään hyvin, 

kuten myös vahvuuksia ja kyvykkyyksiä. Vastauksia perusteltiin kumppaneiden 
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liiketoiminnalle tärkeillä rooleilla. Vastauksissa koettiin myös, että kahdenkeskeiset 

keskustelut liiketoimintakonseptia ohjaavan organisaation ja kumppanin välillä ei mahdollista 

täyttä potentiaalia, vaan keskusteluita olisi hyvä käydä laajemmassa piirissä useamman tai 

kaikkien kumppaneiden kesken.  

 

”Kaikille on syntynyt oleellinen rooli suoraan taustan pohjalta. Palikat olivat valmiina, jotka 

liitettiin yhteen ja tämä on toimiva kokonaisuus.” 

 

”Voisi hyödyntää paremmin. Keskustelut käydään kumppani kerrallaan… 

Kumppanitapaamiset olisivat hyviä.” 

 

Liiketoimintakonseptia ohjaavan organisaation henkilöstö kokee osallistuvansa vahvasti 

innovaatiotoimintaan. Heitä kuunnellaan ja kannustetaan ideoimaan ja ajattelemaan 

avarakatseisesti, etsien vastauksia myös perinteisten ja totuttujen ratkaisuiden ulkopuolelta.  

He kokevat, että ideoiden vastaanotto on hyvää ja arvostavaa ja luovuuteen kannustetaan, sekä 

annetaan vastuuta. 

 

”Koko ajan painotetaan ja kannustetaan esittämään uusia ideoita out-of-the-box.” 

 

”Todella hyvin ja kannustetaan olemaan luovia. Annetaan vapaat kädet. Ideat puidaan yhdessä 

läpi ja otetaan hyvin vastaan.” 

 

Haastatteluissa löytyi eroavaisuuksia yhteisten tavoitteiden osalta. Osa kumppaneista mainitsi, 

että myynnillisistä tavoitteista on keskusteltu liiketoimintakonseptia ohjaavan organisaation 

kanssa ja osa mainitsi, ettei yhteisiä tavoitteita ole luotu. Yhteisiksi tavoitteiksi mainittiin myös 

jokaisen kumppanin oman liiketoiminnan kasvattaminen, mutta muita yhteisiä tavoitteita ei 

osattu mainita. Kumppanikohtaisen myynnin kasvattamisen tavoitteeseen koettiin 

sitouduttuvan hyvin. 

 

”Ei ole asetettu yhteisiä tavoitteita. Mitään ei tehdä hyväntekeväisyydestä, vaan kaikki haluavat 

hyötyä ja kasvattaa liiketoimintaa.” 
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”Myynnin puolelta keskusteltu tavoitteista. Ansaintamalli on sidottu tavoitteisiin.” 

 

Vastauksissa ilmeni myös kehityskohteita, joista kumppanit yhdessä hyötyisivät. 

Liiketoiminnan kehittämiseen tarvittavia tekijöitä vastausten perusteella olisivat automaation 

kasvattaminen, markkinoinnin tehostaminen ja yhteismarkkinointi sekä tunnettavuuden 

kasvattaminen. Eräs kumppani haluaisi kehittää tilausmahdollisuutta tarjoamiinsa 

lisäpalveluihin, joita asiakas ei tällä hetkellä pysty tilamaan liiketoimintakonseptissa. 

Haastattelun vastauksista kävi ilmi myös, että yleisesti halutaan parantaa käyttäjäkokemusta ja 

asiakaslähtöisyyttä. Asiakastarpeen tyydyttäminen nähdään tärkeänä, kuten myös käyttäjien 

kuunteleminen ja käyttäjäkokemusten ymmärtäminen. Odotuksena systemaattiselle 

innovaatiotoiminnalle on käyttäjäkokemusten pohjalta oppiminen ja oppiminen tekemään asiat 

oikein. Hidastuksena kehitykselle koettiin resurssien puute ja hitaus tietoteknisiä sovelluksia 

hankittaessa, jolla tarkoitettiin ulkopuolelta tilatun palvelun hitautta.  

 

”Vaatii konseptin jalostamista, henkilö- ja teknisiä resursseja, markkinointia, kuluttajapinnan 

laajentamista... Samanaikaisesti uusia tuoteinnovaatioita, ansainnan varmistamiseen ja 

kilpailuetujen kirkastamiseen.” 

 

”Uusia toimintatapoja luodaan virheistä oppimalla ja asiakkaita kuuntelemalla…” 

 

Haastattelun tulosten perusteella tutkijalle selvisi, että ruotsalaiset autoliikkeet, jotka toimivat 

tuontiautojen alkuperäisinä myyjinä eivät pääsääntöisesti ole tietoisia tutkittavasti 

liiketoimintakonseptista, vaan he myyvät autot ruotsalaiselle yritykselle, tietämättä niiden 

toimivan uudenlaisen liiketoimintakonseptin tuotteina. Tämä korjasi tutkijan alkuperäisen 

olettamuksen, että liiketoimintakonsepti toimisi myös konseptina ja mahdollisena työkaluna 

ruotsalaisille autokauppiaille, mikäli he saavat ostokyselyjä Suomesta. 
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4.3 Tiedonhankinta ja tiedon hyödyntäminen 

 

Kolmas pääteema liittyi tiedon hyödyntämiseen ja hankintaan ja näkemykset tähän teemaan 

kerättiin kahden suhteellisen laajan kysymyksen perusteella. Haastattelussa tiedonhankinta 

käsiteltiin ulkopuolisen tiedon seuraamisen ja hyödyntämisen, sekä asiakaspalautteen ja 

asiakkailta tulevien kehityskohteiden keräämisen ja hyödyntämisen näkökulmasta. 

Vastauksista kävi ilmi, yleisen mielipiteen olevan, että verkostotasolla kumpaakaan 

tiedonlähdettä ei ole aktiivisesti tai säännöllisesti hyödynnetty. 

 

Ulkoisen tiedon seuraamisen osalta todettiin, että liiketoimintakonseptia ohjaavaan 

organisaatioon kuuluu henkilöitä, joiden kautta saadaan autoalan toimialajärjestöltä lukuja ja 

informaatiota, jotka ovat tärkeitä liiketoiminnalle ja oletettiin, että tätä tietoa hyödynnetään 

aktiivisesti konseptissa.  Todettiin myös, että verkostotasolla seurataan kilpailijoiden tekemistä 

ja alan verkkosivustoja ja tietoa saadaan päivittäisen tekemisen kautta. Ilmeni, että ainakin osa 

kumppaneista pyrkii aktiivisesti tuomaan tietoa ja uutisia omalta alaltaan liiketoimintakonseptia 

ohjaavan organisaation käyttöön. 

 

”Totta kai seurataan teknologian kehitystä. Tuodaan aktiivisesti tietoa meidän alalta.” 

 

”Ihan päivittäisen tekemisen kautta. Seurataan kilpailijoita ja nettisivuja.” 

  

Vastauksista ilmeni, että toimialan kehitystä voisi seurata enemmän ja että kannattaisi seurata 

myös mitä muissa maissa tehdään ja pohtia onko muissa maissa sellaisia malleja käytössä, joita 

voitaisiin hyödyntää myös Suomessa ja mitä malleja tai tekijöitä ei kannata käyttää Suomessa. 

Vastausten perusteella trendejä tulisi seurata myös ulkomaiden osalta, sillä niistä voidaan saada 

vinkkejä, miten autokauppa tulee kehittymään myös Suomessa. 

 

”Näkisin että koko alaa pitää seurata ja suurempia trendejä ei vaan Suomessa mihin on 

kehittymässä.” 
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Asiakaskokemusten keräämisen osalta kumppaneilla ei ollut tiedossa, miten tietoa kerätään ja 

hyödynnetään. Tämä kerrottiin vastauksissa suoraan tai pyydettiin odottamaan, kun 

haastateltava tarkistaa asian kotisivulta.  Liiketoimintakonseptia ohjaavan organisaation 

henkilöstön vastauksista kävi ilmi, että asiakaskokemuksia kerätään lähettämällä 

asiakastyytyväisyyskysely jokaisen ostotapahtuman jälkeen ja niiden perusteella reagoidaan 

tarvittavalla tavalla poikkeamiin. Tyytyväisyyskyselyistä saatuja kehitysehdotuksia kuluttaja-

asiakkailta ei kuitenkaan pidetty relevantteina. 

 

Vastauksista ilmeni, että tärkeää tietoa saataisiin sellaisilta kuluttajilta, jotka ovat tutustuneet 

palveluun, mutta eivät valinneet sitä. Haluttaisiin tietoa, mikä on johtanut päätökseen ja miten 

valintaa voitaisiin edesauttaa. Yleisesti todettiin, että asiakaskontakteja tulisi hyödyntää 

paremmin ja päätösten tulisi perustua tietoon ja tärkeää olisi ymmärtää mitä ei tällä hetkellä 

tiedetä. Yhdessä vastuksessa todettiin myös, että asiakas- ja markkinapalaute toimii luovuuden 

ja ideoinnin ajurina. Uusia toimintatapoja halutaan luoda virheistä oppimalla ja asiakkaita 

kuuntelemalla. Vastauksista kävi ilmi, että kumppanit seuraavat omalla kentällään 

asiakaspalautetta ja joillakin kumppaneilla se on jopa hyvin pitkälle vietyä. Tähän käytetään 

myös erilaisia ohjelmistoja, automatiikkaa ja verkkopalveluita, mutta nämä olivat täysin 

kumppanikohtaisia ja sidottuja kumppanin omaan liiketoimintaan. 
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5 INNOVAATIOTOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

LIIKETOIMINTAKONSEPTISSA 
 

Empiirisen aineiston kerääminen oli mielenkiintoista ja oli positiivista huomata miten tärkeänä 

strategiset kumppanit pitävät tätä liiketoimintakonseptia ja heidän tahtoaan kehittää sitä. 

Poikkeuksetta koko liiketoimintakonseptia pidetään innovaationa, sen ainutlaatuisuutensa 

vuoksi, sillä aikaisemmin Suomessa ei ole tarjottu rahoitusmahdollisuutta kuluttajien väliseen 

autokauppaan tai tarjottu rahoitusmahdollisuutta kansainväliset rajat ylittävään autokauppaan. 

Lisäarvona ja innovaationa voidaan nähdä myös tuontiauton ostoon liittyvät muut palvelut, joita 

liiketoimintakonseptissa tarjotaan.    

 

Haastattelun vastauksista oli jo haastattelutilanteessa tunnistettavissa selkeitä yhtäläisyyksiä 

innovaatioteoriaan liittyviin ilmiöihin ja innovaatiotoiminnassa tunnistettaviin tekijöihin. Tässä 

luvussa esitellään tutkimuksen johtopäätökset, jotka rakentuvat innovaatiojohtamiseen, 

käytäntölähtöiseen innovointiin sekä tiedon hankintaan ja hyödyntämiseen liittyviin 

aikaisempiin tutkimuksiin ja teorioihin sekä empiirisen haastattelun tuloksiin. 

 

Tutkittava liiketoimintakonsepti perustuu käytäntölähtöiseen innovaatioon ja 

innovaatioparadigmoista se voidaan luokitella selkeästi käytäntölähtöiseen innovaatiomoodiin 

tunnusomaisten piirteidensä ansiosta. Käytäntölähtöinen innovaatiomoodi perustuu 

kokemukseen perustuvaan tietotaitoon ja epävirallisiin oppimisprosesseihin (Jensen et al., 

2007, s. 680). Harmaakorven ja Melkkaan (2012, s. 445–446) luokittelun mukaisesti 

tutkittavassa liiketoimintakonseptissa on enemmän yhteneväisiä tunnusomaisia piirteitä 

käytäntölähtöisen innovaatiomoodin 2a -kategoriassa. Liiketoimintakonseptin merkittävimmät 

tunnusomaiset piirteet tähän kategoriaan ovat yhteen kietoutunut moninaisuus keskeisimpänä 

toimintalogiikkana, älyllinen ristipölytys keskeisimpänä innovaatiomenetelmänä ja 

innovaatioiden lähteenä tunnistettava verkostolähtöisyys sekä asiakas- ja käytäntölähtöisyys. 

 

Tulkitseva innovaatioprosessi perustuu käytäntölähtöisiin innovaatiomoodeihin ja myös tässä 

liiketoimintakonseptissa on selkeästi havaittavissa tunnusmerkkejä tulkitsevan 

innovaatioprosessin piirteistä. Liiketoimintakonseptin innovaatioprosessi on jatkuva, eikä sille 
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ole määritelty tiettyä päätepistettä. Liiketoimintakonseptissa kannustetaan myös erilaisten ja 

uusien näkökulmien löytämiseen ja vuorovaikutus on avointa ja määrittelemätöntä. Tutkittava 

liiketoimintakonsepti liittyy tarkoin säädeltyyn toimintaan ja toiminnassa on havaittavissa myös 

analyyttisen innovaatioprosessin piirteitä, joita tarvitaan toiminnan vastaamiseksi 

lainsäädäntöä. Tällaisissa projekteissa keskitytään ongelmanratkaisuun, kommunikaatio on 

pääasiassa tiedonvaihtoa ja projekteilla on selkeä määritelty päätepiste.  

 

 

5.1 Innovaatiojohtamisen kehittäminen liiketoimintakonseptissa 

 

Suurimpana kehityskohteena tutkittavan liiketoimintakonseptin osalta näkisin strategisten 

kumppanien hyödyntämisen paremmin verkostona ja vuorovaikutussuhteiden laajentamisen 

myös kumppaneiden väliseksi. Keskusteluissa liiketoimintakonseptin ohjaavan organisaation 

ja tämän työn tilaajan kanssa on ilmennyt, että selkeästi toivotaan kumppaniyritysten olevan 

nimenomaan strategisia kumppaneita ennemmin kuin alihankintasuhteessa olevia yrityksiä ja 

siksi näkisin tärkeänä osallistaa heidät tiiviimmin niin päivittäisen liiketoiminnan kehittämiseen 

kuin innovaatiotoimintaankin. Aihetta käsitellään tarkemmin seuraavassa alaluvussa, mutta 

yhteistyön verkostomaisempi toiminta on tärkeässä roolissa tämänkin alaluvun tekijöitä 

tarkastellessa ja esiintyy useammassa kohdassa. 

 

Haastattelun tuloksissa kävi ilmi luottamuksen tärkeys liiketoimintakonseptissa. Luottamus on 

tällä hetkellä liiketoimintakonseptia ohjaavan organisaation ja erikseen jokaisen strategisen 

kumppanin välillä vahva. Liiketoimintakonseptissa, jossa jokaisella strategisella kumppanilla 

on liiketoiminnan kannalta merkittävä rooli, koen että myös strategisten kumppaneiden välillä 

tulisi olla luottamusta. Tukea ilmaiseva ilmapiiri on tärkeää luovuuden edistämiseksi (De Jong 

& Den Hartog, 2007, s.59) ja tuttuihin kontakteihin luotetaan tiedon välityksessä ja siihen, että 

he toimivat odotetulla tavalla (Granovetter, 2005, s.33). Olisikin tärkeää, että jokainen 

verkoston jäsen kokee, että hänellä on koko verkoston tuki ja luottamus taustalla.  

Haastatteluiden perusteella kaikki strategiset kumppanit eivät ole tavanneet keskenään. Tähän 

mielestäni tarvittaisiin ehdottomasti muutosta ja vahva luottamussuhde olisi luotava koko 

verkoston laajuudelle. Luottamusta voidaan rakentaa kumppaneiden välisellä 
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vuorovaikutuksella ja avoimuudella verkostossa. Nykyinen rakenne ja sen vaikutus 

vuorovaikutukseen voidaan nähdä organisaation sisäisenä esteenä ja organisaatio pystyy 

vahvasti vaikuttamaan sen poistamiseen (Hadjimanolis, 2003, s. 560). 

 

Yksi tärkeä innovaatiojohtamisen tekijä olisi yhteisten tavoitteiden laatiminen. Yhteiset 

tavoitteet ja niiden seuraaminen veisi verkostoa yhteistä päämäärää kohden. Taitona 

innovaatiojohtamisessa on muun muassa selkeiden tavoitteiden laatiminen ja kannustaminen 

niiden saavuttamiseen itseohjautuvasti (Amabile & Pratt, 2016, s. 169). Haastattelutulosten 

perusteella tavoitteena on tällä hetkellä jokaisen kumppanin oman liiketoiminnan 

menestyminen ja sen mahdollinen kasvu. Koen, että tämä ei ole tarpeeksi vahva tavoite 

sitouttamaan kumppanit konseptiin, varsinkaan suurempien toimijoiden osalta, vaan 

tarvittaisiin yhteinen tavoite, joka samalla liitäisi kumppanit tiiviimmin yhteen. Jokaisen 

strategisen kumppanin rooli liiketoimintakonseptissa on tärkeä ja strategisen kumppanin 

menettäminen voisi olla liiketoimintakonseptille operatiivisesti ja taloudellisesti haastava 

tekijä. Strateginen kumppani voisi viedä myös liiketoimintakonseptin kannalta kriittistä tietoa 

esimerkiksi kilpailevaan liiketoimintaan ja tämän takia olisi tärkeää sitouttaa strategiset 

kumppanit liiketoimintakonseptiin myös yhteisten tavoitteiden kautta.   

 

Haastatteluissa ilmeni myös, että resursointia pidetään tärkeänä. Innovaatiojohtamisessa tulee 

huomioida, että innovoinnille on resursoitava aikaa ja toiminnassa on maltettava pysähtyä ja 

miettiä miten asioita tulisi kehittää ja onko nykyinen kehityssuunta oikea. On luotava myös 

yhteiset pelisäännöt sille, milloin toimimattomat konseptit hylätään ja mitkä konseptit jatkavat 

testausvaiheeseen. Innovaatiojohtamisessa tulee keskittyä myös ideoiden formalisoinnin ja 

konkretisoinnin oikea-aikaisuuteen. Liiketoimintakonseptin verkostossa innovaatiojohtajan 

nimeäminen tai innovaatiostrategian luominen ei ole välttämätöntä, mutta on huolehdittava, että 

innovaation kannalta tärkeät tekijät löytyvät yrityksen ja verkoston prosesseista ja strategiasta 

(Apilo & Taskinen, 2006, s. 20).  

 

Liiketoimintakonseptia ohjaavassa yrityksessä tarvitaan henkilöstön johtamista, tukemista ja 

innovaatiotoiminnan mahdollistamista, mutta innovaatiojohtaminen on laajennettava myös 

verkostotasolle. Oman henkilöstön johtamisessa voidaan vaikuttaa muun muassa motivaatioon, 
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työtyytyväisyyteen ja työn merkityksellisyyden kokemiseen (Amabile & Pratt, 2016, s. 160, 

175–177) sekä yrityksen sisäisten innovaatioesteiden poistamiseen (Hadjimanolis, 2003, s. 

559). Myös henkilöstön taitojen varmistaminen sekä oikea suhtautuminen epäonnistumisiin on 

tärkeää yrityksen sisäisessä innovaatiojohtamisessa (Apilo & Taskinen, 2006, s. 41). 

Tutkittavassa liiketoimintakonseptissa tulos ja uudet innovaatiot ovat verkostokumppaneiden 

osalta aikaansaatava ilman auktoriteettia, jolloin johtamisen vastuuta on jaettava ja verkoston 

suhteita rakennettava ja ylläpidettävä (Trott, 2012, s. 32). Tuotteet ja palvelut ylittävät myös 

maantieteellisiä rajoja, osan toiminnasta tapahtuvan Ruotsissa. Maantieteellinen etäisyyskin 

vaatii innovaatiojohtamiselta uusia taitoja (Trott, 2012, s. 32).  

 

Innovaatiojohtamisessa tulisi sisäistää innovaatiotoiminnan tärkeys, joka perustuu kykyyn 

hallita monimuotoista tietoa ja osaamista (Trott, 2012, s. 97). Innovaatiokyvykkyyteen tarvitaan 

luovuutta ja työympäristöllä on tähän merkittävä vaikutus (Amabile, 1997, s.50). 

Innovaatiojohtamisessa tulisi harkita erilaisten luovuuteen kannustavien menetelmien 

käyttöönottoa kehitystyössä. Haastatteluissa kävi ilmi, että ideoidessa olisi tarve päästä pois 

rutiinitöiden parista ja kuten tuloksista selvisi, niin eri menetelmiä mainittiin jopa nimeltä. 

Haasteena johtamisessa onkin rutiinien yhdistäminen luovaan ympäristöön (Trott, 2012, s. 84) 

ja rutiininomaiset työt eivät saisi häiritä silloin kun keskitytään innovaatioihin (Watson-

Hemphill, 2003, s. 12). Hyvä vaihtoehto luovan työn ja ideoinnin edistämiseksi voisi olla 

säännöllisesti arkisesta ympäristöstä irtaantuminen ja kokoontuminen yhdessä koko verkoston 

voimin ideoimaan ja jatkojalostamaan ideoita käyttäen luovuuteen kannustavia menetelmiä, 

kuten erilaisia työpajamenetelmiä. 

 

Haastatteluiden tulosten perusteella selkeitä ja huomattavia innovaatioesteitä ei ole 

tunnistettavissa, verkoston rakennetta lukuun ottamatta. Liiketoimintakonseptia ohjaavassa 

organisaatiossa ja sen strategisilla kumppaneilla on motivaatiota kehittää toimintaa ja uusia 

tuotteita. Verkosto rakentuu erikoisosaamisesta ja jokaisella kumppanilla on tärkeä rooli 

liiketoimintakonseptissa. Muutosta tuetaan ja uusia ideoita ei falsifioida liian nopeasti, vaan 

jokaiselle idealle annetaan mahdollisuus. Haastatteluissa esiin nousseet kehitystä hidastavat 

tekijät olivat tietotekniikka, jolla tarkoitettiin uusien sovellusten teettämisen hitautta, ja 

toimijan pieni koko markkinoilla, mikä vaikuttaa resursseihin.  



51 

 

 

 

 

5.2 Verkoston ja käyttäjien osallistaminen innovaatiotoimintaan 

 

Kuten edellisen alaluvun alussa jo mainittiin, näkisin tärkeimpänä kehityskohteena 

toimintarakenteen muuttamisen nykyisestä satelliittimaisesta rakenteesta, jossa 

liiketoimintakonseptia ohjaava organisaatio käy keskusteluja kumppani kerrallaan tiettyihin 

aiheisiin liittyen, verkostomaiseksi rakenteeksi, jossa vuorovaikutusta tapahtuu myös kaikkien 

kumppaneiden kesken. Liiketoimintakonseptia ohjaava organisaatio säilyttäisi silti 

ohjausvastuun. Kuvassa 2 on nähtävänä verkoston nykyinen toimintamalli ja kuvassa 3 

ehdotettu toimintamalli, joka koostuu liiketoimintakonseptia ohjaavan yrityksen edustajista, 

joista yksi henkilö edustaa henkilökuntaa, yksi henkilö hallitusta ja yksi henkilö pienempiä 

kumppaneita, jotka eivät ole osa innovaatiotyöryhmää ja toimivat enemmän 

alihankintakumppanin roolissa. Innovaatiotyöryhmässä on yksi edustaja jokaista strategista 

kumppania kohden ja he toimivat tiedon kaksipuoleisina lähetteinä liiketoimintakonseptin ja 

oman organisaationsa välillä. 

 

 
 

Kuva 2   Verkoston nykyinen toimintamalli 
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Kuva 3   Verkoston uuden toimintamallin ehdotus 

 

 

Ehdotetussa toimintamallissa on etuja nykyiseen toimintamalliin verrattuna, myös resurssien 

säästämisen osalta. Nykyisessä toimintamallissa liiketoimintakonseptia ohjaavan organisaation 

on pidettävä yhteyttä jokaisen laajemmin tiedotettavan tai selvitettävän asian osalta jokaiseen 

kumppaniin erikseen. Uusi toimintamalli mahdollistaa foorumin, jossa kaikkia kumppaneita 

voidaan tiedottaa yhtaikaisesti, mikä säästää ohjaavan organisaation aikaa ja vaivaa. Lisäksi 

koko verkoston välisessä vuorovaikutuksessa asioihin voidaan ottaa laajemmin kantaa ja 

hedelmällisiä keskusteluja voi syntyä innovaation kannalta.  Verkoston vuorovaikutussuhteiden 

lisääminen kasvattaa kumppaneiden keskeistä luottamusta, mikä mahdollistaa hiljaisen tiedon 

jakamisen (Fischer, 2001, s. 200) 

 

Uusi toimintamalli kasvattaa innovaatiopotentiaalia mahdollistamalla laajemmin älyllisen 

ristipölytyksen ja etäisyyksien hyödyntämisen. Strategiset kumppanit toimivat eri aloilla ja he 

omaavat runsaasti erikoisosaamista. Tämän verkoston jäsenten etäisyydet ja heikot linkit ovat 

mielenkiintoinen ja todennäköisesti hedelmällinen yhdistelmä innovaatiotoiminnan kannalta. 
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Siinä on kuitenkin sopivasti myös vahvoja linkkejä ja läheisyyttä, jotka mahdollistavat sujuvan 

vuorovaikutuksen (Parjanen et al., 2001, s. 924; Boschma, 2005, s. 62). Mahdollistamalla 

mahdollisimman usean kontaktin keskinäisen vuorovaikutuksen, innovaatiopotentiaali kasvaa 

ja asioihin ja ongelmanratkaisuun saadaan monia eri näkökantoja. Laaja vuorovaikutus 

mahdollistaa myös muiden kokemusten hyödyntämisen ja oppimisen näiden kautta. 

Toimintamalliehdotus mahdollistaa myös rakenteellisten aukkojen hyödyntämisen, sillä 

verkoston jäsenet edustavat eri taustoja, jolloin mielipiteissä ja ajattelutavoissa voidaan odottaa 

eroavaisuuksia. Kun rakenteellisten aukkojen välille luodaan uuden toimintamallin avulla 

siltoja, kasvaa innovaatiopotentiaali (Parjanen & Melkas, 2012, s. 60).  

 

 

5.3 Tiedonhankinta ja tiedon hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisessä 

 

Haastatteluiden perusteella ulkoista tietoa seurataan kumppanikohtaisesti ja 

liiketoimintakonseptia ohjaavan organisaation toimesta. Tietoa ei kuitenkaan jaeta ja käsitellä 

verkostotasolla vaan korkeintaan ohjaavan organisaation ja yhden kumppanin kanssa 

kerrallaan. Organisaation ulkopuolinen tieto on tärkeää ja sen hankkimista ja hyödyntämistä 

olisi hyvä tehostaa paremmin liiketoimintakonseptissa. Useat strategiset kumppanit eri 

toimialoilta luovat rikkaan informaatiolähteiden pohjan liiketoimintakonseptille. Näitä lähteitä 

tulisi hyödyntää jakamalla tietoa koko verkostolle. Dobnin (2010, s. 56) mukaan tiedosta tulee 

merkityksellistä vain, jos sitä jaetaan yhteisiin tavoitteisiin tähtäävien kesken.  Jokaisen 

yrityksen liiketoimintakonseptiin liittyvä avainhenkilö on tärkeässä roolissa tiedon 

viestittäjänä. Avainhenkilöt toimivat Cohenin ja Levinthalin (190, s. 131–132) mainitsemina 

portinvartioina, jotka tunnistavat liiketoimintakonseptille tärkeän ulkopuolisen tiedon ja tuovat 

sen koko verkoston saataville sellaisessa muodossa, että kaikki ymmärtävät sen ja pystyvät 

omaksumaan sen.  Olisi tärkeää huomioida, että vaikka uusi tieto liittyisi pääasiassa tiedon 

tuoneen avainhenkilön rooliin liiketoimintakonseptissa, tulisi se jakaa verkostolaajuisesti, sillä 

muilla kumppaneilla voi olla omalta alaltaan kehitysehdotuksia tai ratkaisuja, joiden avulla 

keskustelussa voi syntyä uusia ideoita ja innovaatioita. 
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Haastatteluiden tuloksista kävi ilmi myös, että asiakaspalautteen keräysprosessi ja 

hyödyntäminen ei ollut yleisesti strategisten kumppaneiden tiedossa.  Asiakaslähtöisyyttä ja 

asiakkailta saatavaa tietoa pidettiin kuitenkin tärkeänä. Useammat kumppanit keräsivät tietoa 

myös systemaattisesti omalta kentältään. Palautteiden ja muun asiakastiedon jakaminen ja 

yhdessä perkaaminen sekä avaintekijöiden etsiminen olisi tärkeää tehdä koko verkoston kesken. 

Näin kaikille selviää omat kehityskohteensa ja myös liiketoimintakonseptia ohjaava 

organisaatio voi saada hyvinkin tärkeää tietoa strategisilta kumppaneilta. 

 

Näkisin avoimen innovaation ja käyttäjälähtöisen innovoinnin tärkeänä tässä 

liiketoimintakonseptissa ja myös haastatteluissa ilmeni asiakaslähtöisyydelle ja asiakkailta 

oppimiselle tarvetta.  Asiakkaat tulisi osallistaa tuotekehitykseen jo varhaisessa vaiheessa 

(Chesbrough, 2003, s. 56; Sundbo & Toivonen, 2011, s. 12). Liiketoimintamallissa voisi 

hyödyntää myös Chesbroughn (2017, s. 37) mainitsemaa palvelualustaa, joka mahdollistaa eri 

toimijoiden tarjoamat palvelut keskitetysti ja joka mahdollistaa palvelun personoimisen 

standardipalveluiden lisäksi. Haastatteluissa kävi ilmi myös se, että on kumppaneita, jotka 

haluisivat lisätä palveluvalikoimaansa standardiliiketoimintamalliin kuluttajan itse valittavaksi 

ja palvelualusta mahdollistaisi tällaisen vaihtoehdon. 

 

Käyttäjälähtöisyydessä tulisi huomioida myös henkilökunnan edustajat käyttäjien roolissa. 

Operatiivisissa tehtävissä työskentelevillä ja järjestelmiä päivittäin käyttävillä voi olla 

arvokasta tietoa ja ideoita toiminnan sujuvoittamiseksi ja työvaiheiden yksinkertaistamiseksi. 

Uusien käyttäjälähtöisten ratkaisujen ideoimiseen kannattaa kannustaa henkilökuntaa. 

Huomattavien muutosten osalta kyse voi olla prosessi-innovaatiosta, joka tehostaa toimintaa ja 

säästää organisaation resursseja.  

 

 

5.4 Innovaatiojärjestelmän luominen liiketoimintakonseptille 

 

Liiketoimintakonseptia ohjaava organisaatio ja sen strategiset kumppanit ovat sitoutuneita 

kehittämään innovaatiotoimintaa ja edistämään uusien innovaatioiden syntyä. Empiirisen 

tutkimuksen perusteella innovaatiotoiminnan kehittämiselle on paljon odotuksia ja siihen ollaan 
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valmiita panostamaan. On kuitenkin huomioitava, että liiketoimintakonseptia ohjaava 

organisaatio on pieni kooltaan, joten innovaatiotoiminnan on integroiduttava yrityksen ja 

strategisten kumppaneiden jokapäiväisiin toimintoihin helposti ja joustavasti, niin pienissä kuin 

suuremmissakin yrityksissä.  

 

Innovaatiotoiminnan kehittämiseksi ja innovaatiopotentiaalin kasvattamiseksi ehdotan 

menetelmäksi innovaatiojärjestelmää. Innovaatiojärjestelmä perustuu tutkittavaan 

liiketoimintakonseptiin, jossa toteutetaan pääasiassa käytäntölähtöistä innovointia, joten 

innovaatiojärjestelmänkin on luonnollista olla käytäntölähtöinen. Innovaatiojärjestelmän on 

tarkoitus toimia ratkaisumallina innovaatiotoiminnan systemaattiseen kehittämiseen ja 

verkoston innovaatiopotentiaalin hyödyntämiseen.    

 

Verkoston jäsenten ollessa pääosin vielä toisilleen tuntemattomia, innovaatiopotentiaali on 

suuri. Verkostossa esiintyy etäisyyksiä taustojen ja osaamisen vaihdellessa ja siinä voidaan 

tunnistaa varsinkin kognitiivista etäisyyttä. Vuorovaikutuksen pitäisi kuitenkin olla sujuvaa, 

sillä kommunikatiivinen etäisyys on pieni. Yhteistyön voidaan olettavan säilyvän 

hedelmällisenä sillä toimijat toimivat myös muissa yhteistyökuvioissa tutkittavan 

liiketoimintakonseptin lisäksi, joten voidaan katsoa uusien rakenteellisten aukkojen syntyvän 

tämän verkoston ulkopuolella ja uutta tietoa syntyvän niiden kautta myös tutkittavaan 

liiketoimintakonseptiin. Verkostoa kannattaa kuitenkin kasvattaa uusilla toimijoilla, mikäli 

liiketoimintakonseptin kehittämisen yhteydessä syntyy tarpeita uusille rooleille ja osaamiselle. 

Tulevaisuudessa tulisi miettiä miten tiedelähtöistä innovaatiota voisi lisätä 

liiketoimintakonseptissa, esimerkiksi laajentamalla tiedelähtöisyyttä yliopistoyhteistyöllä. 

 

Kuvassa 4 on esitetty ehdotetun innovaatiojärjestelmän rakenne ja tietovirrat. Rakenne vastaa 

edellisessä alaluvussa esitettyä verkoston rakennetta, joka koostuu liiketoimintakonseptia 

ohjaavan organisaation jäsenistä sekä strategisten kumppaneiden avainhenkilöistä. Kuvassa on 

havainnollistettu tietovirrat avainhenkilöiden ja heidän omien organisaatioidensa tai 

yhteistyökumppaneidensa välillä. Nämä tietovirrat toimivat myös ulkoisen tiedon virtoina eri 

kumppaneiden kautta verkoston käsiteltäväksi. Lisäksi kuvaan on erikseen piirretty ulkoisen 

tiedon nuolet, jotka kuvaavat megatrendejä ja muuta ulkoista tietoa sekä asiakaspalautetta ja 
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asiakkaiden kehitysehdotuksia, ja nämä nuolet merkitsevät näiden tietojen virtaa 

innovaatiotyöryhmän käsiteltäväksi.  

 

 
 

 

Kuva 4   Innovaatiojärjestelmän rakenne ja tietovirrat 
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Innovaatiojärjestelmä mahdollistaa myös absorptiivisen kapasiteetin kasvun verkostossa 

tutkittavan liiketoiminnan osalta. Absorptiivinen kapasiteetti on tärkeä tekijä kilpailuedun 

kannalta, sillä se liittyy innovaatioiden syntymiseen (Zahra & George, 2002, s. 185). 

Innovaatiotyöryhmän jäsenten tuodessa aktiivisesti ja systemaattisesti tietoa omilta aloiltaan ja 

kentiltään koko verkoston tietoon, tietovirrat tehostuvat ja tiedon vastaanottajien, sen 

omaksuvien ja sitä käsittelevien kontaktien määrä moninkertaistuu, jolloin ulkoisen tiedon 

tehokkaampi hyödyntäminen liiketoimintaprosessissa on todennäköisempää. Kontaktien 

moninkertaistuminen pienentää myös riskiä yksilöiden kyvyssä vastaanottaa tietoa. 

Megatrendejä ja tulevaisuustietoa tulisi myös käsitellä säännöllisesti koko verkoston kesken, ja 

ennakoida mahdollisia tulevaisuudennäkymiä. Tässäkin temporaalinen etäisyys ja eri alojen 

näkemykset ja näkökulmat tuovat todennäköisesti paljon lisäarvoa liiketoimintakonseptiin.  

 

Zahran ja Georgen (2002, s. 186–187) mukaan absorptiivinen kapasiteetti on dynaaminen 

kyvykkyys, joka vaikuttaa kilpailuetuun. Absorptiivisen kapasiteetin lisäksi 

innovaatiojärjestelmän mahdollistama vuorovaikutussuhteiden moninkertaistuminen 

mahdollistaa muidenkin dynaamisten kyvykkyyksien kasvun verkostossa. Tehokkaampi 

vuorovaikutus verkostotasolla mahdollista muun muassa nopeamman resurssien 

konfiguroimisen ja organisoimisen verkostossa muuttuneiden markkinoiden vaatimalla tavalla 

ja lisäarvon tarjoamisen asiakkaille (soveltaen Teece, 2018, s. 43).  

 

Käytäntölähtöisessä innovaatiojärjestelmässä tulisi hyödyntää avointa innovaatiota ja pyrkiä 

systemaattisesti paitsi keräämään ja hyödyntämään asiakaspalautteita, osallistaa asiakkaat 

tuotekehitysprosessiin ja innovaatiotoimintaan. Asiakaspalautteet tulisi mahdollisuuksien 

mukaan käsitellä innovaatiotyöryhmässä. Asiakkaiden osallistaminen tuotekehitykseen voisi 

toimia esimerkiksi luomalla testiryhmiä, kun uusia tuotteita tai palveluita halutaan kokeilla ja 

kerätä testiryhmän osallistujilta normaalia enemmän palautetta ja olla tiiviissä 

vuorovaikutuksessa heidän kanssaan. Näkisin tärkeänä, että kuluttajille olisi myös kanava 

spontaaneja kehitysehdotuksia tai ideoita varten ja siinä olisi kommentointimahdollisuus ja 

ideoiden jatkojalostusmahdollisuus myös muilla kuluttajilla. Liiketoimintakonseptin 

kotisivulla voisi olla oma osio tähän toimintaan, joka on puhtaasti avointa innovointia. Täällä 
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voitaisiin myös pyytää kuluttajilta apua ideointiin antamalla tiettyjä aiheita tai ongelmia ja 

pyytää näihin kuluttajien näkemyksiä ja ratkaisuja. 

 

Kuten haastatteluistakin kävi ilmi, koko verkostossa pidetään suullista kommunikaatiota ja 

tapaamista kasvotusten tärkeänä. Ideoinnissa kannatetaan keskustellen ideoiden sparraamista ja 

jatkojalostamista. Ehdotan että innovaatiojärjestelmän työryhmä tapaisi kasvotusten 

kvartaaleittain ja varaisi aikaa tapaamiselle kokonaisen työpäivän. Tapaaminen olisi hyvä 

järjestää mahdollisuuksien mukaan jossain muualla kuin toimistolla, jotta jokainen pääsisi 

irtautumaan rutiinitehtävistä innovaatiotapaamisen ajaksi. Lisäksi suosittelen jonkinlaista 

alustaa yhteydenpitoon tapaamisten välillä, johon voidaan tallentaa projekteja ja jakaa 

ajatuksia, ideoita ja tehdä päätöksiä myös tapaamisten välillä. Kaikille avainhenkilöille sopi 

haastatteluun Teams-sovelluksessa käytävä keskustelu, joten Teams-sovellukseen voisi 

perustaa liiketoimintakonseptille oman ryhmän, jossa voidaan käydä keskusteluja koko 

verkoston kesken ja sovelluksessa on toimintoja, kuten projektinhallintatyökalu, joka on koko 

ryhmän käytettävissä.  

 

Innovaatiojärjestelmä tarjoaa vastauksen tutkimuksen pääkysymykseen: 

 

- Miten innovaatiopotentiaalin hyödyntämistä voidaan parantaa 

liiketoimintakonseptissa? 

 

Innovaatiojärjestelmän verkostomaisen rakenteen ja tehokkaamman vuorovaikutuksen avulla 

koko verkoston innovaatiopotentiaalia voidaan hyödyntää paremmin kuin aikaisemmin. 

Innovaatiojärjestelmä mahdollistaa älyllisen ristipölytyksen monimuotoisen tiedonvaihdon, 

etäisyyksien ja rakenteellisten aukkojen kautta. Innovaatiojohtamisen roolia 

liiketoimintakonseptin innovaatiopotentiaalin parantamisessa ei tule unohtaa ja siihen vaikuttaa 

positiivisesti myös ulkoisen tiedon ja käyttäjäkokemuksen tehokkaampi hyödyntäminen.  

 

 

 



59 

 

 

 

 

5.5 Tutkimustulosten hyödyntäminen ja jatkotutkimus 

 

Tutkimus on merkityksellinen tutkittavalle liiketoimintakonseptille, sen ohjaavalle 

organisaatiolle ja strategisille kumppaneille. Tutkimuksessa on käytetty paljon verkoston ja 

liiketoimintakonseptin taustatietoa ja se nojaa verkoston toimintaan, jolloin tulokset eivät tämän 

takia ole suoraan hyödynnettävissä muihin organisaatioihin. Sovellettuna tutkimuksen tuloksia 

voidaan kuitenkin hyödyntää jossain määrin myös muissa yhteyksissä. 

 

Liiketoimintakonseptin verkostossa on halukkuutta ja motivaatiota kehittää 

innovaatiotoimintaa. Jatkotutkimusten osalta tutkija näkisi mielekkäänä selvittää miten 

innovaatiojärjestelmän käyttöönotto edistää innovaatiotoiminnan kehittymistä ja uusien 

innovaatioiden syntymistä. Toinen mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe olisi 

innovaatiotoiminnan mittaamisen tutkiminen liiketoimintakonseptissa sekä 

innovaatiotoimintaan ja innovaatioihin liittyvän mittariston rakentaminen.   
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6 YHTEENVETO 
 

Tämän päivän nopeasti muuttuvassa maailmassa tiedonsiirto on tehostunut ja asiakkaiden rooli 

tuotteiden kehittämisessä on korostunut. Tietoa on seurattava organisaation ulkopuolelta, jotta 

pysytään kehityksen kärjessä ja asiakkaiden tarpeet on tunnistettava. Innovaatiot ja tehokas 

innovaatiotoiminta ovat tärkeitä tekijöitä yritysmaailmassa ja niiden avulla voidaan saada etua 

kilpailijoihin ja liiketoiminnallista kasvua.  

 

Nämä tarpeet ovat tunnistettu myös tämän tutkimuskohteen organisaatiossa, jossa on kehitetty 

uusi liiketoimintakonsepti autonhankintaan yhdessä strategisten kumppaneiden kanssa. 

Liiketoimintakonseptia voidaan jo itsessään pitää innovaationa, sillä se on täysin uusi 

palvelumalli Suomessa. Alalla kilpailu on kuitenkin kovaa ja toimintaa pitää kehittää ja uusia 

tuotteita tai palvelumalleja on kehitettävä, jotta pysytään kilpailijoiden edellä. Strategisilla 

kumppaneilla on liiketoimintakonseptissa merkittävä rooli, heidän edustaessaan 

liiketoimintakonseptissa tarvittavaa erikoisosaamista. 

 

Tämän työn ja tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää innovaatiojärjestelmä 

liiketoimintakonseptia ohjaavalle organisaatiolle ja sen strategisten kumppaneiden 

muodostamalle verkostolle. Innovaatiojärjestelmän tarkoituksena on parantaa verkoston 

innovaatiopotentiaalin hyödyntämistä ja kehittää innovaatiotoimintaa järjestelmällisesti. 

Liiketoiminta on vahvasti käytäntölähtöistä, joten myös innovaatiojärjestelmän on luonnollista 

olla käytäntölähtöinen. Innovaatiojärjestelmän ja tämän tutkimuksen tavoitteena oli 

systemaattisen innovaatiotoiminnan avulla parantaa innovaatiopotentiaalia verkostossa ja 

edistää uusien innovaatioiden syntymistä. 

 

Tutkimus noudatti tapaustutkimuksen strategiaa ja konstruktiivisen tutkimusotteen 

konstruktiona toimii luotu innovaatiojärjestelmä. Tutkimuksen empiirisessä osuudessa 

aineistonhankintamenetelmänä käytettiin puolistrukturoituja haastatteluja, joiden avulla 

liiketoimintakonseptin avainhenkilöiltä selvitettiin verkoston innovaatiojohtamisen ja  

-toiminnan nykytila ja odotukset innovaatiotoiminnan kehittämiselle. Haastatteluiden tulokset 

analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla, luokitellen pelkistettyjä vastauksia ja 
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luokkia yhdistämällä määriteltiin lopuksi kokoavaksi käsitteeksi innovaatiopotentiaalin 

maksimaalinen hyödyntäminen järjestelmällisesti. 

 

Tutkimustulosten perusteella kävi ilmi verkoston toiminnan satelliittimainen rakenne, jossa 

ohjaava organisaatio on vuorovaikutuksessa yhteen strategiseen kumppaniin kerrallaan, eikä 

strategisten kumppaneiden välillä tapahdu kommunikaatiota, muutamia poikkeuksia lukuun 

ottamatta. Suullista kommunikaatiota pidettiin tärkeänä ja ideoiden sparraamista keskenään. 

Haastattelun vastauksissa toivottiin käytettävän verkostotasolla luovaa ajattelua ja ideointia 

edistäviä menetelmiä ja nähtiin tarpeelliseksi irtaantua arkisesta ympäristöstä ideointia ja 

luovaa ajattelua tehdessä. Haastatteluissa korostettiin myös luottamuksen ilmapiirin tärkeyttä 

innovaatiotoiminnassa. 

 

Odotuksena innovaatiotoiminnan kehittämiselle ohjaavalla organisaatiolla ja strategisilla 

kumppaneilla oli prosessien tehostaminen ja ennakoiva ongelmanratkaisu. Nähtiin tärkeänä 

resursoida aikaa innovaatiotoiminnalle ja tehostaa päätöksentekoprosessia. Koettiin, että 

asiakkaiden kuulemista voitaisiin tehostaa, parantamalla asiakaskokemusten ja ideoiden 

hyödyntämistä. Myös ulkoisen tiedon seuraamisen tehostamiselle ja hyödyntämiselle nähtiin 

tarvetta liiketoimintakonseptissa. Yhteisenä tavoitteena nähtiin luonnollisesti kannattava 

liiketoiminta ja liiketoiminnan kasvu.   

 

Innovaatiojohtamisen kehittämisen osalta tutkimuksessa ehdotetaan, että vuorovaikutussuhteet 

liiketoimintakonseptin verkostossa laajennetaan myös strategisten kumppaneiden välisiksi ja 

heidät osallistetaan tiiviimmin päivittäisen liiketoiminnan ja innovaatiotoiminnan 

kehittämiseen. Vuorovaikutussuhteiden laajentaminen parantaa myös luottamusta ja 

avoimuutta verkostossa. Verkostolle tulisi laatia myös yhteisiä tavoitteita, jotka veisivät 

verkostoa yhteistä päämäärää kohti. Innovaatiojohtamisessa tulee verkoston lisäksi huomioida 

myös liiketoimintakonseptia ohjaavan organisaation henkilöstön johtaminen, vaikuttamalla 

henkilöstön motivaatioon ja varmistamalla mahdollisuuksien mukaan työn merkityksellisyys 

henkilöstölle, joka on tärkeää innovoinnin kannalta. Innovaatiojohtamisella mahdollistetaan 

innovaatiotoiminta innovaatioille hedelmällisen ja luottamuksellisen ympäristön luomisella ja 

resursoimalla aikaa innovaatioille. 
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Empiirisen tutkimuksen sekä aikaisempien tutkimusten ja teorian pohjalta tutkija ehdottaa 

käytäntölähtöistä innovaatiojärjestelmää vastaamaan liiketoimintakonseptin haasteisiin ja 

kehittämään innovaatiotoimintaa. Sen merkittävänä etuna voidaan nähdä 

innovaatiopotentiaalin hyödyntämisen parantaminen liiketoimintakonseptissa, mutta se vastaa 

hyvin myös muihin tarpeisiin, kuten ulkoisen tiedon tehokkaampaan hankintaan ja 

hyödyntämiseen sekä asiakaskokemusten ja -näkökulmien keräämiseen ja käyttämiseen 

toiminnan kehittämisessä.  

 

Innovaatiopotentiaalin hyödyntämisen voidaan nähdä paranevan merkittävästi 

innovaatiojärjestelmän vaatiman uuden toimintamallin myötä. Verkoston toimintamalli 

muuttuu satelliittimaisesta verkostosta, jossa liiketoimintakonseptia ohjaava organisaatio on 

yhteydessä yhteen strategiseen kumppaniin kerrallaan, verkostoksi, jossa kontaktien määrä 

moninkertaistuu, kun strategiset kumppanit ovat yhteydessä myös toisiinsa. Uudet kontaktit ja 

suhteet mahdollistavat entistä tehokkaammin älyllisen ristipölytyksen ja etäisyyksien 

hyödyntämistä, millä on hedelmällinen vaikutus innovaatiopotentiaaliin ja uusien 

innovaatioiden syntymiseen. Verkoston uusi toimintamalli mahdollistaa myös ulkoisen tiedon 

tehokkaamman hyödyntämisen, kun jokainen strateginen kumppani tuo omalta alaltaan 

uusimmat uutiset ja tiedot koko verkoston tietoon ja voidaan tehokkaammin hyödyntää 

erilaisten taustojen kokemuksia ja tietoja. 

 

Mielenkiintoisia aiheita jatkotutkimukselle olisi innovaatiotoiminnan ja sen kehittymisen 

seuraaminen sekä uusien innovaatioiden syntyminen innovaatiojärjestelmän käyttöönoton 

jälkeen. Myös liiketoimintakonseptin innovaatiotoimintaan ja innovaatioihin liittyvä 

mittaaminen ja mittariston rakentaminen olisi mielenkiintoinen aihe jatkotutkimusten osalta. 
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Liite 1. Haastattelututkimuksen kysymysrunko 

   

 

Haastattelututkimus - kysymysrunko 
 

Innovaatiojohtaminen toiminnan kehittämisessä 

 

1. Miten liiketoimintakonseptissa tuetaan innovaatiotoimintaa? 

2. Mikä toimii parhaiten ajurinasi uusille ideoille ja toiminnan kehittämiseen? 

3. Miten mieluiten toisit uudet ideasi julki? 

4. Miten uudet ideat otetaan vastaan ja miten niitä arvostetaan tässä 
liiketoimintakonseptissa? 

5. Miten ylläpidetään luovuutta ja uusien ideoiden syntyä? 

6. Mikä on mielestäsi ympäristön merkitys innovaatiotoiminnassa? 

7. Mitä odotuksia sinulla on innovaatiotoiminnalle? 

 

Osallistaminen innovaatiotoimintaan 

 

1. Miten kumppaniverkostossa hyödynnetään eri osapuolten erikoisosaamista? 

2. Miten luodaan uusia toimintatapoja ja miten ne vastaanotetaan 
organisaatiossa/verkostossa? 

3. Miten verkostossa sitoudutaan yhteisiin tavoitteisiin? 

4. Millaista kommunikaatiota verkostossa käydään? 

5. Mitä kehitystä tarvitaan liiketoiminnan kasvattamiseksi? 

6. Mikä hidastaa kehitystä liiketoiminnassa? 

7. Kuinka tärkeänä näet innovaatiotoiminnan tässä liiketoimintakonseptissa? 

8. Kuinka koet, että innovaatiojärjestelmää voidaan hyödyntää päivittäisessä 
tekemisessä? 

 

Tiedonhankinta ja tiedon hyödyntäminen 

 

1. Miten toimialaa sekä markkinoiden ja teknologian kehitystä seurataan? 

2. Miten asiakaspalautetta kerätään ja hyödynnetään? 
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