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Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten on mahdollista kehittää ja ylläpitää 
innovaatiokyvykkyyttä etätyöolosuhteissa. Keväällä 2021 maailmanlaajuinen Covid-19 
pandemia on kestänyt jo yli vuoden ja Suomessa oli siirrytty hallituksen kehotuksesta 
etätyöolosuhteisiin maaliskuusta 2020 lähtien. Kaikki henkilöt, joiden työnkuva oli sellainen, 
että töitä pystyi tekemään kotona etänä, kuuluivat etätyöskentelyn suosituksen piiriin. Moni 
henkilö oli siirtynyt täysin etätyöolosuhteisiin ja osa osittain. Tutkimuksen tavoitteena oli 
selventää, miten etätyöolosuhteissa työskentely vaikuttaa innovaatiokyvykkyyteen. 
 
Tutkimuksen kirjallisuusosiossa keskitytään innovaatiokyvykkyyden havainnollistamiseen ja 
etsitään vastauksia, mitkä asiat vaikuttavat henkilöiden ja siten yritysten 
innovaatiokyvykkyyteen. Selvitetään vaikuttaako luovuus innovaatiokyvykkyyteen ja jos 
vaikuttaa niin millaista luovuutta yritysmaailmassa tarvitaan. Lisäksi pureudutaan etätyön 
erityispiirteisiin ja selvitetään, miten etätyöskentely eroaa toimistolla työskentelystä, varsinkin 
kommunikoinnin ja yhdessä tekemisen osalta sekä pohditaan, onko näillä vaikutusta 
innovaatiokyvykkyyteen.  
 
Tutkimuksen empiirinen osio toteutettiin ensin alustavana webkyselynä pääasiallisesti etätöitä 
tekeville työntekijöille, jonka pohjalta nousseiden teemojen perusteella puolistrukturoituna 
teemahaastatteluna. Haastateltavina olivat kahdeksan henkilöä eri yrityksistä ja eri 
toimialoilta. 
 
Tutkimuksen mukaan innovaatiokyvykkyys vaatii ihmisten välistä kommunikointia, 
yhteistyötä ja keskustelua. Varsinkin etätyöolosuhteissa puuttuvat spontaanit kohtaamiset ja 
ihmisten törmääminen toisiinsa, jotka vaikuttavat innovaatiokyvykkyyteen oleellisesti. Juuri 
spontaaneja kohtaamisia ja keskusteluja tarvitaan, jotta innovaatiokyvykkyyttä on mahdollista 
kehittää tai ylläpitää etätyöolosuhteissa. On ehdottomasti löydettävä uusia keinoja luoda 
ihmisille mahdollisuuksia törmätä toisiinsa satunnaisesti ja ilman erityistä sopimista 
virtuaalisesti. Tutkimuksessa esiin tullut virtuaalinen avokonttori voisi olla yksi askel kohti 
maailmaa, jossa on mahdollista spontaanisti keskustella ja törmäyttää ihmisiä 
etätyöolosuhteissa. 
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The aim of the study was to find out how it is possible to develop and maintain the ability to 
innovate in teleworking conditions. In the spring of 2021, the global Covid-19 pandemic has 
lasted for more than a year, and Finland had moved to teleworking conditions from March 
2020 at the government’s request. All individuals whose job description was such that they 
could work from home remotely were covered by the teleworking recommendation. Many 
people had switched completely to teleworking conditions and some in part. The aim of the 
study was to clarify how working in teleworking conditions affects the ability to innovate. 
 
The literature section of the study focuses on illustrating the ability to innovate and seeks 
answers to what issues affect the ability of individuals and thus companies to innovate. Find 
out whether creativity matters to the innovation capacity and if so, what kind of creativity is 
needed in the business world. In addition, the specific features of teleworking will be 
explored, as well as how teleworking differs from working in the office, especially in terms of 
communication and working together, and whether these have an impact on innovation. 
    
The empirical part of the study was first carried out as a preliminary web survey for 
teleworkers, on the basis of which a semi-structured thematic interview based on the themes 
that emerged. Eight people from different companies and different industries were 
interviewed.    
 
According to the study, the ability to innovate requires communication, collaboration and 
discussion between people. Especially in teleworking conditions, there is a lack of 
spontaneous encounters and collisions between people, which have a significant impact on the 
ability to innovate. It is spontaneous encounters and discussions that are needed to develop or 
maintain innovation capacity in teleworking settings. It is necessary to find new ways to 
create opportunities for people to meet with each other randomly and without special 
agreement virtually. The virtual open office that emerged in the study could be one step 
towards a world where it is possible to spontaneously chat and collide with people in 
telecommuting conditions. 
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1 JOHDANTO 
 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Innovaatiokyvykkyyden ja innovatiivisuuden merkitys kasvaa jatkuvasti, kun on tarve löytää 

uusia keinoja kilpailukyvyn lisäämiseen. Ne organisaatiot, jotka uskaltavat ja osaavat panostaa 

innovaatiokyvykkyyden kehittämiseen omaavat paremmat mahdollisuudet menestyä 

tulevaisuudessa verrattuna organisaatioihin, jotka tyytyvät nykytilanteeseen eivätkä näe 

innovaatiokyvykkyyden kehittämistä tärkeänä asiana. Innovatiivisuus ja luovuus ovat yrityksen 

tärkeitä menestyksen edellytyksiä, ja innovaatiojohtamisella tulee olemaan suuri merkitys 

tulevaisuudessa (muun muassa Sydänmaalakka 2009, s. 15). Työntekijät ovat yrityksen suuri 

voimavara, joiden kyvykkyyttä tehdä asioita tarvitsee kehittää ja ylläpitää erilaisissa 

työskentelyolosuhteissa. Covid-19 pandemian myötä moni yritys on pakonsanelemana joutunut 

siirtämään toimistolla työskennelleet työntekijänsä etätöihin omiin koteihinsa. Tämä luo 

erityisesti haasteita yhteisöllisyyteen ja yhdessä tekemiseen. Osalle työntekijöistä etätyö on 

tullut tervetulleena mahdollisuutena, ja osalle työskentely on esittäytynyt eristämisenä muista 

ja yksin tekemisenä. 

 

Innovaatiokyvykkyys- ja kulttuuri ovat keinoja, joiden avulla on mahdollista saada aikaan 

liiketoiminnan tehokkuuden ja kannattavuuden kasvua. Yrityksen omia keinoja luoda sekä 

verkosto- että asiakaskeskeisesti todellista arvoa tuottavia palveluita, tuotteita sekä erilaisia 

toimintamalleja voidaan vahvistaa innovaatiokyvykkyyden kehittämisellä. Nyt 

etätyöolosuhteissa varsinkin on tärkeää ylläpitää jo saavutettua innovaatiokyvykkyyttä sekä 

edelleen kehittää sitä. Työntekijöiden levittäytyminen useisiin eri pisteisiin ja olosuhteisiin luo 

selkeästi suuren haasteen monelle yritykselle ja työntekijälle. Myös yrityksen asiakkaat ja muut 

sidosryhmät ovat erittäin tärkeä osa organisaation innovaatiokyvykkyyden vahvistamista ja 

tämä on yksi asia, joka on syytä muistaa vaikka kasvokkain kohtaamisia ei olekaan pandemia-

aikana aina mahdollista toteuttaa. Ja kuten Alahuhta (2015, s.160) toteaa, niin edelleen 

kuitenkin tarvitaan ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita monista asioista useasta eri näkökulmasta 

ja ovat sellaisia, jotka haluavat osallistua yhteiseen keskusteluun ja tekemiseen sekä ovat luovia, 

rohkeita ja uteliaita.  
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Innovaatiokyvykkyyttä tarvitaan, jotta yritys voi prosessoida sillä olevan kokemuksen, tiedon, 

taidon ja ideat uusiksi tuotteiksi, palveluiksi tai toimintatavoiksi. Sellaiset yritykset, jotka 

omaavat hyvän innovaatiokyvykkyyden, omaavat mahdollisuuden hyödyntää oman 

henkilöstön, yhteistyöverkostojen ja asiakkaidensa osaamista, luovuutta, kykyä kehittää sekä 

muita oleellisia ominaisuuksia kehittäessään tuotteita, palveluita ja ratkaisuja, jotka tuottavat 

arvoa. Näitä kutsumme innovaatioiksi. Useat tutkimukset kertovat meille, että suurimpia 

innovaatioiden lähteitä ovat asiakkaat ja heidän kanssaan käyty keskustelu sekä erilaiset 

yritysverkostot. Samalla, kun yrityksen innovaatiokyky kasvaa, vahvistuu organisaation oma 

osaaminen luoda arvoa tuottavia palveluita, tuotteita ja toimintamalleja yhdessä asiakkaidensa 

ja verkostojensa kanssa.  

 

Yksi organisaation tärkeimmistä voimavaroista on henkilöstö ja heidän 

innovaatiopotentiaalinsa. Innovaatiotoiminnasta eli yrityksen kyvykkyyksistä, oppimiskyvystä 

ja osaamisesta muodostuu usein yrityksen tärkeä kilpailuvaltti (Solatie & Mäkeläinen 2013, 

s.19–20). Jotta tämä innovaatiopotentiaali saadaan hyötykäyttöön, tarvitaan erityistä 

huolenpitoa henkilöstön hyvinvoinnista, kehittämisestä sekä innovaatiokyvykkyyden 

kehittämistä ja ylläpitämistä erilaisissa olosuhteissa. Innovaatiokyvykkyyden kehittäminen 

vaatii organisaatiolta osaavaa ja nykyaikaista johtamista, jolloin huolehditaan ja kannustetaan 

luovuuden ja kyvykkyyksien löytämiseen ja kukoistukseen. Innovaatiokyvykkyyden 

osatekijöitä ovat muun muassa luovuus ja kyky uudistua, yhteistoiminta, liiketoimintatiedon 

hyödyntäminen, osaamiset, liiketoimintaprosessit ja tietotekniset ratkaisut (Malinen & Banks 

2004, s.52). 

 

1.2 Tutkittava ympäristö 

 

Tässä tutkimuksessa ei tutkita vain yhtä yritystä vaan tutkitaan hyödyntäen eri aloilla ja eri 

yrityksissä työskenteleviä henkilöitä sekä miten heidän kohdallaan heidän työskentelemässä 

yrityksessä innovaatiokyvykkyyttä kehitetään ja ylläpidetään etätyöolosuhteissa. Kyseisen 

valinnan tarkoituksena on löytää useita erilaisia keinoja, riippuen siitä millainen 

käytäntölähtöinen innovaatiokulttuuri missäkin organisaatiossa on muodostunut. Tällöin otanta 

ei ole riippuvainen muodostuneeseen organisaatiokulttuuriin, jossa on mahdollisesti vain hyvin 

rajoittunut tapa innovaatiokyvykkyyden kehittämiseen tai ylläpitämiseen. Myös 
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etätyöolosuhteita ja tapoja on useita, jolloin tarkoituksena on saada suurempi kirjo erityyppisiä 

tapoja toimia.  

 

1.3 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaus 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten innovaatiokyvykkyyttä kehitetään ja ylläpidetään 

eri yhteisöissä ja organisaatioissa poikkeuksellisessa pandemiatilanteessa, jolloin suurin osa 

työntekijöitä tekee töitä etänä. 

 

Nykytilan perusteella tutkimuksessa tehdään suosituksia parhaiden käytäntöjen 

hyödyntämiseen innovaatiokyvykkyyden kehittämiseen ja ylläpitämiseen etätyöolosuhteissa, 

jotta innovaatiokyvykkyyden kehittäminen ja ylläpitäminen olisi mahdollista, vaivatonta ja 

tukisi yritysten kehitystä ja taloudellisia tavoitteita. Kirjallisuuden perusteella selvitetään, mitä 

innovaatiokyvykkyys on ja mitä siihen tarvitaan sekä määritetään innovaatiokyvykkyyteen 

vaikuttavia tekijöitä. Pohditaan luovuuden merkitystä innovaatiokyvykkyyteen ja miten etätyön 

erityispiirteet vaikuttavat innovaatiokyvykkyyteen. Nykytila analysoidaan selvittämällä 

etätyöolosuhteiden erityspiirteitä, luovuuden merkitystä ja tukemista etätyöolosuhteissa sekä 

innovaatiokyvykkyyteen tarvittavien elementtien esiintymistä organisaatioissa ja henkilöillä. 

 

Tutkimuksesta rajataan pois innovaatiokyvykkyyden mittaamiseen ja seuraamiseen tarvittavat 

mittarit tai välineet. Tutkimuksen perusteella ei tehdä arvioita siitä, miten innovaatiokyvykkyys 

vaikuttaa yrityksen liiketoiminnan kehittymiseen tai organisaation toimivuuteen. 

Tutkimuksessa ei oteta kantaa siihen, miten etätöitä tulisi tehdä tai millaisia vaikutuksia 

etätyöskentelyllä on työntekijän työhyvinvointiin. Etätyöskentelyn osalta keskitytään 

organisaation ja sen yhteistyötahojen kommunikointiin ja yhteydenpitoon etätyöolosuhteissa 

sekä niiden vaikutukseen innovaatiokyvykkyyteen. 

 

Tutkimusongelma: Miten on mahdollista kehittää ja ylläpitää innovaatiokyvykkyyttä 

etätyöolosuhteissa? Tavoite: Selventää miten etätyöolosuhteissa työskentely vaikuttaa 

innovaatiokyvykkyyteen? 
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Vastausta tutkimusongelmaan on tarkoitus selvittää vastaamalla kolmeen alla olevaan 

tarkentavaan alakysymykseen. 

1. Mitä on innovaatiokyvykkyys ja miten sitä voidaan kehittää? Tavoite: 

Innovaatiokyvykkyyden määritelmän havainnollistaminen ja selvittää mitkä asiat 

vaikuttavat innovaatiokyvyn kehittymiseen. 

2. Vaatiiko innovaatiokyvykkyys luovuutta? Tavoite: Selvittää onko luovuudella 

merkitystä innovaatiokyvykkyyteen ja minkälaista luovuutta mahdollisesti tarvitaan. 

3. Mitä ovat etätyön erityispiirteet? Tavoite: Selvittää miten etätyö eroaa toimistolla 

tehtävästä työstä yhteisen tekemisen ja kommunikoinnin osalta sekä miten 

etätyöskentely vaikuttaa innovaatiokyvykkyyteen.  

 

1.4 Metodologia 

 

Tutkimus sisältää ensin teoreettisen osan ja sen lisäksi empiirisen tutkimuksen. Empiirinen 

tutkimusosa tarvitsee aineiston, jonka hankintamenetelmiä voivat olla lomaketutkimus, 

haastattelut sekä kyselyt. Tutkimusaineiston analyysimetodeita voivat olla kvalitatiivinen eli 

laadullinen tutkimus sekä kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus. Nämä kaksi menetelmää 

voidaan erottaa toisistaan, mutta ne eivät ole toistensa vastakohtia, joten niitä molempia on 

mahdollista käyttää hyvin tutkimuksen eri vaiheissa samassa tutkimuksessa (Alasuutari 2011, 

s. 32). Empiiriseen tutkimukseen vaikuttaa erityisesti lähtökohtana oleva tutkimusongelma. 

Tutkimuksen aikana valittuja asioita, esimerkiksi sitä mitä menetelmiä käytetään tutkimuksen 

aineiston hankkimiseen, peilataan tutkimusongelmaan. On kuitenkin sallittua, että itse 

tutkimusongelmaa saatetaan muokata ja kirkastaa, kun tutkimus etenee eteenpäin. (Hirsijärvi & 

Hurme 2001, s.13–16) Vastaukset liittyen tutkimusongelmaan selviävät tarkemmin usein 

tutkimusvaiheessa, tosin tällöin voi myös selvitä miten ongelma olisi ollut hyvä asettaa 

kysymykseksi, jotta se parhaiten ratkeaa (Hirsijärvi ym. 2010, s.221). 

  

Määrällisessä tutkimusta tehdessä perustellaan asioita numeerisesti ja etsitään systemaattisia ja 

tilastollisia yhteyksiä. Tällöin tutkimusyksiköille annetaan muuttujia eli arvoja ja tulokset 

pyritään esittämään taulukkomuodossa. Muuttujat voivat olla joko numeroita tai kirjaimia. 

Laadullinen analyysi poikkeaa määrällisestä analyysistä, sillä kerättyä aineistoa käsitellään 

kokonaisuutena. Vaikka tutkimusaineisto koostuu yksittäisistä haastatteluista, ei perusteluja 
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voida määrittää muuttujien avulla eikä voida määrittää tilastollisia todennäköisyyksiä. 

Kvantitatiivinen tutkimus soveltuu hyvin tutkimuksiin, joissa tutkitaan suurta määrää 

tapahtumia tai asioita. Laadullinen analyysissä on kaksi vaihetta, joita ovat toisiinsa nivoutuneet 

havaintojen pelkistäminen ja arvoituksen ratkaiseminen. (Alasuutari 2011, s. 34–40) 

  

Lomake-, teema- ja syvähaastattelujen avulla on mahdollista tutkia erilaisia ilmiöitä ja löytää 

vastauksia erilaisiin haasteisiin ja tapahtumiin. Lomakehaastattelu voi olla yksi kvantitatiivisen 

tutkimuksen aineistonkeruumenetelmä, vaikka sillä ei oikeastaan ole paljoakaan tekemistä 

laadullisen tutkimuksen kanssa, mutta sitä voidaan kuitenkin käyttää laadullisessa 

tutkimuksessa. Lomakehaastattelussa voidaan kysyä tutkimuksen kannalta oleellisia 

kysymyksiä (Tuomi & Sarajärvi 2009, s.74–75).  

 

Tässä tutkimuksessa lomakehaastattelua on käytetty löytämään tärkeitä teemoja 

teemahaasteluja varten. Puolistrukturoidussa haastattelussa eli teemahaastattelussa edetään 

ennalta määritettyjen teemojen ja teemoihin liittyvien tarkentavien kysymysten avulla, jolloin 

merkityksellistä ovat haastateltavien omat tulkinnat asioista (Hirsijärvi & Hurme 2001, s.48). 

Teemahaastattelussa kysymykset saattavat muokkautua samalla, kun haastateltava kertoo 

asioita, sillä joskus jotain tulee jo ilmi ennen kuin kyseisestä asiasta tulee puhetta. Näin ollen 

kysymykset saatetaan kysyä eri järjestyksessä sekä kysymysten sananmuodot voivat 

muokkautua haastattelun edetessä. Tarkoitus on löytää merkityksellisiä vastauksia 

tutkimusongelmaan ja saada mahdollisimman paljon tietoa tutkimuksen aiheena olevasta 

asiasta (Alasuutari 2011, s.73–75, Hirsjärvi ym. 2010, s.225). 

 

Tutkimuksessa teoria, joka perustuu kirjallisuudesta löydettyihin asioihin, taustoittaa tiedon 

keräämistä ja auttaa analyysin tekemisessä. Koska tutkittava otos kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa on monesti suhteellisen pieni, on tarkoituksena tulkita ja ymmärtää ei niinkään 

yleistää tai selittää. Aineistosta etsitään toistuvia asioita. Tutkimuksessa käytetään 

puolistrukturoitua haastattelua, jossa on ennakolta määrätyt teemat, joista keskustellaan. 

Teemat perustuvat teorioihin, käsitteisiin ja tutkimuksen kannalta keskeisiin asioihin. (Hirsjärvi 

ym. 2010, s.225).  
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Laadullisessa tutkimuksessa voidaan käyttää sisällönanalyysiä, jolloin tarkoitetaan kuultujen, 

kirjoitettujen tai nähtyjen asioiden analyysiä väljänä teoreettisena kehyksenä. Aineistoa 

luokitellaan, tyypitetään ja teemoitetaan. Lukumäärillä ei ole merkitystä laadullisessa 

tutkimuksessa, vaan aineistoa pilkotaan ja ryhmitellään esiintyneiden aihepiirien mukaan ja on 

mahdollista verrata erilaisten teemojen esiintymistä aineistossa. Teemojen sisältä poimitaan 

yhteisiä ominaisuuksia näkemyksille ja voidaan muodostaa yleistys eli tyyppiesimerkki.   

Lopuksi pohditaan, pyritäänkö aineistosta etsimään samankaltaisuuksia, vai erilaisuuksia sekä 

mietitään, löytyykö aineistosta jotakin toiminnan logiikkaa tai tyypillistä kertomusta ja saada 

yhdistettyä kaikista vastauksista jokin tyypillinen kertomus. (Tuomi & Sarajärvi 2009, s.91–

93) 

 

Tässä tutkimuksessa käytetään kvalitatiivista tutkimusta eli laadullista menetelmää, jolloin 

tyypillisesti tutkimukseen käytetään pieniä otoksia, joiden valintaan tutkija voi vaikuttaa itse 

sen perusteella mitkä ovat tutkimuksen tavoitteet. Tutkimuksessa tulokset eivät perustu 

numeeriseen dataan. Teoreettista osiota varten on tutustuttu alan kirjallisuuteen ja artikkeleihin. 

Aineiston keruu perustuu kyselyyn ja haastatteluihin. Aineistoa kategorisoidaan ennen kuin 

päädytään johtopäätöksiin. Raportointi perustuu kuvailuihin, suoriin lainauksiin ja 

kokemuksiin. Tarkoitus ei ole olettaa mitään ennalta arvattavaa tai luoda hypoteeseja. 

Päämääränä on löytää uudenlaista tietoa sekä ymmärrystä tutkittavasta aiheesta. Analyysin ja 

tulkinnan kohdalla tutkijalle annetaan vapautta ja joustavuutta analyysissä ja tulkinnassa. 

Haastattelujen perusteella tutkija saa paljon tietoa suhteellisen nopeasti, mutta analysointi vaatii 

enemmän aikaa, kun numeerisen tiedon analysointi. Huomioon on otettava eettiset asiat liittyen 

datan keräämiseen ja julkistamiseen. Laadullisessa tutkimuksessa on tyypillistä kerätä sellaista 

aineistoa, joka mahdollistaa useita erilaisia tarkastelukulmia. Olisi hyvä, että aineisto ei 

koostuisi vain yhden keinon avulla tehtävistä havainnoista. Aineistolle on ominaista sen 

kompleksisuus, monitahoisuus ja ilmaisullinen monimuotoisuus. (Alasuutari 2011, s.84) 

 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimus aloitetaan kirjallisuuteen tutustumalla ja selvittämällä sen avulla 

innovaatiokyvykkyyden olemusta, merkitystä sekä miten innovaatiokyvykkyyttä on 

mahdollista kehittää. Lisäksi kirjallisuuden avulla etsitään vastausta siihen pitääkö 
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organisaation tai henkilöiden olla luovia, jotta voi olla innovaatiokyvykäs. Etätyöskentely on 

Covid-19 pandemian myötä lisääntynyt huomattavasti. TTL:n (ttl.fi, 2020) tiedotteen mukaan 

alkusyksystä 2020 tehdyn miten Suomi voi? – kyselyn mukaan 42 % työntekijöistä kertoi 

tehneensä enemmän etätöitä kuin aiemmin ja 36 % vastaajista oli tehnyt etätöitä viimeisen 

kuukauden aikana jopa noin kolme neljäsosaa omasta työskentelyajastaan. Nyt kun eletään jo 

alkuvuotta 2021, pandemia on kiihtynyt ja työntekijät, jotka tekivät etätöitä alkusyksystä ja 

kesällä tekevät niin varmasti nytkin ja saattaa olla, että prosenttiluvut ovat jopa kasvaneet. Tämä 

poikkeustila (Covid-19 pandemia alkaen maaliskuu 2020) onkin syy, miksi tässä tutkimuksessa 

keskitytään siihen, miten innovaatiokyvykkyyttä voidaan poikkeustilanteessa ja 

pakonomaisessa suositusten värittämässä tilanteessa kehittää ja ylläpitää, jotta Suomen ja 

yritysten kilpailukyky pystyttäisiin varmistamaan, vaikka eletään poikkeusoloja. Tutkimus 

aloitetaan verkossa täytettävällä kyselylomakkeella, joka toteutetaan Google Forms työkalulla 

ja jaetaan digitaalisia kanavia hyödyntäen työntekijöiden vastattavaksi. Oleellista on, että 

vastaaja työskentelee etätyöolosuhteissa ainakin jonkin verran. Ideaalia olisi, että työskentely 

tapahtuu reilusti yli 50 % etänä. Tämä siksi, että silloin työntekijä työskentelee suurimman osan 

etänä ja tällöin voidaan tehdä havaintoja etätyöskentelyn vaikutuksesta innovaatiokyvykkyyden 

kehittämiseen ja ylläpitämiseen etätyöolosuhteissa.  

 

Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen kyselyn tarkoitus on kartoittaa laajemmin 

innovaatiokyvykkyyteen, luovuuteen ja etätyöhön liittyvien kysymysten avulla, miten 

työntekijät toimivat etätyöolosuhteissa ja miten he kokevat tämän vaikuttavan eri asioihin. 

Kyselyssä esiin tulevien teemojen perusteella suoritetaan puolistrukturoitu teemahaastattelu 

pienemmälle joukolle henkilöitä (8 henkilöä). Koko tutkimuksen prosessi on kuvattu 

seuraavalla sivulla kuvassa 1. 
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Kuva 1. Tutkimusprosessi 

 

2 INNOVAATIOT JA INNOVAATIOKYVYKKYYS 
 

Tarvitsemme innovaatioita ratkaisemaan erilaisia haasteita, edesauttamaan yritysten 

liiketoimintaa sekä helpottamaan jokaisen ihmisen arkiaskareita (Hero 2019). Innovaatiot 

tekevät mahdolliseksi jotakin aivan uutta, joka sisältää tuoretta ajattelua ja näkökulmia (Solatie 

& Mäkeläinen 2013, s.28) Täten jos halutaan löytää uusia keinoja tuottaa asioita, ovat 

innovaatiot yrityksen kilpailukyvyn ja kehittymisen kannalta erityisen tärkeitä. Usein käyttäjät 

ja heidän tarpeensa ovat innovaatioiden alulle paneva voima, kun haetaan erilaisia tapoja toimia 

ja aivan uusia keinoja (Bessand & Tidd 2011, s.204–205). Käyttäjistä on valveutunut yhä 

aktiivisempia vaikuttajia kehitettäessä uusia tuotteita tai palveluita, juuri siksi että heillä itsellä 

on tietty tarve, mihin he etsivät ja kaipaavat helpotusta tai apuja. 
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Innovaatioprosessin malleja löytyy useita ja prosessi itse voi olla hyvinkin moniulotteinen. 

Kuitenkin prosessi on mahdollista esittää lineaarisena kehittymisenä. Usein prosessi alkaa 

ideoinnilla, jolloin pyritään saavuttamaan paljon erilaisia villejäkin ideoita. Lopulta monien 

erilaisten vaiheiden tuloksena syntyy innovaatio. Prosessin (kuva 2) aikana saattaa esiintyä 

monia portteja, jolloin arvioidaan prosessin luonnetta ja kehittymistä. Prosessin aikana on 

tärkeätä tehdä laajaa yhteistyötä ja verkostoitua eri toimijoiden kanssa, jotta on mahdollista 

jakaa ja yhdistää kyvykkyyksiä, osaamista ja tietoa. (Sydänmaalakka 2013, s.116).  

 

 
Kuva 2. Innovaatioprosessi (Sydänmaanlakka 2013, s.215–216) mukaan 

 

Iddriksen (2018) kahden tapaustutkimuksen analyysi paljastaa, että yhteistyö institutionaalisten 

edustajien, asiakkaiden, toimittajien ja kilpailijoiden interaktiivisessa oppimisessa yhdistettynä 

ideoiden hallintaan ja ideoiden toteuttamiseen, ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat 

innovaatiokykyyn. Myös kognitiiviset kyvyt ja sosiaalinen vuorovaikutus tunnistettiin 

ratkaisevan tärkeiksi innovaatiokyvyn kannalta. Byrd & Brown (2003) määrittelevät 

innovaation (kuva 3) luovuuden ja riskinottamisen yhtälöksi. 

 

 
Kuva 3. Innovaatio (Byrd & Brown 2003). 
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2.1 Käytäntölähtöinen innovaatiokulttuuri 

 

Parhaiten innovatiivinen ajattelu saadaan käyttöön sellaisessa ympäristössä, missä henkilöt 

kokevat olonsa turvalliseksi ja epäonnistuminen on sallittua (Denton 1999). Apilo ym. 

korostavat (2007, s.38–39), että koko organisaation sitoutuminen innovatiiviseen 

toimintakulttuuriin näkyy selkeästi henkilöstössä aloitteellisuutena erilaisissa toimintatavoissa. 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) koordinoima työelämä 2020-verkostohankeen mukaan 

yrityksen menestyminen perustuu osaamiseen, luottamukseen ja yhteistyöhön, 

työhyvinvointiin ja terveyteen sekä innovatiivisuuteen. Jotta työelämää voidaan kehittää, 

tarvitaan työpaikoille kehittämistä tukevaa innovaatiokulttuuria. Tällöin toimintatavat, palvelut 

ja tuotteet on mahdollista luoda ja kehitellä yhteistyössä. Luovat yhteistyönverkostot ovat 

erityisesti paikkoja, joissa käytäntölähtöistä innovaatiokulttuuria tulisi kehittää. Jotta annetaan 

jokaiselle työntekijälle tai projektiin osallistujalle mahdollisuus kyseenalaistaa esimerkiksi jo 

aikaisemmin luodut suuntaviivat, tarvitaan kulttuuria, joka pystyy ennakoimaan asioita sekä 

luomaan tasa-arvoista ja mutkatonta jatkuvaa kehittämistä yhdessä. (Humala 2019, s.18–19) 

 

Inno-barometritutkimuksen (Nurmela & Rintala 2014, s.6) mukaan projektin tulokset viittaavat 

siihen, että innovaatiokulttuuriin ja -ilmastoon on mahdollista vaikuttaa hyvinkin nopeasti 

oikeilla ja hyvin kohdistetuilla toimenpiteillä. Selvityksen mukaan positiivista kulttuuria 

vaalivan innovaatioilmaston luominen ei vaadi ihmeellisiä toimenpiteitä. Ne yritykset, jotka 

ovat ottaneet innovaatiokyvykkyyden selkeästi yhdeksi strategian painopistealueeksi, ovat 

yrityksiä, jotka ovat menestyneet hyvin. Johdon sitoutuminen innovaatiokyvykkyyden 

vaalimiseen on erityisen tärkeää. Tutkimuksen mukaan korostuvat tavoitteista selkeästi 

viestiminen, lähiesihenkilön työskenteleminen ja innovaatiotoiminnan tukeminen. Tärkeä 

merkitys on lisäksi innovaatiokulttuurilla ja -prosesseilla. Silloin kun toimitaan nopeasti ja 

ketterästi, hyväksytään myös riskinottaminen ja epäonnistuminen, jotta nopea oppiminen on 

mahdollisista. Useiden tutkimuksien tulokset viittaavat siihen, että organisaation 

innovaatiokyvykkyyden tärkeimpiä rakennusaineita ovat innovaatioita tukeva kulttuuri ja 

ilmasto. 
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2.2 Innovaatiokyvykkyyden elementit  

 

Yksilön kohdalla innovaatiokyvykkyyteen vaikuttavat henkilökohtaiset ominaispiirteet, joita 

voivat olla sosiaaliset verkostoitumisen ja viestimisen taidot, motivaatio ja sitoutuminen asiaan 

sekä hyvä itsensä tunteminen ja hallinta (Hero 2019). Vehkaperän ym. (2013, s.39) mukaan 

voidaan ajatella, että innovaatiotoiminnan ytimen muodostavat luovuus ja innovatiivisuus. 

Lisäksi he toteavat, että innovaatiotoimintaan vaikuttaa henkilöiden välisten suhteiden sekä 

osaamisen ja luovuuden lisäksi myös muita asioita. Näitä ovat (kuva 4) organisaatiorakenteet, 

päätöksentekojärjestelmät ja johtaminen, fyysinen ympäristö ja prosessit, organisaatioiden 

välille muodostuvat rajapinnat, yhteistoiminta, yrityksen ilmapiiri sekä organisaation 

toimintakulttuuri. Heron (2019) mukaan innovaatioiden kehittämisessä kyvykkyyksiä (kuva 4) 

ovat kehittämisprojektin johtamis- ja hallintataidot sekä lisäksi markkinoinnin ja myynnin 

taidot, tuotteiden ja palveluiden tuotteistamisen ja valmistamisen taidot. Myös yrittäjyyden 

suunnittelun taidot ovat yksi merkittävä tarvittava kyvykkyys. Kehitettäessä 

innovaatiokyvykkyyttä tärkeitä elementtejä ovat verkostotaitojen lisäksi yrityksen 

kumppanuuksien hallinta ja hankintaosaaminen (Vehkaperä ym. 2013, s.45–46). 

 

Yritykset, joiden innovaatiokyvykkyys on määritetty hyväksi Alasoinin (2011) määritelmän 

mukaan osaavat jatkuvasti hyödyntää oman henkilöstönsä, asiakkaidensa ja palvelun 

toimittajiensa luovuutta ja osaamista sekä muita tarvittavia resursseja kehittäessään 

taloudellista arvoa tuottavia innovaatioita eli uudenlaisia ratkaisuja, tuotteita, palveluita tai 

toimintamalleja. Nurmela ja Rintala (2014, s.9) ovat todenneet, että innovaatiokyvykkyys tai 

innovatiivisuus on kykyä ylläpitää ja hankkia sellaisia taitoja ja tietoja, mitä tarvitaan, jotta 

innovaatioprosessilla on mahdollisuus onnistua ja mitä tarvitaan hallitakseen 

innovaatiotoimintaa. Innovaatiokyvykkyyden tärkeimmiksi rakennusaineiksi he ovat 

määrittäneet kolme (kuva 4) asiaa: osaaminen, toteutuskyky ja alustat. Osaaminen tarkoittaa 

strategian toteuttamiseen hyödynnettäviä organisaatiosta löytyviä taitoja ja tietoja. Näiden 

avulla on mahdollista muuttaa osaaminen hyödyllisiksi tuloksiksi ja tekemiseksi. 

Toteutuskyvyllä tarkoitetaan prosesseja, joiden avulla voidaan kertoa tuloksista oikeaan aikaan, 

tietyssä tarkoituksenmukaisessa muodossa ja määritetyin kustannuksin käyttäjille. Alustoja 

ovat innovaatioilmasto ja -kulttuuri, tahtotila ja tavoitteet, innovaatiostrategia ja johdon 

sitoutuminen, prosessit, resurssit ja työkalut sekä verkostoituminen. 
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Kuva 4. Innovaatiokyvykkyyden elementit (mukaillen Nurmela & Rintala 2014, s.9) 

 

 

2.3 Innovaatiokyvykkyyden ulottuvuudet 

 

Solatie & Mäkeläinen (2013, s.140) ovat sitä mieltä, että innovaatiotoiminnan johtaminen ja 

itse innovaatiotoiminta ovat kokonaisuus ja vaatii organisaatiossa sen kokonaisvaltaista 

hallintaa. Heidän sateenkaarimallinsa viisi kaistaa innovaatiotoiminnasta on yksi tapa tiivistää 

osa-alueet, jotka olisi hyvä ottaa huomioon innovaatiojohtamisessa. Nämä sateenkaarimallin 

viisi kaistaa (kuva 5) ovat innovaatiokulttuuri, innovaatiostrategia, luovuus, järjestelmät ja 

prosessit sekä johtamisen toteuttaminen (Solatie & Mäkeläinen 2013, s.141). Arvoa luovat ja 

tuottavat innovaatiot edellyttävät toteutuakseen koko organisaation laajaa ja monipuolista 

yhteistyötä sekä kaikkien palasten sitoutumista yhteiseen tekemiseen (Alasoini ym. 2014, s.8). 
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Kuva 5. Innovaatiotoiminnan sateenkaari viisi kaistaa (Solatie & Mäkeläinen 2013, s.141) 

 
Innovaatiokyvykkyyttä on kyky muuttaa jatkuvasti tietoa ja ideoita uusiksi tuotteiksi, 

prosesseiksi ja järjestelmiksi yrityksen ja sen sidosryhmien kanssa (Lawson & Samson 2001). 

Romijn & Albaladero (2002) määrittelevät, että innovaatiokyky on taitoja ja tietoa, joita 

tarvitaan tehokkaasti muokatakseen, hallitakseen ja parantaakseen olemassa olevaa ja luoda 

uutta. Innovaatiokyky tuottaa innovatiivista suorituskykyä (Calantone ym. 2002). 

Innovaatiokykyä voidaan pitää yleisenä kykynä, joka kattaa kyvyn omaksua, sopeutua ja 

muuttaa tietyn tekniikan erityisiksi toimenpiteiksi ja rutiineiksi, jotka voivat johtaa 

innovaatioihin (Zawislak ym. 2012). Guan & Ma (2003) kokee, että innovaatiokyky on 

yrityksen erityinen voimavara, joka pitäisi määritellä eri yritysstrategian tasoille. 

Innovaatiokyky voi helpottaa uusien tekniikoiden kehittämistä ja kaupallistamista nopeammin 

kuin kilpailijat ja antaa siten yritykselle kilpailuedun muihin nähden (Wang ym. 2008). 

Figueiredon & Briton (2012) mukaan innovaatiokykyä ovat resurssit, joita yritys tarvitsee 

luodakseen tai parantaakseen tuotteita, prosesseja ja organisoidakseen tuotantoa. 

Innovaatiokyky koostuu organisaation ja sen johtamisen kyvykkyydestä tehdä asiat eri tavalla 

(Björkdahl & Börjesson 2011). Foroudi ym. (2016) taasen määrittää yrityksen kyvyn tarjota 

tuotetta tai palvelua vahvan aseman luomiseksi korkean potentiaalin markkinoilla 

innovaatiokyvykkyydeksi.  
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2.4 Innovaatiokyvykkyyden johtaminen ja kehittäminen 

 

Innovaatiojohtamisessa korostuvat luovuus, joustavuus ja muutos toteaa Hautamäki (2010, 

s.132). Tärkeätä on saada aikaan yrityksen sisällä ja eri tiimeissä erityisesti edellytykset, jotta 

voidaan keskittyä luomaan innovaatioiden kehittymiseen ja syntymiseen mahdollistava 

ympäristö (Apilo ym. 2007, s.34–37). Jotta organisaatio on innovaatiokyvykäs, tarvitaan tähän 

pitkäjänteistä työskentelyotetta, oikeanlaista sitoutunutta asennetta sekä uskoa ja luottamusta 

työryhmän yhdessä tekemiseen (Vehkaperä ym. 2013, s.45–49). Innovaatiokyvykkyyden 

johtamisessa tarvitaan erityisesti vuorovaikutteista, kannustavaa ja ihmisläheistä 

henkilökohtaista johtamista koko henkilöstön kohdalla (Mäntyneva 2012, s.17). Yksi tapa 

saada organisaatioita innovatiivisemmiksi on hyödyntää työntekijöiden kykyä innovoida (De 

Jong & Den Hartog, 2007). Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että työntekijöiden 

innovatiivinen käyttäytyminen riippuu suuresti heidän vuorovaikutuksestaan muiden kanssa 

työpaikalla (Anderson ym. 2004, Zhou & Shalley, 2003). Hero (2019) tähdentää, että 

oppimiseen monimuotoisissa innovaatioprojekteissa vaikuttaa erityisesti yhdessä tekeminen 

enemmän kuin lopputuloksena syntyvä innovaatio. 

 

Innovaatioita johdettaessa tarvitaan kykyä ajatella ja nähdä organisaation tai tiimin työntekijät 

myös yksilöinä, jotka haluavat hyödyntää omaa asiantuntemustaan, ovat valmiita oppimaan 

uutta sekä kehittyvät jatkuvasti voidakseen uudistaa ja kehittää yrityksen liiketoimintaa 

(Mäntyneva 2012, s.74–75). Henkilöstön näkökulmasta johdon tärkeä tehtävä 

innovaatiokyvykkyyden kehittämisessä on saada aikaan sellainen työilmapiiri, jossa henkilöstö 

kokee, että heitä kuunnellaan ja heidän ideoistaan ja ajatuksistaan aidosti välitetään (Alasoini 

ym. 2014, s.22). 

 

Heron (2019) tutkimuksessa, joka kohdistui opiskelijoiden innovaatiokyvykkyyden 

kehittämiseen, todettiin, että löytämällä osallistujien heikkoudet ja vahvuudet sekä osaamisen 

kehittämisen tarpeet voidaan löytää sellaiset osaamisen tarpeet ja mahdollisuudet, jotka 

täydentävät toisiaan sekä siten kasvattavat henkilön uuden oppimista osana kyseistä ryhmää. 

Silloin kun pystytään rohkaisemaan henkilöitä ajattelemaan ja tekemään asioita uudella tapaa 

ja paremmin kuin aiemmin, saadaan synnytettyä luovaa ajattelua ja toimintaa sekä on 

mahdollista löytää uusia ideoita ja ehkäpä innovaatioiden alkuja (Tuominen 2014, s.65–66). 
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Sellaisissa organisaatioissa, jotka olivat parhaiten menestyneitä, oli selkeästi määritetty 

innovaatiokyvykkyyden tarpeellisuus strategiaan sekä johto oli täysin sitoutunut 

innovaatiokyvykkyyden tukemiseen. Tärkeimmiksi pointeiksi (kuva 6) nousivat 

innovaatiotoimintaa tukevien henkilöiden rooli, hyvä lähiesimiestyöskentely ja selkeä viestintä. 

Muita merkittäviä osatekijöitä olivat organisaatiokulttuuri ja ketterät sekä nopeat 

innovaatioprosessit, jotka tukevat nopeaa oppimista. Innovaation alkupään selkeästi määritetyt 

toimintamenetelmät koettiin myös merkityksellisiksi. (Nurmela & Rintala 2014, s.6) 

 

 
Kuva 6. Inno-barometri tutkimus: parhaita käytäntöjä, joita innovaatiokyvykkyyden  

kehittämiseen panostavat yritykset ovat menestyksekkäästi soveltaneet omassa toiminnassaan. 

(Nurmela & Rintala 2014, s. 14) 

 

Hero (2019) mainitsee, että innovaatioiden kehittäminen vaatii monimuotoista ammattitaitoista 

yhteistyötä, koska impulssi uusille tuotteille, palveluille tai työtavoille tulee monimuotoisista 

haasteista. Tällöin on oleellista rakentaa työskentelevä tiimi monen tyyppisistä henkilöistä, 



18 

 

 

 

jolloin mahdollistetaan kollegoiden välinen toisiaan täydentävä osaaminen sekä helpommin 

pystytään tunnistamaan jokaisen oma asiantuntemus. Omaa tutkimusta tehdessään hän 

huomasi, että henkilöiden heterogeenisyys ja yksilölliset erot vaikuttivat positiivisten rajojen 

rikkomiseen yhteistyössä, jolloin samalla saadaan käynnistettyä innovaatioprosessin 

sisäistäminen ja kyvykkyyksien kehittyminen.  

 

De Jong & Den Hartog (2007) tunnistivat tutkimuksessaan 13 eri keinoa, jolla on merkitystä 

työntekijöiden innovatiiviseen käyttäytymiseen. Nämä vaikuttavat joko ideoiden luomiseen tai 

soveltamiseen tai molempiin. He toteavat, että johtajan on mahdotonta olla vaikuttamatta 

työntekijöiden innovatiiviseen käyttäytymiseen ja jotkut johtajan käyttäytymismallit voivat 

jopa toimia suorana laukaisijana ja vaikuttavat työntekijöiden ajatuksiin. Varsinkin 

osaamisintensiivisten palveluiden johtajat vaikuttavat innovatiiviseen käyttäytymiseen omien 

päivittäisten tapojensa avulla. Havaintojen perusteella johtajat, jotka pyrkivät kannustamaan 

yksilöllisiä innovaatioita työntekijöidensä keskuudessa, ovat valmiita kuuntelemaan 

työntekijää usein ja varmistavat, että heillä on riittävästi päätäntävaltaa omasta työtehtävästään. 

Rohkaiseva johtaja lisäksi tukee ja tunnistaa ihmisten aloitteita ja innovatiivisia ponnisteluja. 

Tutkimuksen mukaan oli selkeästi nähtävissä, että positiivinen ja turvallinen ilmapiiri, joka 

kannustaa avoimuuteen ja riskinottoon kannustaa ideoiden luomiseen ja soveltamiseen. Jonkin 

asteinen seuranta on hyväksi, mutta todettiin että liiallisella seuraamisella on kielteisiä 

vaikutuksia. Kommunikoinnilla ja positiivisella asioiden nostamisella voidaan myös vaikuttaa 

tai ohjata ideoiden luomiskykyä. Työntekijöiden älyllinen stimulaatio mahdollistaa ideoiden 

luomista ja kannustaa eri mahdollisten maailmojen tutkimista. Johtaja voi tukea innovatiivista 

käyttäytymistä tukemalla avoimia viestintäprosesseja ja luomalla keinoja tiedon jakamiseen 

sekä varmistamalla työntekijälle riittävän haasteellisia tehtäviä. Kun työntekijöillä on useita 

ulkoisia yhteyksiä esim. asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa, näytti tämä 

tutkimuksen mukaan herättävän ideoita. Tulokset osoittivat, että joillakin eri ryhmien 

työntekijöillä saattaa olla paremmat mahdollisuudet ideoiden luomiseen oman työnkuvan 

myötä kuten esimerkiksi myyntihenkilöillä, jotka tapaavat paljon ulkopuolisia henkilöitä 

työssään. On tärkeää, että heti kun päätös jonkun idean toteuttamisesta on tehty, siihen 

panostetaan ja ollaan johdon taholta valmiita ottamaan riskejä, vaikka tuottoa ei voida taata 

heti. Jos ehdotuksia tai ideoita ei koskaan toteuteta, saa tämä työntekijöiden motivaation 

innovatiiviseen toimintaan laskemaan. Motivaation ylläpitämiseen johdon taholta tarvitaan 
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ehdottomasti palautetta työntekijöiden motivaation ja innovaatiokyvykkyyden parantamiseksi. 

Tutkimuksessa todettiin, että joskus motivaation ylläpitämiseen saattaa vaikuttaa myös 

taloudellinen palkitseminen ja tunnustus.  

 

2.4.1 Innovaatiokyvykkyyden merkitys yrityksen kilpailukykyyn 

 

Yrityksen kilpailukyky perustuu siihen, että on jotakin arvokasta, harvinaista, vaikeasti 

kopioitavissa olevaa tai sellaista, jota on vaikeaa korvata jollakin muulla tavalla toimia tai 

toisella materiaalilla. Solatie & Mäkeläinen (2013, s.25) mainitsevat, että markkinaosuuksien, 

liikevaihdon ja liiketoiminnan kasvattaminen ovat innovaatiotoiminnan ehdottomia tavoitteita. 

Tämä tarkoittaa, että yritys pyrkii tuottamaan lisäarvoa asiakkailleen luomalla uusia palveluita 

ja tuotteita. Organisaation innovaatiot sekä kilpailukyvyn kasvu ovat monesti seurausta 

esimiestyön ja johtamiskäytäntöjen onnistumisesta (Juuti 2005, s.84). Jotta työntekijät ovat 

motivoituneita ja haluavat sitoutua organisaation tavoitteisiin ja arvoihin, on työntekijöiden 

oltava tyytyväisiä omaan tekemiseensä. Työterveyslaitos (2017) puhuukin työn imusta eli 

positiivisesta motivaatio- ja tunnetilasta työssä. Tällaisessa tilanteessa yhtenä keskeisenä 

innovatiivisen työyhteisön piirteenä voidaan ajatella olevan kyky luoda innovaatiota siten, että 

se saa työntekijät olemaan sitoutuneita tekemiseen. Organisaatioiden uudistuminen ja 

kehittyminen sekä innovaatioaktiivisuus vaikuttavat yhdessä yrityksen kilpailukykyyn 

(Alasoini ym. 2014, s.18). Jotta työntekijät saadaan tavoittelemaan uudenlaisia innovaatioita ja 

luodaan tilanne, joka vaatii uudenlaista ajattelua, on tavoitteiden oltava riittävän 

kunnianhimoisia (Alahuhta 2015, s.163). Innovaatiot ovat välttämättömiä organisaation 

selviytymiselle nykypäivän levottomissa olosuhteissa globaaleilla markkinoilla (Sang ym, 

2012). 

 

Kun yhdistetään osaaminen, sitoutuminen, johtaminen ja omistajuus, syntyy näiden 

yhteisvaikutuksesta innovaatioita (Juuti 2005, s.84). Silloin kun henkilön työnkuva on 

sellainen, josta hän on kiinnostunut ja hän oppii koko ajan uusia asioita sekä että tehtävä on 

riittävän vaativa hänelle, niin silloin henkilö kasvaa niin ihmisenä kuin työnsä vaatimien 

tavoitteiden toteuttajana ja saa aikaan tuloksia (Alahuhta 2015, s.149). Varmistamalla oikeat ja 

riittävät mahdollisuudet, kuten toimijoiden yhteistyön, toimivat johtamisjärjestelmät ja 

yrityksen yhteistyöverkostot, pystytään varmistamaan innovaatiotoiminnalle yrityksessä 
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tarpeelliset resurssit (Vehkaperä ym. 2013, s.45–49). Juutin (2005, s.57) mukaan vaikka kuinka 

tehostetaan yrityksen teknologiaa ja taloutta on mahdollista saavuttaa vain noin kahden 

prosentin talouden kasvaminen, kun taas kasvu voidaan moninkertaistaa tuotekehityksen ja 

innovoinnin avulla. 

 

Dolan & Metcalfe (2012) tutkimuksen mukaan ihmisten subjektiivinen hyvinvointi 

(onnellisuus, tyytyväisyys, positiiviset tunteet, ilo ja ylpeys) voi hyvinkin vaikuttaa 

innovaatiokyvykkyyteen ja siten suoraan myös yritysten taloudelliseen kasvuun. 

Tutkimuksessa kerrotaan, että henkilön 33 % subjektiivisen hyvinvoinnin kasvu tuottaa 8 % 

suuremman mielikuvituskapasiteetin ja mielikuvitus on yksi asia, joka vaikuttaa luovuuteen ja 

siten myös innovaatiokyvykkyyteen. Tutkimuksessa nähdäänkin, että panostaminen ihmisten 

subjektiiviseen hyvinvointiin voi hyvin olla todella merkityksellinen asia yrityksen 

tuottavuuteen ja talouskasvuun. 

 
Baumannin ja Kritikoksen (2016) tutkimuksen mukaan eri innovaatioprosessien erottelulla vain 

tuoteinnovaatioilla on huomattava vaikutus työn tuottavuuteen, mikä selvittää, kuinka tärkeä 

tällainen ponnistus on tuottavuuden kasvulle ja siten kilpailukykyisiksi tai pysyviksi pyrkiville 

yrityksille. 

 

Yritys tarvitsee menestyäkseen kyvykkäiden ja osaavien työntekijöiden lisäksi kykyä 

hyödyntää työntekijöidensä osaamista (Alvesson 2004, s.138–140). Jotta henkilö voi keskittää 

voimansa uusien asioiden luomiseen ja pohtimiseen sekä itsensä toteuttamiseen, on tärkeää, 

että elämän kannalta tärkeät asiat ovat kunnossa. Esimerkiksi ihminen tarvitsee riittävästi 

ravintoa ja olonsa turvalliseksi, jotta hän pystyy keskittymään itsensä toteuttamiseen ja 

luomistyöhön. Samoja yksilön tarpeita voidaan peilata yrityksen toimintaan, joten on 

huolehdittava, että periaatteita ja arvoja noudatetaan, toiminta on sellaista, kun sen on 

tarkoitettu olevan sekä toiminta on kannattavaa ja tuloksellista. Nämä edellä mainitut asiat 

varmistavat sen, että yrityksessä on edellytyksiä kohdistaa toimenpiteitä yrityksen 

kehittymiseen ja uudistumiseen. Jotta yrityksessä saataisiin tiedon ja ymmärryksen avulla 

aikaiseksi uutta luovaa toimintaa tai luovia ratkaisuja, on olennaista osata kehittää luovia 

rutiineja ja käytäntöjä. Se, että pidetään huolta kyvystä kokeilla uusia asioita ja kyseenalaistaa 

asioita, tapahtumia tai prosesseja, on erityisen olennaista luovan toiminnan kannalta. 
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Kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että luovan prosessin tulos on arvokas, hyödyllinen, 

vaikuttava ja tarkoitukseensa sopiva. Vaikka luovuutta tarvitaan ideoinnin ja innovoinnin 

onnistumiseksi, on se erityisen tärkeää kaikessa muutoksessa, kasvussa ja uudistumisessa. 

(Malmelin 2018, s.15–18)  

 

2.4.2 Innovaatiokyvykkyys aineeton pääoma 

 

Innovaatiokyvykkyys on koko joukko taitoja, jotka on sidottu johtajuuteen, vaikutusvaltaan, 

sosiaaliseen pääomaan ja suhteiden hallintaan. Voidaan sanoa, että innovatiiviset johtajat 

rakentavat joukon taitoja, jotka tuottavat innovaatiokyvykkyyttä, kykyä verrata ja käyttää 

innovaation kukoistamiseen tarvittavia resursseja. Innovatiivinen pääoma ei ole konkreettista, 

kuten raha tai laitteet. Se on aineeton voima, kuten poliittinen pääoma, joka auttaa kokoamaan 

keinot ideasi toteuttamiseksi. Organisaation tai yksilön innovaatiokyvykkyys muodostuu siitä 

mikä tai kuka se on, verkostoista ja asioista, joista yritys tai henkilö tunnetaan. (Dyer ym. 2019, 

s.3) Yhteiskunnan arjessa on jatkuvasti edemmän läsnä ideat, innovaatiot ja luovuus, sillä 

luovasta ajattelusta on muovautunut yritysten ja yksilöiden sekä oikeastaan yhteiskunnan selkeä 

kilpailukyvyn ydintekijä (Mäntyneva 2012, s.125). Työntekijöiden hiljainen tieto on yksi 

yrityksen tärkein pääoma, josta muodostuu yrityksen ydinosaaminen ja siten myös kilpailukyky 

(Kujansivu ym. 2007, s.127). Yrityksen aineeton pääoma vaikuttaa taloudellisten tekijöiden 

ohella erityisesti yrityksen toiminnan kehittymiseen ja on erityinen kilpailuetu verrattuna 

muihin yrityksiin. Aineettoman pääoman avulla voidaan kehittää yrityksen olemassa olevia 

resursseja, tehostaa resurssien hyötykäyttämistä sekä hankkia täysin uusia tarvittavia resursseja. 

(Kujansivu ym. 2007, s.27) 

 

2.5 Organisaation innovaatiokyvykkyys 

 

Innovaatiokyvykkyys on kykyä löytää innovaation kukoistamiseen tarvittavat resurssit. Tähän 

tarvitaan henkilöiden kykyä ajatella eteenpäin ja luovaa ongelmanratkaisu- ja 

havainnointikykyä. Lisäksi tarvitaan sosiaalisia yhteyksiä niihin, joilla on arvokkaita resursseja. 

Silloin, kun yrityksellä on lisäksi mainetta ja kokemusta, on mahdollista vahvistaa 

toimenpiteitä, jotka lisäävät uskottavuutta ideoille ja toimenpiteille. (Dyer ym. 2019, s.5) 

Drucker (1998) on todennut, että jos organisaatiossa halutaan saada aikaan jotakin uutta tai 
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uudistaa esimerkiksi toimintatapoja, on sen ymmärrettävä luopua jostakin vanhasta tai 

vanhoista tavoista. 

 
Mahdollisuudet tuottaa ideoita ovat ristiriitaisuuksissa ja epäjatkuvuuksissa - asioissa, jotka 

eivät sovi odotettuihin malleihin, kuten ongelmiin olemassa olevissa työmenetelmissä, 

täyttymättömiin asiakkaiden tarpeisiin tai viitteitä siitä, että suuntaukset voivat muuttua (De 

Jong & Den Hartog, 2007). Kun ongelma on identifioitu ja ratkaistu, niin tietämys 

organisaatiossa on saavutettu ja johtaa innovaatiokyvykkyyteen (Björkdahl & Holmén, 2015). 

Kelley & Littman (2001) ovat todenneet, että kun epäonnistuu usein, niin on mahdollista 

menestyä nopeammin. Malmelinin (2018, s.66) mukaan, jotta työelämässä on mahdollisuus 

menestyä, tarvitaan yksilön henkistä pääomaa sekä kykyä kehittää sitä.  

 

Asioiden ymmärtäminen, tulkitseminen ja havainnointi perustuu henkilön tai organisaation 

aikaisempiin kokemuksiin ja historiaan. Esiymmärrys luo pohjan ymmärrykselle asioista, joka 

ovat riippuvaisia aiemmin omaksutuista oletuksista ja käsityksistä. Tästä syystä eri henkilöt 

tulkitsevat asioita eri lailla, koska he peilaavat omaa ymmärrystään omiin tietoihinsa, 

oletuksiinsa ja kokemuksiinsa. (Rauhala 2009, s.114–115) Silloin, kun yrityksen henkilöstö 

osaa käyttää omia henkisiä ja älyllisiä kykyjään, on mahdollista toimia luovasti ja 

kyseenalaistaa tapoja toimia sekä löytää uutta (Malmelin 2018, s.54). 

 

2.5.1 Yksilön innovaatiokyvykkyys 

 

Monet ekonomistit väittävät, että yksilön elämä on parempaa, jos hän saa enemmän haluamiaan 

asioita (mm. Harsanyj 1996). Dolan & Metcalfe (2012) ovat pohtineet sitä, että vaikuttaako 

henkilön subjektiivinen hyvinvointi henkilön innovaatiokyvykkyyteen. Heidän ajatuksenaan 

innovoinnin tulisi parantaa ihmisten elämää ja täten myös hyvinvointi voisi vaikuttaa 

innovaatiokyvykkyyteen ja motivoida innovaatioihin. Tutkimuksen perusteella voitiin todeta, 

että ihmiset, joiden subjektiivinen hyvinvointi oli vähäistä, ovat myös huomattavasti vähemmän 

todennäköisesti omaperäisiä ja luovia, kun taas ihmiset, joiden subjektiivinen hyvinvointi on 

korkeampi, ilmoittavat olevansa omaperäisempiä ja mielikuvituksellisimpia kuin muut 

keskimäärin.  Työntekijät, jotka ovat vahvasti sitoutuneet tiettyyn ideaan, voivat pystyä 

vakuuttamaan muut sen arvosta (De Jong & Den Hartog 2007). Yksilön innovatiivisuutta 
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lisäävät yrityksessä määritetyt toimintamallit sekä niiden tukena olevat työkalut (Mäntyneva 

2012, s.125). 

 

2.5.2 Sumean tiedon merkitys innovaatiokyvykkyyteen 

 

Tietojen jakaminen on olennainen osa organisaatioiden liiketoimintastrategioita, ja se auttaa 

organisaatioita kasvamaan ja innovoimaan markkinoilla sekä saamaan kilpailuetua. Hiljaisen 

tiedon jakaminen ja tiedon laatu liittyvät positiivisesti innovaatiokykyyn (Ganguly ym. 2019). 

Sumea tieto on tyypillisesti tulevaisuuteen suuntautunutta hiljaista tietoa ennen sen 

toteuttamista. Se on kykyä aistia potentiaalin läsnäolo ja nähdä sellaista mitä ei vielä ole 

olemassa.  

 

Scharmer (kuva 7) on jakanut hiljaisen tiedon vielä alakategorioihin sumea tai piilevä tieto. 

Schienstock & Hämäläinen (2001, s.88) ovat määrittäneet, että hiljainen tieto on henkilöiden 

omaa henkilökohtaista osaamista ei niinkään koodattua tietoa. Jotta hiljaista tietoa on 

mahdollista siirtää henkilöltä toiselle, vaatii tämä monesti keskinäistä vuorovaikutusta, 

keskustelua ja mielellään jopa kasvokkain tapahtuvaa yhteydenpitoa. Hiljainen tieto koetaan 

monesti hyvin henkilösidonnaiseksi tai jopa paikkasidonnaiseksi ja sillä on todettu olevan suuri 

merkitys innovaatioprosesseissa. Sekä hiljainen tieto että sumea tieto ovat sellaista tietoa, joita 

on hyvinkin vaikea systemaattisesti siirtää henkilöltä toiselle tai osastolta toiselle.  

 
Kuva 7. Tiedon kolme eri muotoa: ”jäävuorimalli” (Scharmer 2001, s.70) 

 

Esimerkiksi Nonaka & Takeuchi (1995) mukaan voidaan erilaisia tietoja kuvata esimerkillä 

leivästä. Tällöin tietyt tiedot kuten leivän paino, hinta ja aineosat ovat koodattua tietoa. 
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Leipomiseen ja leivän tuottamiseen tarvitaan hiljaista tietoa ja sumeaa tietoa on se, joka 

mahdollistaa tietyn leipurin keksimään leivän leipomisen, joka on ollut aluksia täysin 

olematonta tietoa ennen kuin leipää on edes leivottu. Scharmer (2001, s.68–69) toteaa, että 

sumea tieto on kykyä nähdä asioita ennen kuin ne edes tapahtuvat tai toteutuvat tai että ei ole 

mitenkään edes selvää mikä haluttu lopputulos tulee olemaan tai millaisin keinoin siihen tulisi 

päästä. Esimerkkinä sumeasta tiedosta Scharmer on käyttänyt Michelangeloa, jolla oli kyky 

nähdä pelkästä kivenmurikasta lopputulos Daavidin patsas. 

 

Nonaka ja Takeuchi (1995, s.60–70) ovat määritelleet hiljaisen tiedon kehittymisen SECI-

mallin (kuva 8). Mallin perusteella hiljainen tieto siirtyy henkilöltä toiselle erityyppisissä 

kanssakäymisissä työntekijöiden välillä. Tällöin henkilö oppii uusia asioita sosiaalisessa 

vuorovaikutustilanteessa muiden henkilöiden kanssa. SECI-mallissa hiljainen tieto kehittyy 

neljän vaiheen avulla: sosialisaatio, ulkoistaminen, yhdistäminen ja sisäistäminen. Tiedon ja 

taidon kehittyminen on jatkuva luovan oppimisen prosessi, jossa hyödynnetään yrityksen 

aineetonta pääomaa ja kasvatetaan verkoston tietämystä. 

 

 
Kuva 8. Nonakan ja Takeuchin (1995) SECI- malli  

 

Sosialisaatio eli alulle panevalla areenalla tapahtuu hiljaisen tietämyksen jakamista henkilöiden 

välillä. Tämä on alue, jossa tietämyksen luominen muodostuu ja saadaan aikaan 

yhteisymmärrystä asioista keskustelemalla ja vaihtamalla ajatuksia, tunteita ja kokemuksia eri 
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asioista sekä vaatii usein fyysistä läheisyyttä tai lähikontaktia henkilöiden välillä. 

Ulkoistamisessa eli vuorovaikutuksen areenassa ilmaistaan hiljaista tietämystä ja muutetaan 

tieto rinnastuksien, ajatusmallien, olettamuksien ja käsitteiden avulla sellaiseen muotoon, että 

se on muidenkin ymmärrettävissä. Tärkeää on vuorovaikutus ja luottamuksellinen keskustelu. 

Yhdistäminen eli järjestävä areena on olomuoto, jossa koodattu tieto muunnetaan 

monimuotoiseksi koodatuksi tietämykseksi. Uusi koodattu tietämys yhdistyy vanhaan 

koodattuun tietoon virtuaalimaailmassa. Viimeisessä vaiheessa sisäistäminen eli toteuttamisen 

areenalla luotu uusi koodattu tietämys sisäistetään ja muunnetaan uudeksi hiljaiseksi tiedoksi. 

Tällöin tehdään käytännön kokeiluja ja testejä sekä opitaan käyttämään uusia menetelmiä tai 

uutta tietoa. (Nonaka & Konno 1998) 

 

Harmaakorpi ja Melkas (2005) ovat luoneet uudistetun mallin tietämyksen luomiseen, joka 

sisältää hiljaisen tiedon alakategorian eli sumean tai piilevän tiedon. Visualisoinnin eli 

mielikuvituksen areenan ja potentiaalisoinnin eli tulevaisuuden tiedon areenan. Reikäleivän 

(kuva 9) keskellä kaikkea toimintaa ohjaa tietämysvisio ja tietämyksen luomiseen käytetään 

jatkuvaa oppimisprosessia ja tietämyksen eteenpäin muuntamista kuten SECI-mallissa. Tällä 

käsitteellisellä kuvauksella on visualisoitu tapa, jolla voidaan oppimista ja innovatiivisuutta 

edistää muu muassa alueellisissa innovaatioverkostoissa käyttäen hyödyksi osaamista ja 

resursseja, joita on jo käytettävissä. 

 

 
Kuva 9. ”Reikäleipämalli” tietämyksen luomiseen (Harmaakorpi & Melkas 2005) 
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3 LUOVUUDEN VAIKUTUS INNOVAATIOKYVYKKYYTEEN 
 

Innovaatiokyvykkyyden edellytys organisaatioissa on uusia ideoita ja keksintöjä tuottavat 

työntekijät, jotka ovat aikaansaavia, luovia ja innovatiivisia. Tarvittavia ominaisuuksia on 

mahdollista tukea erilaisin keinoin, joita ovat esimerkiksi työntekijöiden hyvinvointiin, 

organisaatiokulttuuriin ja työilmapiiriin panostaminen. (Vehkaperä ym. 2013 s. 45–49) Tämä 

ei kuitenkaan yksin riitä siihen, että työntekijöistä tulisi luovia, tarvitsee myös luoda ilmapiiri, 

jossa luovuutta tuetaan ja annetaan luovuudelle aikaa. Vehkaperä ym. (2013 s. 45–49) toteavat, 

että yksi keino yksilöiden innovatiivisuuden ja innovaatioprosessien onnistumiseen ja 

kehittämiseen on se, että työntekijöille annetaan mahdollisuus olla innovatiivisia ja luovia. 

Tämä vaatii usein ajan lisäksi kannustusta, ohjausta sekä rohkeutta. Luovuutta voidaan nähdä 

hyvinkin arkipäiväisissä asioissa, joita voidaan huomata kaikessa tekemisessä ja mikä voidaan 

ajatella kaikenlaisena tekemisenä (Koski & Tuominen 2007, s.23–24). Innovatiivinen 

käyttäytyminen liittyy läheisesti työntekijöiden luovuuteen (De Jong & Den Hartog 2007). 

Luovuus on keskeinen asia ideoinnissa ja innovoinnissa, sekä siinä kuinka erilaisia työkaluja ja 

menetelmiä pystytään hyödyntämään, kun kehitetään tai uudistetaan toimintaa tai toimintoja 

(Koski & Tuominen 2007, s.58–60). 

 

3.1 Luovuuden määrittely 

 

Luovuudesta on oltu kiinnostuneita jo antiikin Kreikassa. Platon kehotti jo silloin huolehtimaan 

luovien henkilöiden kasvatuksesta, sillä hän toi esiin, että yhteiskunta tarvitsee luovia ihmisiä 

kehittyäkseen. Nykypäivänä luovuutta tarvitaan esimerkiksi viestintään, mikroelektroniikkaan, 

lääketieteellisiin hankkeisiin, matemaattisluonnontieteellisiin oivalluksiin sekä moniin 

insinöörien sekä arkkitehtien ammatteihin. Luovuudesta on selkeästi hyötyä melkein kaikissa 

eri ammateissa sekä oikeastaan missä tahansa työtehtävässä. Luovuus nähdään nykypäivänä 

hyödylliseksi kasvatuksessa, opetuksessa, terveydenhuollon erilaisissa työ- ja 

kehitystehtävissä, konsultoinnissa, kehitysyhteistyössä ja aivan erityisesti sen tärkeys korostuu 

erilaisten yritysten ja organisaatioiden kehittämisessä. (Heikkilä 2010, s.15) Harisalo (2011, 

s.57) toteaa, että ihmiset pyrkivät luonnostaan kehittämään asioita ja uskovat positiiviseen 

kehitykseen. Hän määrittelee ihmiset perusluonteeltaan luoviksi, innostuneiksi ja 

kokeilunhaluisiksi. Luovuus voidaan nähdä edellytyksenä koko ihmiskunnan selviytymiselle ja 
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keinona saavuttaa haasteet, jotka ihmiskunta kohtaa (Häyrynen 1994). Luovuus kuten 

uudistuminen vaativat päätöksen tehdä asioita luovasti sekä halua uudistua ja kehittyä 

(Malmelin 2018, s.29). 

 

Mielikuvituksen, tiedon ja arvioinnin tuloksena on luovuus, jota varten tarvitaan ongelmien, 

tosiasioiden, ideoiden ja monenlaisten ratkaisujen hyväksymistä prosessimaisena ajatuskulkuna 

(Parnes 1967). Plucker & Beghetto (2004) määrittävät luovuuden prosessien ja kykyjen 

vuorovaikutukseksi, jonka avulla tiimit tai yksilöt saavat luotua tuotteita tai haluttuja 

lopputuloksia, jotka sosiaalisessa yhteydessä nähdään uusina tai hyödyllisinä tuotteina, 

palveluina tai toimintatapoina. Tuote on luova silloin, kun se on tarkoituksenmukainen, uusi, 

hyödyllinen, arvokas tai oikea siihen tehtävään, jota varten se on tarkoitettu (Ambile 1996). 

 

Heikkilä (2010, s. 83) mainitsee, että sanakirja The Dictonary of Developmental and 

Educational Psychology on määritellyt (1986) luovuuden seuraavasti: ”ihmisen kyvyksi tuottaa 

uusia ideoita, oivalluksia, keksintöjä tai taiteellisia tuotteita, joille annetaan sosiaalista, 

henkistä, eettistä tai teknologista arvoa.” Tämän perusteella voidaan hyvinkin ymmärtää, että 

luovuus on erittäin tärkeä elementti yritysten innovaatiokyvykkyyden rakennusaineena. 

Samalla voidaan ajatella, että jotta henkilö voi olla luova tarvitsee hän mielikuvitusta. Welsh 

(1980) kokee, että prosessi, joka saa aikaan ainutlaatuisia ja uusia tuotteita muokkaamalla jo 

meillä olemassa olevia tuotteita on luovuutta. Hän toteaa, että tällaiset tuotteet ovat 

ainutlaatuisia niiden tekijälleen ja täyttävät luovan yksilön tuotteille määrittävät arvot ja 

määritykset. Myös Torrance (1962) on määrittänyt luovuuden prosessiksi, jossa ymmärretään 

aukkoja, häiriötiloja ja puuttuvia palasia sekä selitetään tulokset ja luodaan oletuksia. Jotta 

henkilö olisi luova, hänen on kyettävä persoonallisella tavallaan ilmaisemaan arvionsa elämästä 

ja osata havainnoida sitä omalla tavallaan sekä pystyä tekemään siitä päätelmiä itse (Moustakas 

1967). 

 

Gardnerin (1993) näkemys luovuudesta on, että luovuus näkyy ihmisessä, siten että hän 

kykenee ratkaisemaan ongelmia, pystyy tuottamaan tai suunnittelemaan tuotteita. Toisaalta hän 

näkee, että luovuus voi näkyä myöskin henkilön kykynä esittää epätavallisia ja outojakin 

kysymyksiä sellaisista asioista, jotka ovat tietyissä kulttuuripiireissä hyväksyttäviä. Brabandere 

(2005) kokee, että idea kehittyy henkilön aivoissa ja luovuus lähtee henkilön omista askelistaan 
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vaikkakin parhaiten luovuus kumpuaa ryhmissä, joissa yhteisöllisellä tasolla nähdään 

havainnoissa muutoksia. Hän on sanonut, että on mahdollista näyttää hevoselle tie 

juomapaikalle, mutta et voi juoda sen puolesta. Luovuus hyväksyy ristiriidat ja jännitteet eikä 

pyri tukahduttamaan niitä sekä kykyä osata hämmästellä ja itsensä tuntemista (Rogers 1956). 

Sinnot (1959) on sanonut, että koko elämä voidaan nähdä luovana prosessina. Hallman (1963) 

taas näkee luovuuden ihmisen tapana ohjata omaa elämäänsä. 

 

Luovuus voidaan käsittää toiminnan jatkuvana parantamisena, jolloin vaaditaan lisäksi kykyä 

ja rohkeutta nähdä asioita uudelta kantilta (Ojasalo ym. 2015, s. 158). Luovuutta on tehdä 

asioita eri lailla, kuin aiemmin sekä uusien ajatusten ajatteleminen (Koski & Tuominen 2007, 

s. 23–24). 

 

Luovuutta voidaan kuvata useilla eri käsitteillä kuten taiteellisuus tai eettisyys, visionäärisyys, 

kekseliäisyys, neuvokkuus, idearikkaus, uudistumiskyky sekä yhdistelykyky, jotka ovat hyvin 

lähellä luovuutta (Juuti 2005, s.53). Usein kuulee sanottavan jostakin ihmisestä, että hän on tosi 

luova. Mitä tällä oikeistaan tarkoitetaan? Luovuus ei ole yleisälykkyyttä sanovat Lampikoski 

& Lampikoski (2004, s. 55–56). Luovuus on aikaa vievää, riskialtista, raskasta, sotkuista ja 

vaativaa sekä aiheuttaa rauhattomuutta, epävarmuutta ja hallitsemattomia tunteita (Malmelin 

2018, s.30). 

 

Luovuuden mittaamiseen voidaan käyttää erilaisia testejä, mutta nämä usein määrittävät 

henkilön kykyä selvittää erilaisia aritmeettisia ongelmia nopeasti tai täsmällisesti ja mittaavat 

enemmän älykkyyttä (Lampikoski & Lampikoski 2004, s. 55–56). Luovuuden tutkimus 

voidaan jakaa neljään eri osa-alueeseen (kuva 8): yksilöllinen luovuus, ryhmien luovuus, 

organisaatioiden luovuus ja innovatiivisuus sekä yhteisöllinen luovuus (Malmelin & Poutanen 

2017, s.64–65). 
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Kuva 10. Neljä luovuuden tutkimuksen aaltoa (Malmelin & Poutanen 2017, s.65). 

 

2000-luvulla kehittyneessä tutkimuksen aallossa yhteisöllinen luovuus keskitytään 

tarkastelemaan viestinnän, vuorovaikutuksen ja verkostojen merkitystä luovassa ajattelussa ja 

toiminnassa (kuva 10).  Jo 1950-luvulla kehitelty yksilöpsykologien luovuustutkimus keskittyi 

määrittämään sitä, mitkä asiat saavat aikaan sen, että yksilöistä tulee luovia. Tiimien ja 

erilaisten ryhmien luovuuden tutkiminen on erityisesti tarkastellut yksilöiden luovuuden lisäksi 

luovien yksilöiden välistä yhteistyötoimintaa, joka myöhemmin on laajentunut ympäristön ja 

sosiaalisen kanssakäymisen sekä tiimien vuorovaikutuksen tutkimiseen. Luovuuden tutkimus 

on edelleen laajentunut organisaatioiden uudistumisen ja kehittämisen sekä innovaatioiden 

kehittelyjen tutkimiseen. (Malmelin & Poutanen 2017, s.65–66). 

 

3.2 Yksilön ja ryhmän luovuus 

 

Jo aikaisemmat tutkimukset ovat tuoneet ilmi, että kun haastatellaan jotakin tiettyä joukkoa 

ihmisiä, niin noin puolet ovat sitä mieltä, että heillä ei ole luovia kykyjä ja toinen puoli kokee 

olevansa luova (Dundon 2002). Heikkilän (2010, s.19) mukaan henkilön omaan käsitykseen 

luovuudesta vaikuttaa hänen elämänkokemuksensa sekä kokonaisvaltainen käsitys omasta 

osaamisestaan. Hän myös toteaa, että osa henkilöistä tuottaa erilaisia ideoita hyvinkin kapeasta 

näkökulmasta ja toiset henkilöt rohkeasti yhdistelevät asioita, jotka ovat etäällä toisistaan ja 

täten löytävät asioita ja ideoita, joilla voi häikäistä muita ihmisiä. Luova ajattelu ja toiminta 

vaativat harjaantumista ja oppimista sekä paljon harjoittelua ja tiedon keräämistä jostakin 

tietystä asiasta tai alalta (Malmelin & Poutanen 2017, s.73). 
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Kun henkilö tuntee hyvin itsensä ja omat vahvuudet ja heikkoudet, niin hän osaa paremmin 

ottaa huomioon ja huomaamaan toisen henkilön tunnetilat (Alahuhta 2015, s.157). Erilaiset 

ihmiset yhdessä saavat aikaan suuremman määrän uusia keinoja ja mahdollisuuksia kuin yksi 

henkilö (Heikkilä 2010, s.49). Silloin kun henkilö kokee, että hän voi muokata tai vaikuttaa 

toisen idean kehittymiseen, on hän huomattavasti enemmän motivoitunut asiaan (De Jong & 

Den Hartog 2007). Tällöin esille pääsee ryhmässä työskennellessä sellaiset henkilöt, jotka eivät 

itse keksi ideoita, mutta osaavat jalostaa ideoita eteenpäin kommentoimalla ja muokkaamalla 

niitä. Kun tarkastelukulma luovuudesta muutetaan yksilöstä ryhmän luovuuteen, korostuvat 

vuorovaikutus ja viestintä, ryhmän ilmapiiri ja tunnelma, ympäristö ja ryhmän kokoonpano 

(Malmelin & Poutanen 2017, s.78). 

 

Ideointi- ja kehitysryhmät, jotka muodostuvat erilaisista ja eri taustaisista ihmisistä saavat 

aikaan huomattavasti suuremman määrän omaperäisiä kysymyksiä kuin ryhmät, jotka 

koostuvat ihmisistä, jotka ovat samalta alalta tai ovat koulutustaustaltaan samankaltaisia tai 

näkevät asioita samalla lailla.  Erilaisiin työryhmiin osallistuneet ihmiset voivat helposti havaita 

ja kokea sen, kuinka tärkeätä luovassa työskentelyssä on erilaiset mielipiteet ja näkemykset ja 

kuinka tärkeätä on, että ryhmässä on monenlaisia ihmisiä, jolla on erilaisia näkemyksiä. 

(Heikkilä 2010, s.44) Ryhmässä toimimisen ja luovuuden voima riippuu paljon tiimin kyvystä 

kommunikoida ryhmän sisällä sekä verkostojen välillä ja kulminoituu paljon ryhmän yksilöiden 

kykyyn yhdistellä jokaisen taitoja ja tietoja (Malmelin & Poutanen 2017, s.78). 

 

Usein luovuus nähdään yksilön luovuutena, mutta luovuutta esiintyy myös sosiaalisissa 

verkoissa ja erilaisissa tiimeissä, jolloin luovuus voidaan nähdä myös yhteisön tai tiimin 

luovuutena (Sydänmaalakka 2009, s.196). Silloin, kun ryhmä koostuu monenlaisista ihmisistä 

saattaa se vapautuneessa ja turvallisessa ilmapiirissä keksiä hämmästyttävän määrän ideoita 

hyvinkin tavalliseen asiaa (Heikkilä 2010, s.19). Amabilen (1997) mukaan työyhteisöihin 

tarvitaan työntekijän sisäistä motivaatiota tukevaa luovaa kulttuuria sekä, jotta pystyttäisiin 

luovaan työhön, tarvitsee henkilö taitoja luovaan ajatteluun sekä riittävän määrän 

asiantuntemusta joltakin alalta. Hän toteaa, että kun henkilö on motivoitunut, niin hän kokee 

tehtävät haasteellisina ja on utelias.  
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Pelkästään se, että yrityksessä on luovia yksilöitä ei ole riittävää, vaan tarvitaan luovia tiimejä, 

jotka jatkuvasti kyseenalaistavat omaa toimintaa ja tavoittelevat nopeaa ja innovatiivista 

uudistumista (Sydänmaalakka 2009, s.196). Innovaatiokyvykkyys tarvitsee koko 

innovaatioprosessin menestykselliseen suoriutumiseen yrityksen asiakkaita sekä mahdollisia 

tulevaisuuden asiakkaita, tuotteiden ja palveluiden todellisia käyttäjiä, yrityksen henkilökunnan 

sitoutunutta panosta sekä tarvittavien sidosryhmien yhteiskehittämistä (Ojansalo ym. 2015, 

s.202–203). Kaikkien näiden summana syntyy ryhmän luovuus, joka hyödyntää yksilöjen 

luovuutta. Ryhmätyöskentelyllä ja verkostoitumisella on suuri merkitys ideoiden ja ehdotusten 

arvioimisessa sekä ratkaisujen tekemisessä (Ojasalo ym. 2015, s.159). Luova toiminta ja 

ajattelun ydin on yksilön kyvykkyys, tiedot ja taidot, mutta kuitenkin kaiken mahdollistaa 

halukkuus kehittyä luovan toiminnan ja ajattelun suhteen (Malmelin 2018, s.29).  

 

3.3 Luova ongelmanratkaisu 

 

Sydänmaalakka (2009, s.136) toteaa, että Skarzynskin ja Gibsonin mukaan innovaatioajattelu 

vaatii tilaa ja aikaa kokeilla, ideoida ja pohdiskella asioita. Lisäksi innovatiivisuudelle on 

heidän mielestään välttämätöntä kyetä maksimoimaan monimuotoinen ajattelu sekä luoda 

keskustelua ja kontakteja, jotta läpimurtoideoille saadaan hyvä kasvualusta. Työyhteisön täytyy 

uudelleen ja uudelleen arvioida, miten on mahdollista luopua perinteisistä ja totutuista 

ajattelumalleista (Heikkilä 2010, s.49). Monesti työyhteisö ei kuitenkaan ole kovinkaan valmis 

luopumaan jostakin hyviksi havaituista tavoista, vaikka kuinka niiden aika olisi jo ohi. 

Kuitenkin kuten Drucker (1998) on sanonut, niin jos haluaa tehdä jotakin uutta, on luovuttava 

jostakin vanhasta. Tämä on totta varsinkin silloin, kun jokin uusi digitaalinen applikaatio 

esimerkiksi tarvitsee uutta koodaustekniikkaa tai joitakin täysin uusia komponentteja 

toimiakseen. Tällöin vanhoista toimivista komponenteista on luovuttava, koska ne eivät ole 

yhteensopivia uuden tekniikan kanssa. 

 

Luovissa tilanteissa luovasti ajattelevat henkilöt osaavat usein esittää erinomaisia kysymyksiä 

ja toisten henkilöiden mukaan luovasti ajattelevat jatkuvasti kysyä uusia ja erilaisia kysymyksiä 

(Heikkilä 2010, s.42). Tällöin ryhmässä haettaessa luovaa ratkaisua johonkin ongelmaan 

pystytään asioita puntaroimaan usealta erilaiselta kantilta, kun ilmaan heitetään monia hyvinkin 

erityyppisiä kysymyksiä eikä tyydytä heti ensimmäisenä esiin tulevaan tai jo aiemmin 
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oletettuun ratkaisuun. Harisalon (2011, s.56) mukaan ongelmatilanteiden etsiminen tarkoittaa 

ajattelun vapautta, itsenäisyyttä ja riippumattomuutta. Hän kokee, että tutut asian voi muuttua 

oudoiksi ja oudommat asiat tutummaksi ajattelun ja mielikuvituksen avulla sekä että juuri 

hulluttelu, leikki ja kuvittelu ovat keinoja, joiden avulla pystytään näkemään loogisuus 

epäloogisena, rikkoa lineaarisuutta tai hyödyntää epäsymmetriaa, jolloin voidaan tosiasioita 

kiistää tai haastaa. Heikkilä (2010, s.43) mainitsee, että jo Sokrates antiikin Kreikassa osoitti 

ihmisille, miten oikein kohdennettujen ja osuvien kysymysten avulla voidaan saada ihmiset 

keksimään monenlaisia erinomaisia oivalluksia. Luovuus on yhdistelmä tietoa, motivaatiota, 

asiantuntemusta sekä osaamista ja työntekijän oma innostus ja intohimo työtään kohtaan ovat 

merkittäviä asioita luovien kehitysprosessien toteutuksissa (Koski & Tuominen 2007, s.58–60). 

Ongelmanratkaisutilanteissa vuorovaikutus ihmisten välillä avaa uusia tiedonlähteitä ja 

näkökulmia ja uusia oivalluksia risteytettäväksi sekä opettaa ihmisiä kohtaamaan monenlaista 

ajattelua ja käyttämään sitä hyödyksi omassa työssään (Harisalo 2011, s.56). 

 

Luovissa tilanteissa ei aina välttämättä haeta kysymyksiin edes vastauksia, vaan tarkoituksena 

voi olla saada ihmiset ajattelemaan (Heikkilä 2010, s.43). Tällöin halutaankin tuottaa paljon 

keskustelua, löytää ehkäpä jopa outojen kysymysten avulla asioita, joita ei muuten kukaan tulisi 

edes ajatelleeksi. Erilaiset kysymykset aktivoivat ongelman ratkaisutilanteessa usein ihmisten 

mielikuvitusta sekä vapauttavat innovatiiviseen ajatteluun ja luovaan erilaiseen 

katsontakulmaan. Kuten Heikkilä (2010, s.44) toteaa, niin uudelleen kyselemällä on 

mahdollista irrottautua luovissa pulmatilanteissa tavanomaisesta asioiden katsomisesta sekä 

pintapuolisesta näkemisestä ja on mahdollista kaivautua syvemmälle pulman todelliseen 

ytimeen, jolloin miksi kysymysten avulla saadaan tehokkaasti kaivettua luovia ratkaisuja esille. 

Yksi tehokas keino, jossa saadaan ryhmän jokainen jäsen osallistumaan ideointiin, on aivoriihi 

(Ojasalo ym. 2015, s.121).  

 

Luova ajattelu voidaan jakaa Guilfordin teorian perusteella kahteen eri vaiheeseen, joita ovat, 

ensin erittelevän pohdinnan perusteella saadaan aikaan paljon omaperäisiä ajatuksia ja ideoita 

sekä toiseksi näitä ideoita ja ajatuksia yhdistellään yhteen, jatkojalostetaan ja arvioidaan 

kriittisesti. Ihmiset, jotka osaavat ajatella erittelevästi miettivät tarkkaan ja huolella erilasia 

vaihtoehtoja, kun ihmiset, jotka kykenevät yhdistelevään pohdintaan yrittävät ratkaista asioita 
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tehokkaasti ja nopeasti. Nämä ovat luovuuden erilaisia muotoja. (Malmelin & Poutanen 2017, 

s.74). 

 

Luova ongelmanratkaisu voidaan nähdä luovana prosessina (kuva 11), jossa on eri vaiheita, 

kuten tunnistetaan ensin ongelma, hankitaan siihen liittyvää tietoa, kehitetään ideoita ja tehdään 

oivalluksia sekä lopuksi todennetaan jokin lopputulos. Se, että tunnistetaan ongelma käynnistää 

koko luovan prosessin, jolloin ymmärretään, että vanhat tavat eivät toimi ja tarvitaan uusia 

keinoja. Tietojen hankintavaiheessa verrataan, testataan ja järjestellään asioita, jolloin ajatukset 

lentelevät vapaasti ja muodostuu uusia hahmoja ja muotoja. Tätä havainnointia ja mahdollisten 

maailmojen näkemistä luovat ihmiset pystyvät hyvin hyödyntämään.  Kun oivalluksia ja ideoita 

syntyy riittävästi, on mahdollista siirtyä todentamiseen (Harisalo 2001, s.20–21). Luova 

prosessi muovautuu tilanteen ja olosuhteiden perusteella sekä on lähes aina jotakin 

ainutlaatuista sekä yllätyksellistä (Malmelin 2018, s.63). 

 

 
 

Kuva 11. Luovan prosessin vaiheet (Harisalo 2011, s.24) 
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3.3.1 Organisaation oppiminen ja luovuus 

 

Kehittämishankkeiden onnistunut läpivienti edellyttää henkilöstöltä kykyä unohtaa vanhat 

työtavat ja oppia uusia toimintatapoja (Alahuhta 2015, s.68). Innovaatioprosessissa voidaan 

havaita projektinjohtamisen piirteitä, kehittyneitä tukityökaluja, yli rajojen tapahtuvaa 

tiimityöskentelyä, sekä jatkuvaa kehittämistä ja oppimista. (Bessant & Tidd 2011, s.549) Jotta 

innovaatioita voidaan saavuttaa, on tärkeää pitää huolta organisaation toimintakyvystä 

kokonaisvaltaisesti. (Vehkaperä ym. 2013, s.45–49.) Koski & Tuominen (2007, s.60) kokevat, 

että luovuus on erityisen tärkeä ideoinnin ja kehittymisen työkalu. Innovaatio, joka on otettu 

käyttöön, vaatii jatkuvasti kehittämistä, jotta se voi tuottaa yritykselle ja sen käyttäjille arvoa 

(Harisalo 2011, s.25). Tällöin organisaation on opittava jatkuvasti uutta sekä pystyttävä 

käyttämää luovuutta koko ajan uuden oppimiseen. Humala (2019, s.28) mainitsee, että Mitra 

Raappanan väitöstyön mukaan tiimin luovuutta tai luottamusta ei määritä etätyöskentely. 

Luottamukseen ja luovuuteen vaikuttaa hänen sanojensa mukaan tiimin jäsenten erilaisuus iän, 

kokemuksen, osaamisen, asenteen ja arvojen suhteen. Eniten ryhmän oppimiseen ja 

kehittymiseen vaikuttaa ryhmän oma arvio sen kyvystä työskennellä yhdessä etäolosuhteissa 

teknologian välityksellä. Omassa tutkimuksessaan (Harisalo 2011, s.24–25) toteaa, että 

digitaalisessa ympäristössä työskennellessä ihmisten oppimiseen vaikuttaa erityisesti kannustus 

ylittää eri työroolirajat eri käytännön työtehtävien kohdalla. Tällaiset käytännönläheiset 

tehtävät saavat aikaan sisäistä motivaatiota ja innostusta yhteistyössä oppimaan uusia 

digitaalisia taitoja. 

 

Organisaation on kyettävä oppimaan uutta, sillä ne eivät pärjää kilpailussa muita yrityksiä 

vastaan sillä, että tekevät asioita, joita ovat jo aiemmin oppineet. Koska maailma kehittyy 

jatkuvasti, on yritysten kyettävä yhdistelemään voimavarojaan uusin keinoin. Niiden on 

kyettävä murtamaan perinteisiä sidonnaisuuksia ja raja-aitoja, joka on mahdollista luopumalla 

vanhoista tavoista ja keinoista ja luomalla uusia tapoja, tuotteita ja prosesseja. (Harisalo 2011, 

s.11) Etätyöskentelyä johdettaessa on tärkeää osata arvostaa erilaisuutta sekä aidosti yhdessä 

oppimisen kehittämistä (Humala 2019, s.29). 

 

Jotta yrityksissä voitaisiin edetä kohti tuottavampaa digiajan työskentelyä, vaatii tämä 

yhteisöltä ja työkavereilta toisten henkilöiden rohkaisemista ajattelemaan monipuolisesti, 
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kehittämään omia taitojaan, oppimaan uutta, keskustelemaan ja pohtimaan muiden kanssa, jotta 

ideoita ja erilaisia ratkaisuja on mahdollista syntyä (Humala 2019, s.57–58). 

 

3.3.2 Tiedon jakaminen ja luovuus 

 

Tiedon jakaminen muiden henkilöiden kanssa vaatii turvallisen ilmapiirin, jossa omaa 

tietämystään voi jakaa tulematta arvostelluksi tai että tietoa arvioitaisiin vääräksi tai 

tarpeettomaksi. Haasteena on, että toiset henkilöt ottavat saamansa palautteen tai 

epäonnistumisen jossakin varsin henkilökohtaisesti ja muuttuvat jopa pelokkaiksi ja 

sulkeutuneiksi. (Heikkilä 2010, s.20) Kun tavoitellaan luovaa ja vastuullista vuorovaikutusta 

(kuva 12), on hyvä pohtia, millaisia taitoja on hyvä olla ja mitä työkaluja käytetään sekä sopia 

yhteiset pelisäännöt, jotta vahvistetaan etätyöolosuhteissa olevien työntekijöiden 

kanssakäymistä ja mahdollistetaan oppiminen, kehittyminen ja luova työskentely (Humala 

2019, s.51) 

 

 
Kuva 12. Osatekijät vuorovaikutuksen kehittämiseen luovassa ja vastuullisessa 

digityöskentelyssä (Humala 2019, s.53) 

 

Voidaan sanoa että 70 prosenttia oppimisesta tapahtuu omassa työssä, muilta opitaan noin 20 

prosenttia ja vain 10 prosenttia uusia asioita opitaan erilaisissa koulutusohjelmissa tai 



36 

 

 

 

koulutustapahtumissa. Hyvä ohje on, että kannustetaan henkilöitä menemään tutustumaan 

naapuriosastolle ja näkemään, miten siellä tehdään asioita ja samalla tutustumaan toisen osaston 

ihmisiin ja saamaan uusia ideoita. Pieniä asioita, joilla on suuri merkitys. (Alahuhta 2015, s. 

155) Tämä vaatii kannustusta ja rohkaisua sekä sallivuutta antaa työntekijöiden liikkua pois 

oman työpöydän äärestä ja näyttää jopa siltä, että ei juuri sillä hetkellä tee tuottavaa työtä. 

Vapaa keskustelu ja jutustelu saattaa avata uusia mahdollisuuksia ja oivalluksia ja siksi siihen 

tulisi johtajien kannustaa enemmänkin työpaikoilla. Varsinkin hiljainen tieto siirtyy 

työntekijältä toiselle keskustelujen ja jutustelun avulla. Alahuhta (2015, s.152) näkeekin, että 

uusien asioiden oppiminen ja jakaminen on koko työelämän ajan välttämätöntä ja myös suuri 

mahdollisuus, sillä jokaisen työntekijän osaamista, luovuutta ja innovaatiokyvykkyyttä voi aina 

kehittää. 

 

Kun työskentelyprosessiin saadaan sisällytettyä perinteisten ja aiemmin hyväksi havaittujen 

toimintatapojen pois heittämistä ja uusien luomista, voidaan ajatella, että silloin saadaan 

luovuus käyttöön (Heikkilä 2010, s.49). 

 

Työntekijöitä innostavat työssä yhdessä tekeminen ja luovassa työskentelyssä on ensiarvoisen 

tärkeää keskustelu ja muiden osaajien tuki ideoinnissa ja kehittämisessä (Malmelin 2018, s.82). 

Mielikuvitus mahdollistaa uuden luomisen ja vanhan tuhoamisen (Heikkilä 2010, s.51). Kun 

asioita pohditaan yhdessä, voidaan hyödyntää useamman henkilön mielikuvitusta ja kykyä 

löytää uusia ideoita. 

 

Henkilö, jolla on hyvä mielikuvitus omaa useita mahdollisuuksia muokata uudelleen ja ideoida 

toistuvasti uudelleen mahdollisia maailmoja. Mielikuvitusta käyttäen on mahdollista löytää 

uusia parannuksia ja muutoksia päivittäin käytettäviin tuotteisiin, palveluihin ja työtapoihin. 

Mielikuvitus on tärkeä elementti mentäessä kohti sellaista maailmaa, jota ei vielä ole olemassa 

tai josta emme ole osanneet edes uneksia. Jokaisessa luovassa projektissa ja erilaisissa 

ongelmanratkaisutilanteissa onkin erittäin tärkeää voimistaa mielikuvituksen hyötykäyttämistä. 

Henkilö, joka on luova ja omaa hyvän mielikuvituksen tuottavat paljon ideoita ja haluavat 

testata, miten heidän ideansa toimivat käytännössä. (Heikkilä 2010, s.52–53) 
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3.4 Luovien ihmisten ominaispiirteitä 

 

Lampikoski & Lampikoski (2004, s.56) ovat määrittäneet kuusi luovan persoonan tärkeintä 

ominaispiirrettä (kuva 13). Ensimmäinen piirre on ongelmanherkkyys, jota henkilö tarvitsee, 

jotta hän kykenee havainnoimaan puutteita tai kehityskohteita tuotteissa, palveluissa tai 

järjestelmissä.  Toisena ajattelun sujuvuus mahdollistaa henkilöä löytämään mahtavia tai uusia 

ideoita. Ajattelun joustavuuden ansiosta henkilö osaa löytää ongelmien ratkaisuiksi hyvinkin 

tuoreita ajatuksia ja pystyy tekemään erilaisia havaintoja useista eri näkökulmista. Luova 

ihminen kykenee pohtimaan ideoita ja ratkaisuja, jollaisia useimmille ihmisille ei edes tule 

mieleen tai että osaisivat havainnoida sellaisia. Uudelleenmäärittelykyvyn avulla henkilö 

pystyy havainnoimaan tai tunnistamaan asioita aivan uudelta näkökulmalta tai osaa käyttää niitä 

hyödyksi uudella tapaa. Kuudes ominaisuus, jota luovalta henkilöltä löytyy, on työstämiskyky, 

jonka ansiosta hänellä on taitoa jatkojalostaa ideoita ja hyödyntää ongelmien ratkaisemiseksi 

soveltuvia menetelmiä erilaisilla ja uusin keinoin. 

 

 
Kuva 13. Luovan ihmisen ominaispiirteitä (Lampikoski & Lampikoski 2004, s.56) mukaan 

 

Jokainen henkilö on ainutlaatuinen yksilö, joka on osa yhteisöä, kulttuuria ja verkostoa. 

Puhuttaessa yhdentymisestä tai integraatiosta tavoitteena on, että yksilö on osa jotakin yhteisöä 

tai tiimiä ja osallistuu sen toimintaan. Tällöin on mahdollista saada aikaan onnistunutta luovaa 

toimintaa. (Malmelin 2018, s.59) 
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Tutkijat Todd Lubart ja Robert Stenberger mukaan luovalla persoonalla on kykyä ymmärtää tai 

sietää keskeneräisyyttä ja monimerkityksellisyyttä, halua kiivetä esteiden yli, kykyä olla 

sinnikäs haastavissakin tilanteissa, halua kehittää uusia asioita ja tahto kasvaa. Vaikka 

varmuutta uusien ja luovien ideoiden oikeellisuudesta, menestymisestä tai toteutumisesta ei ole 

mitään varmuutta, luovalla persoonalla on tahto ottaa riskejä ja vahva usko omaan 

tekemiseensä. Itsevarmuus onkin tarpeen, kun luovat ideat saavat vastaansa vastustusta tai 

esteitä. Csíkszentmihályin ei näe luovuutta henkilön piirteenä, vaan ajattelee, että luovuus 

mahdollistaa ristiriitoihin perustuvia uusia keinoja ja kulmia katsoa asioita. Hänen mukaansa 

luovaa persoonaa voidaan kuvata vastakkaisilla sanapareilla, kuten leikkimielinen ja 

kurinalainen, energinen ja laiska, nöyrä ja ylpeä, mielikuvituksellinen ja realistinen, 

konservatiivinen ja vallankumouksellinen, maskuliininen ja feminiininen sekä emotionaalinen 

ja rationaalinen. (Malmelin & Poutanen 2017, s.69) 

 

Erittäin luovat henkilöt omaavat kyvyn hämmästellä jopa ihan kaikkia arkipäiväisiä 

rutiiniratkaisuja ja ovat erittäin avoimia kaikenlaisille kohtaamilleen asioille (Heikkilä 2010, 

s.57).  Lampikoski & Lampikoski (2004, s.57) kuvaavat luovasti lahjakkaita henkilöitä 

ratkaisijoiksi, jotka osaavat analysoida pulmia ja pyrkivät ratkaisemaan ne useilla eri keinoilla 

ja monelta eri kantilta. He määrittävät luovat henkilöt rohkeiksi riskinottajiksi ja kokeilijoiksi, 

jotka ovat lannistumattomia ja yritteliäitä sekä etsivät jatkuvasti lisää tietoa, jotta saisivat 

ongelman ratkaistuksi. Suhtautuminen omaan tekemiseen on intohimoista ja halu tehdä tulosta 

hyödyntäen omaa huumorintajuaan töitä tehdessään on kova. Kaiken tämän lisäksi he 

kyseenalaistavat asioita, kysyvät paljon, ovat erittäin uteliaita, visioivat uusia keinoja, ovat 

aloitteellisia, ideoivat helposti ja pyrkivät ratkaisemaan asiat omintakeisesti ja ei niin 

tavanomaisesti. 

 

Henkilö, joka omaa korostuneen mielikuvituksen osaa ajatella omaperäisesti ja rohkaista muita 

henkilöitä toimimaan samankaltaisesti. Hän usein esittelee omia innovatiivisia ajatuksiaan ja 

suunnitelmiaan sekä luo kunnianhimoisia tulevaisuuden visioita ja myös tukee muiden 

samankaltaisia toimia. Hän on innostunut muiden ideoista ja kannustaa muita ideointiin. Hän 

usein ehdottaa jotakin sellaista, mitä kukaan muu ei ole ehdottanut aiemmin, jopa hyvinkin 

dramaattisia muutoksia. Hänellä on radikaaleja mielikuvia tulevaisuudesta ja pohtii usein suuria 

isoja hankkeita sekä tekee muutosehdotuksia organisaation tai tiimin toimintaa. Lisäksi hän 
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janoaa aina uusia haasteita ja siksi etsii uusia projekteja sukkuloimalla yrityksestä toiseen. 

(Heikkilä 2010, s.53) Solatien ja Mäkeläisen (2013, s.81) suosikkeja luovuuden määrittelyssä 

ovat se, että luovuus on osaamista kehittää uutta siten, että ei matki jotain jo olemassa olevaa 

sekä se, että luovuuden avulla voidaan löytää odottamattomia ja aivan uusia kytköksiä erilaisten 

asioiden välille. He myös toteavat, että kyky luoda ja löytää alussa aivan hulluina pidettyjä 

ideoita on luovuutta. 

 

Heikkilän (2010, s.29) mukaan luovaan työhön uppoutuneet henkilöt ovat erittäin innostuneita 

omasta työstään ja oikeastaan koko elämän ekosysteemistä kokonaisuudessaan. Luovat 

henkilöt levittävät positiivista ilmapiiriä ympärilleen ja omalla esimerkillään innostavat muita 

henkilöitä tarkastelemaan ympäristöä avoimin silmin ja näkemään mahdollisia maailmoja. 

 

3.5 Luovuuden johtaminen ja kehittäminen 

 

Kun kyse on innovaatiokyvykkyydestä ja innovatiivisuudesta tulisi esimiesten ja johtajien 

innostaa, rohkaista ja motivoida työntekijöitään tietoisesti luovuuteen ja samalla pyrkiä 

kehittämään ympäristössä tapahtuvien muutosten havainnointia (Hautamäki 2010, s.132). 

Luovuuden johtamisessa yksi tärkeä asia on keskittyä eliminoimaan sellaiset tekijät, jotka 

estävät luovuutta tai saavat aikaan negatiivista vaikutusta henkilöiden sisäiseen motivaatioon 

luovaa työtä kohtaa, samalla kuin keskitytään tukemaan työyhteisössä sellaisia asioita, jotka 

edistävät luovuutta (Amabile & Kramer 2011). Kehich Ohmaen (1982) mukaan yritysten 

strategiatyöskentely on luova prosessi, jossa ratkotaan jatkuvasti käytännön ongelmia. Hän 

näkee, että varsinkin japanilaisten yritysten menestyksellinen johtaminen on perustunut 

näkemyksellisyyteen ja intuitiiviseen ajatteluun. 

 

Luovuus ja innovaatiot saadaan Solatien ja Mäkeläisen (2013, s.58) mukaan kukoistamaan 

siten, että innovointia tapahtuu jatkuvasti ja määrätietoisesti sekä tarvitaan selkeät tavoitteet ja 

johdon esimerkki. Toimintaan tarvitaan mukaan yrityksen koko henkilöstö ja on tärkeää, että 

tiimit muodostetaan siten, että niissä on erilaisia ihmisiä. Innovointia täytyy tapahtua myös 

yrityksen ulkopuolella ja asiakkaiden tarpeista sekä otetaan asiakkaat mukaan 

innovointityöskentelyyn. Johdon tehtävä on huolehtia riittävistä resursseista ja ajasta 

innovointiin ja luovuuden hyödyntämiseen. Luodaan turvallinen ja salliva ilmapiiri, jossa 



40 

 

 

 

arvioidaan ideoita avoimesti ja puolueettomasti. Lopuksi, jotta ideat kehittyvät innovaatioiksi 

pyritään innovaatiot kaupallistamaan mahdollisimman pian. Lisäksi, jotta innovaatiotoiminta 

ja luovuus jatkavat kukoistustaan jatkossakin, on muistettava palkita menestymistä sekä juhlia 

sitä henkilöstön kesken. Nämä edellä mainitut asiat ovat sellaisia, joita ei aina välttämättä 

muisteta toteuttaa yrityksissä ja esimerkiksi ideointi tai luovuuden hyötykäyttö jää vain 

johonkin tiettyyn tapahtumaan eikä sitä osata tuoda jokapäiväiseen tekemiseen. Tästä johdolla 

on suuri vastuu saada asiat arkipäivän tekemiseksi, jolloin tulokset kasvavat ja luovuus on 

jokapäiväistä tekemistä. Kun koko yritys saadaan tekemiseen mukaan, on käytössä koko 

yrityksen kapasiteetti sekä ihmisten monimuotoinen ajattelu erilaisten ja jopa eriskummallisten 

ideoiden ja ratkaisujen löytymiseksi. Tarvitaan hyötykäyttöön sellaiset ihmiset, jotka uskaltavat 

kyseenalaistaa asioita ja kysyä paljon miksi kysymyksiä. Kuten Solatie ja Mäkeläinen (2013, 

s.66) toteavat parhaita tuloksia ryhmässä saadaan, kun yhdistetään ihmisiä, joilta löytyy 

toisistaan poikkeavia arvomaailmoja, taustoja sekä ajattelua. He ehdottavatkin yhdistämään 

ryhmään ihmisiä, jotka ovat eri-ikäisiä, sekä naisia ja miehiä, ideoijia ja ongelmanratkaisijoita, 

luovia ja analyyttisiä, eri paikkakunnilla ja eri kokoisissa kaupungeissa asuvia sekä maaseudun 

asukkaita, täysin uusia kasvoja ja jo paljon kokeneita pitkänlinjan henkilöitä, 

ihmisasiantuntijoita ja teknisiä osaajia sekä ihmisiä yrityksen ulkopuolelta ja sisäpuolelta. 

 

3.6 Luova innovaatiokyvykkyys 

 

Jotta henkilö voi olla luova, vaatii tämä innovatiivisuutta (Koski & Tuominen 2007, s.23–24). 

Innovaatiokyvykkyyttä löytyy niin yrityksen henkilöstöltä, asiakkailta, yrityksen 

henkilökunnan perheenjäseniltä kuin yrityksen moninaisilta yhteistyökumppaneilta ja nämä 

resurssit tulee ottaa aktiiviseen hyötykäyttöön (Solatie & Mäkeläinen 2013, s.67). Luova 

toiminta vaatii kokeilemista ja epäonnistumista, jotta on mahdollista löytää uusia ratkaisuja tai 

hyödyllisiä keinoja tehdä asioita. Epäonnistuttaessa saadaan uutta tietoa, opitaan uutta, luodaan 

kokemuksia ja kehitetään ideoita eteenpäin. Luovan toiminnan avulla saadaan ymmärrystä, 

rohkeutta ja varmuutta kehittämiseen. (Malmelin 2018, s116-117) 

 

Jatkuva tiedonhalu, jota voidaan kutsua myös uteliaisuudeksi, on ehdottomasti uusien luovien 

näkökulmien löytämisen ja muutoksen edellytys. Merkittäviä uudenlaisia oivalluksia on vaikea 

tuottaa ilman intohimoista halua löytää tietoa tai ilman voimakasta motivaatiota. Kun etsitään 
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jotakin luovaa ratkaisua, on uskallettava tehdä toimenpiteitä piilossa olevan tuntemattoman ja 

ehkäpä hämmentävän tiedon löytämiseksi. Lisäksi on oltava valmis epäonnistumaan ja 

oppimaan omista virheistä, jotta luovaa oppimista voi tapahtua. (Heikkilä 2010, s.35) 

 

Tarvitaan paljon rohkeutta toteuttaa luovuutta. Kun henkilö esittää jonkin uuden idean, edustaa 

hän vähemmistöä ryhmässä tai voi olla jopa yksin omien ideoidensa kanssa. Tilanteessa, jossa 

kaikki ovat samaa mieltä ei tapahdu mitään väittelyä tai ajatusten vaihtamista. Henkilöt, jotka 

eivät uskalla tuoda esiin omia mielipiteitään, eivät usein osaa myöskään havainnoida 

kehittämistä tarvitsevia kohteita. Keskustelu ja erimielisyyksien esiintuominen on tarpeellista 

varsinkin silloin, kun ryhmässä on paljon sellaisia ihmisiä, jotka mukailevat muita. Tarvitaan 

luonnetta uskaltaa tuoda esiin omia kykyjään. Erityisesti luova henkilö uskaltaa epäonnistua 

sekä visioida jotain aivan uutta. (Lampikoski & Lampikoski 2004, s.62) 

 

Luovuuden merkitys on suuri jatkuvien muutosten takia. Teknologia kehittyy ja muuttuu, 

jolloin digitaaliset mahdollisuudet laajentavat toimintakenttää ja verkostoiden merkitys kasvaa 

kaiken globalisaation keskellä. Kaiken tämän seurauksena niin ihmisillä, yhteisöillä kuin 

yrityksillä on jatkuvasti pakottava tarve kasvaa ja kehittyä sekä samalla uudistua ja muuttua 

vastaamaan uusiin odotuksiin ja tarpeisiin. Jotta muutosta ja kehitystä voi tapahtua tarvitaan 

luovaa ajattelua, erilaisia välineitä ja keinoja sekä tekoja, jotta uudenlaisia ja hyödyllisiä ideoita, 

toimintamenetelmiä tai asioita on mahdollista syntyä. (Malmelin 2018, s.21–22) 

 

Humala (2019, s.23–24) mainitsee, että professori Juha T Hakala korostaa ikävystymisen ja 

tylsyyden merkitystä uusien ideoiden syntymisessä. Hänen mukaansa tyhjät joutohetket ja 

aikatauluton aika saavat henkilön pohtimaan asioita ja juuri tällaisten tylsyyden hetkien 

tuloksena voi kehittyä luovia ajatuksia. Työntekijä tarvitsee kiihkeän ja kiireisen työn 

tekemisen vastapainoksi lepoa ja jopa hitaalta tai tylsältä tuntuvaa aikaa. Tällöin alitajunnan 

kautta on mahdollista siirtyä tietoiseen tajuntaa uusia ideoita ja asioita, joita henkilö ei kiireen 

keskellä edes havaitsisi tai koskaan saisi kehitettyä. Etätyöskentely, jolloin työn tekeminen on 

monesti ajasta ja paikasta riippumatonta mahdollistaa aikoja, jolloin ei tapahdu mitään luoden 

edellytykset luovuuteen ja sen hyödyntämiseen. Kuitenkin vaikka luovuus tarvitsee tyhjää ja 

yksinäistä aikaa niin, jotta uusia luovia ratkaisuja voi löytyä tarvitaan reaaliaikaista 

kommunikointia vähintään yhden tai useamman kollegan kanssa. Nämä reaaliaikaiset 
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keskustelut ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta henkilö ymmärtää, mitkä ideat vaativat tai ovat sen 

arvoisia, että hänen kannattaa niitä tutkia, pohtia ja jatkojalostaa yksin omalla ajallaan 

tarkemmin. Kommunikoidessa muiden kanssa on mahdollista saada välitöntä palautetta ja on 

mahdollisuus kehittää yhdessä ideoita oikeaan suuntaan. Samalla saa arvokasta tietoa 

tunnistaakseen huonot tai sellaiset ideat, joiden kehittäminen ei ehkä ole tarkoituksen mukaista 

tai tarpeellista. Professori Vesa Harmaakorpi on määrittänyt luovuuskolmion (kuva 14), jonka 

perusteella luovuus vaatii kommunikaatiota, itseluottamusta ja hiljaisuutta. 

 

 
 

Kuva 14. Harmaakorven luovuuskolmio (Harmaakorpi, 2002) 

 

 

3.7 Mielikuvitus, luovuus ja innovaatiokyvykkyys 

 

Luovuuteen liittyy mielikuvituksen käyttäminen. Voidaan myös ajatella, että luovuus on 

mielikuvitusta. Mielikuvitus vapauttaa meidät välittömistä olosuhteistamme ja sillä on jatkuva 

mahdollisuus muuttaa nykyisyyttä. Voi maata paikallaan ja antaa mielikuvituksen lentää, mutta 

jotta mielikuvituksesta muuntuu luovuutta tarkoittaa tämä, että täytyy tehdä jotakin 

toimenpiteitä. (Robinson 2011, s.142) Mielikuvitus on perustekijä, jonka kautta ihmiset 

ymmärtävät maailmaa ja jolla on keskeinen rooli oppimisprosessissa. Mielikuvitus auttaa 

tarjoamaan merkityksen kokemukselle ja ymmärrystä tiedolle. Mielikuvitus on se kyky, jonka 
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kautta kohtaamme kaiken (Morosini 2010, s.42) Mielikuvitus on välttämätön ainesosa 

merkittäviin innovatiivisiin läpimurtoihin. On ollut erilaisia selityksiä siitä, miten mielikuvitus 

voi alkaa ja miten sitä pitää yllä. Kun tavoitellaan ylivertaisia innovaatioita, niin mielikuvitus 

on prosessin tärkein liikkeelle panija. (Samli 2011, s.7) Manun (2007) mukaan 

mielikuvitusmatkan aloittamisen voi laukaista halu parempaan elämänlaatuun. Epstein (1996) 

tosin on sitä mieltä, että erityinen haaste aktivoi mielikuvitusta. Mielikuvituksellinen, 

spekulatiivinen työ sisältää epäselvyyttä, epävarmuutta, yhteyksien havaitsemista ja 

kiinnostavien visioiden luomista. (Mulgan 2020, s.22) 

 
Logiikka vie sinut A:sta B:hen ja mielikuvitus vie sinut kaikkialle. Mielikuvituksen avulla voi 

katsoa ennakkoon elämän tulevia näkymiä. Älyn todellinen merkki ei ole tieto vaan 

mielikuvitus ja mielikuvitus on tärkeämpää kuin tieto. Sillä tietämys on rajoitettu kaikkeen, 

mitä nyt tiedämme ja ymmärrämme, kun taas mielikuvitus käsittää koko maailman, ja kaikki 

mitä on koskaan tiedettävä ja ymmärrettävä. (Einstein) 

 

Mielikuvituksen avulla voidaan nähdä tai kuvitella tulevaisuutta. Tulevaisuuden luomisprosessi 

on kokonaisvaltainen siinä mielessä, että kokonaisuus on enemmän kuin sen kolmen 

komponenttivaiheen (kuvittelun, hoivaamisen ja muuttamisen) summa, joka muodostuu 

enemmän tiimin tai organisaation tosiasiallisesti kehittämien uusien ominaisuuksien jatkuvasta 

virrasta. Prosessi on myös kokonaisvaltainen siinä mielessä, että tulevaisuuden, luovan 

prosessin, innovaatioprosessin luomiseen tarvittavien ratkaisevien ominaisuuksien ja resurssien 

harmoninen vuorovaikutus on paljon voimakkaampi yhdessä kuin erikseen. (Morosini 2010, 

s.54–55) Mielikuvitus on kykyä muodostaa kuvia ja ideoita asioista, joita ei ole koskaan ennen 

nähty tai koettu (Manu 2007). Mielikuvituksella on useita näkökohtia. Se voi tarjota kyvyn 

ajatella jotain, jota ei tällä hetkellä ole, mutta se voi olla mahdollista kehittää. Se voi auttaa 

kehittämään mielikuvia. Se voi selittää tapahtumia tai toimintoja esittämällä niiden syitä. Se voi 

edistää kykyä luoda työtä, joka selittäisi ihmisen elämän ja sen edistämisen. Kenellä tahansa 

voi olla mielikuvitusta, joka voi johtaa luovaan ajatteluun. Mielikuvitus liittyy vapaaseen 

ajatteluun ja tiedon luomiseen. Koko prosessin lähtökohta on mielikuvituksen herättäminen. 

(Samli 2011, s.7) 
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Mielikuvituksen herättämiseksi voidaan käyttää Mulganin (2020, s. 14–15) kehittämiä 

luovuustyökaluja, joita ovat mm. Kääntäminen asia toisinpäin, liitetään asiaan jotakin, 

laajennetaan sitä, pohditaan erilaista, lisätään jotakin, vähennetään jotakin, poistetaan jotakin 

tai liioitellaan selkeästi. Voidaan ottaa käsittelyyn jokin olemassa oleva tuote, palvelu tai 

toimintatapa ja kuvitella, kuinka siihen tehdään useita muutoksia laajentamalla olemassa olevan 

asian käytännössä loogiseen johtopäätökseen, luomalla uusia elementtejä, vähentämällä tai 

lisäämällä satunnaisia elementtejä. Mielikuvitus voidaan herättää käyttämällä sanoja 

selittämään tai visualisoimaan tiettyjä abstrakteja, tarkastelemalla tapahtumien tai tapahtumien 

vastakohtia, kääntämällä kuvitellut tapahtumat ja ajattelemalla vaihtoehtoja sille, mitä harkitaan 

(Plesek 1997). Mielikuvituksen stimuloiva tekijä on abstrakti ajattelu. Jos yksilöt pääsevät 

ajattelemaan asioita, joita ei vielä ole olemassa tai joita ei edes ole havaittu, mielikuvitusta 

stimuloidaan jatkuvasti. (Samli 2011, s.12) 

 

On selvää, että jokainen pystyy kuvittelemaan jossain määrin. Meillä kaikilla on kyky kuvata 

asioita, joita ei ole olemassa. Vaatii sekä harjoittelua että aikaa, ennen kuin on mahdollista 

suunnitella, ja kuvailla mielikuvituksellisia mahdollisia tulevaisuuksia. Usein tarvitaan jopa 

hiljaisuutta ja tila, joka on irrotettuna jokapäiväisestä todellisuudesta. (Mulgan 2020, s.17–18) 

Unelmointikyky voidaan ajatella mielikuvituksen harjoitteena, joka saadaan aikaan muutaman 

ihmisen kyvystä käyttää mielikuvitusta, jota korostavat sisäiset tunteiden kokemukset ja 

perspektiivin ottaminen radikaalien tulevaisuuden mielikuvien visualisoimiseksi. (Morosini 

2010, s.54–55) 

 

Mielikuvitus on myös yksi vaikeimmista asioista, joita pitää hengissä paineen alla. Yritykset, 

jotka pystyvät siihen, voivat saada merkittävää arvoa. Esimerkiksi nykyisessä 

pandemiatilanteessa mielikuvitukselliset yritykset siirtävät painopisteensä uudelleen 

keksimiseen ja etsivät tilaisuutta vastoinkäymisistä soveltamalla luovempia lähestymistapoja 

strategiaan. Tällöin uudistumis- ja sopeutumisstrategiat antavat tien klassisille 

suunnittelupohjaisille strategioille ja sen jälkeen visionääri- ja muotoilustrategioille, jotka 

edellyttävät mielikuvitusta. (Reeves & Fuller, 2020) 
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3.8 Organisaatiossa tarvittava businessluovuus 

 

Työpaikalla tai tietyissä työtehtävissä tarvitaan luovuutta, joka kohdistuu suhteellisen rajattuun 

asiaan tai aihepiiriin (Lampikoski & Lampikoski 2004, s. 55–56). Yrityksissä tarvitaan luovia 

tiimejä ja kokoonpanoja, joista koostuu kehittämisen ja innovatiivisuuden tärkeitä yksiköitä, 

joissa kehitetään ja viedään asioita eteenpäin sekä opitaan uusia asioita (Sydänmaalakka 2009, 

s.196). Hyödyllisten ja uusien ideoiden, tuotteiden, palveluiden, prosessien ja toimintatapojen 

kehittämistä kutsutaan organisatoriseksi luovuudeksi, jolloin yksilöt tekevät työtä yhteistyössä 

jonkinlaisessa sosiaalisessa järjestelmässä, yhteisössä, organisaatiossa tai ryhmässä (Woodman 

ym. 1993; Watson 2007, s.425). Amabile & Kramer (2011) löysivät tutkimuksessaan yksilön 

työmotivaatioon innostavasti vaikuttavia tekijöitä. Näitä heidän mukaansa ovat itsenäisen 

päätäntävallan salliminen, selkeät tavoitteet, riittävät taloudelliset resurssit ja aika, työskentelyn 

selkeä tukeminen, ideoimisen rohkaiseminen ja salliminen sekä haasteista ja onnistuneista 

asioista oppiminen. Csíkszentmihályi (1990, s.118) on todennut, että asioiden tekeminen saman 

lailla kuin ennen on helpompaa kuin, että kysyy, miksi tehdään näin eikä jotenkin toisin. 

Kuitenkin jos ei tapahdu mitään kehitystä tai muutosta ihminen kyllästyy ja turhautuu 

tilanteeseen ja alkaa etsiä uusia luovia haasteita.  

 

Useasti yrittäjät uskaltavat korostaa mielikuvituksellisia uusia ideoita ja tämä voidaan nähdä 

uusien erilaisten tuoteinnovaatioiden kokeilemisena, uusien erilaisten tuotteiden ja palveluiden 

kehittämisenä, rohkeiden päätösten tekemisenä, uudenlaisena visiointina ja haluna ottaa riskejä. 

(Heikkilä 2010, s.53) Usein intohimoiset kehittäjät lukevat aktiivisesti, ovat useista erilaisista 

asioista kiinnostuneita sekä pohtivat asioiden ja tapahtumien problematiikkaa (Harisalo 2011, 

s.57). Amabilen (1996b) mukaan varsinkin työelämässä tarvittava businessluovuus tarvitsee 

kukoistaakseen alan asiantuntijuutta, luovan ajattelun taitoja ja sisäistä motivaatiota. 

Asiantuntijuutta ja luovan ajattelun taitoja työntekijä tarvitsee, jotta hän kykenee yleensä 

luovaan toimintaan. Motivaatio kertoo sen, kuinka valmis tai halukas työntekijä on luovaan 

toimintaan. Luovuustaitoja ovat kyky löytää ja kaivaa esiin erityyppisiä vaihtoehtoisia 

ratkaisuja sekä taito ajatella luovasti nähden jopa mahdottomia asioita. Jotta voidaan toimia 

luovasti, tarvitaan asiantuntijuutta juuri siltä alalta, jolla toimitaan tai siitä asiasta, jota pyritään 

kehittämään. Tarvitaan kokemusta ja tietoa, kuten esimerkiksi tietoa faktoista, tarvittavasta 
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teknologiasta, yrityksen perinteistä ja käytänteistä sekä niistä asioista, joita on jo tehty tai 

kokeiltu. (Malmelin 2018, s.64). 

 

Businessluovuutta ajatellen luova henkilö kokee yrityksen arvot ja visiot omikseen ja sitoutuu 

niihin. Hänellä on kova motivaatio saada asiat valmiiksi ja joustamaan tarvittaessa, jotta 

kehittäminen ja muutos onnistuu ja tapahtuu. He ovat valmiita antamaan kaikkensa yrityksen 

menestyksen eteen. (Lampikoski & Lampikoski 2002, s.57) Luovaa työskentelyä inspiroi ja 

ohjaa selkeät ja innostavat tavoitteet (Malmelin 2018, s.118). 

 

Luovuus tarkoittaa aktiivisia toimia, mitkä saavat aikaan arvoa tuottavia palveluita, tuotteita, 

toimintatapoja tai ideoita, jotka ovat joko parempia kuin aikaisemmat tai täysin uusia (DeGraft 

& Lawrence 2002). Henkilöt, jotka työskentelevät asiakasrajapinnassa havaitsevat yleensä 

ensimmäisinä viitteitä ja vihjeitä asioista, jotka asiakas kokee ärsyttäväksi tai tarpeelliseksi ja 

nämä asiakasrajapinnassa olevat henkilöt ovat avain asemassa jakamaan yrityksessä tietoa 

asiakkaiden tarpeista ja muuttuvista odotuksista (Harisalo 2011, s.57). Työelämässä luova 

ajattelu ja toiminta kehittyvät käytännön toiminnassa ja työssä, jolloin käytännön tehtävissä on 

mahdollisuus oppia uusia ideoita ja näkökulmia kokeilemalla ja kehittämällä (Malmelin & 

Poutanen 2017, s.127). 

 

Csíkszentmihályi (1996, 2006) on jäsentänyt luovaan prosessiin kolme ulottuvuutta. Henkilön 

kokemukset, taidot ja ominaisuudet muodostavat yksilöllisen ulottuvuuden. Sosiaalinen 

ulottuvuus tarkoittaa toimijoiden yhteisöä, joka arvioi sen onko luovalla toimilla merkittävää 

vaikutusta kyseiselle alalle eli saadaanko luovuuden avulla kehitettyä jotakin sosiaalisesti 

merkityksellistä tai hyödyllistä. Arvot, toimintatavat ja säännöt ovat kulttuurista ulottuvuutta, 

joka ohjaa koko tapahtumaketjuja yhteisössä.  

 

Kun yrityksessä pyritään kehittämään tai löytämään jotakin uutta, etsitään tarvittavaa tietoa 

erilaisten tutkimusten avulla. Lisäksi kerätään paljon erilaista dataa ja faktatietoa, jota on usein 

aivan liikaakin. Siinä vaiheessa, kun kaikkea kerättyä tietoa tutkitaan, pohditaan ja sovelletaan, 

muuttuu se hyödylliseksi näkemykseksi tai tärkeäksi kilpailutekijäksi. Tulkinta ja soveltaminen 

vaatii kykyä nähdä asioita, businessluovuutta, eri perspektiiviä ja kykyä ajatella luovasti. 

Silloin, kun yrityksessä uskalletaan nojata oivalluksiin, tunteisiin ja tulkintoihin on mahdollista 
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luoda ja kehittää muista kilpailijoista erottuvia uusia tuotteita ja palveluita, jotka ovat aidosti 

muista poikkeavia. Businessluovuus, arvokas liiketoiminnan voimavara, on 

näkemyksellisyyttä, jota muilla ei ole. Kykyä erottua muista ja löytää erilaisia ratkaisuja. 

(Malmelin 2018, s.68–69) 

 

3.9 Luova ympäristö 

 

Yrityksessä voidaan yrittää luoda luova ympäristö erilaisin toimin, mutta kuten Solatie ja 

Mäkeläinen (2013, s.79) mainitsevat tarvitaan toimivan innovaatiojärjestelmän lisäksi loistavia 

lahjakkaita ja luovia ihmisiä. Pelkät organisaatiot eivät pysty itsekseen synnyttämään 

innovaatioita. Luova ympäristö tarvitsee mahdollisuuden katsoa asioita useista eri 

katsantokannoista, mukaan tarvitaan kyvykkyyksiä, joilla on kyky nähdä asioita sellaisista 

kulmista, joista kukaan ei ole aiemmin asioita edes ajatellut.  

 

Luova ympäristö vaatii luovuutta tukevaa kulttuuria, jossa työntekijät kokevat luovuuden 

luonnollisena osana työtään. He ymmärtävät, että luovuus tarkoittaa uuden kehittämistä, 

vanhasta irti päästämistä, epäjärjestyksen tai -varmuuden sietämistä, jatkuvasti asioiden 

kyseenalaistamista ja jopa kaaosta. Voidaan nähdä, että luova kulttuuri kehittää ja vahvistaa 

työntekijöissä ja tiimeissä toistensa auttamista, luottamista toisiinsa sekä toisten arvostusta, 

jotka kaikki ovat luovia ominaisuuksia (Harisalo 2011, s.27). Sen jälkeen, kun ihmisen 

turvallisuuteen ja fysiologisiin sekä sosiaalisiin ja itsetunnon tarpeisiin tarvittavat asiat ovat 

kunnossa, voi henkilö täydellä teholla paneutua luovaan tekemiseen, itsensä toteuttamiseen ja 

oppimiseen (Malmelin 2018, s.48). 

 

Luova ympäristö on jotakin vähän erilaista kuin tavallinen työympäristö, jotta voidaan löytää 

monimuotoisia ideoita. Yksi keino luovan ympäristön luomiseen voisi olla Solatien ja 

Mäkeläisen (2013, s.86–106) kehittämä Innostorm-menetelmä. Kyseinen menetelmä auttaa 

etsimään kymmeniä eriskummallisiakin ideoita tavallisen rutiiniajattelu lisäksi. Menetelmä on 

jaettu kahdeksaan selkeästi erilaiseen vaiheeseen, jolloin jokaisessa vaiheessa paneudutaan 

tiettyyn asiaan. Innostorm-menetelmä on hauska, nopea, kehittää luovuutta, vahvistaa 

itsetuntoa sekä sitä voi hyvin toteuttaa joko yksin tai ryhmässä. Innostorm-menetelmän 

kahdeksan eri vaihetta ovat: 
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1. Virittäytyminen 

2. Ongelman ymmärtäminen 

3. Mahdollisuuksien näkeminen 

4. Toiveiden kartoittaminen 

5. Tosiasioiden listaaminen ja ongelman täsmentäminen 

6. Ideoiden luominen 

7. Ideoiden karsiminen ja ratkaisun valinta 

8. Luovan toimintasuunnitelman laatiminen 

 

Se, että menetelmän jokainen vaihe on kuvattu tarkasti ja kerrotaan, mitä missäkin vaiheessa 

tehdään, luo yhteisen kehyksen luovan ympäristön luomiseksi. Tällaisia erilaisia menetelmiä 

kannattaa hyödyntää luovan ympäristön luomisessa ja siten saada henkilöstö ajattelemaan 

asioita aivan uudella tavalla ja löytämään ainutlaatuisia ajatuksia sekä näkemään mahdollisia 

maailmoja. Innostorm-menetelmä ei takaa luovaa ympäristöä, mutta on yksi keino koettaa 

rakentaa sellaista. Erilaisten menetelmien kirjo onkin moninainen ja vain mielikuvitus on rajana 

keksittäessä luovuutta ja innovaatiokyvykkyyttä kasvattavia keinoja ihmisten väliseen 

kommunikointiin ja keskusteluun. Kuitenkin kuten jo aiemmin on mainittu, niin tarvitaan 

luovia henkilöitä, joilla on kyky nähdä mahdollisuuksia, halu kehittää jotakin uutta sekä 

motivaatio löytää uusia ratkaisuja. Ihminen pystyy toimimaan luovasti sekä on mahdollista 

toteuttaa luovia ajatuksia, silloin kun hän osaa hyödyntää omia älyllisiä ja henkisiä kykyjään 

(Malmelin 2018, s.54). 

 

3.10 Luovuuden tukeminen etätyössä 

 

Luovuus vaatii aikaa pohtia asioita ja ei voida pitää esimerkiksi palaveria sillä ajatuksella, että 

nyt ollaan luovia. Ihminen tarvitsee omaa aikaa ja prosessoida omia ajatuksiaan. Se, että 

yrityksen johto tukee luovuutta, niin etätyöskentelyssä kuin normaalisti toimistossa 

työskentelyssä vaatii selkeitä toimia asian hyväksi. Solatie ja Mäkeläinen (2013, s.69) kertovat 

että Googlen työntekijät voivat käyttää 15–20 % omasta työajastaan mihin tahansa luovaan 

toimintaan. He mainitsevat myös, että 3M:llä vaaditaan työntekijöitä käyttämään 15 % 

työajastaan uusien tuotteiden pohdintaan ja kehittelyyn. Tämän lisäksi työntekijät saavat tehdä 

yhtenä päivänä viikossa ihan mitä itse haluavat. Tämä vaatii luottamusta ja uskoa siihen, että 
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luovuudella on merkitystä innovaatiokyvykkyyden kukoistukseen ja että luovuuden avulla on 

mahdollista saavuttaa uusia innovatiivisia ratkaisuja, tuotteita ja palveluita. Vapaus ja 

luovuuden käytön resursointi vaatii johdolta omaa esimerkkiä sekä kannustusta ja sitä että 

kaikki tekeminen on samanarvoista, eikä jonkun henkilön valintoja tuomita tai katsota jotenkin 

huonona vaihtoehtona. Tuloksia ei varmasti synny hetkessä vaan on uskallettava antaa 

luovuudelle ja ideoinnille aikaa kehittyä. Tosin etätyöskentely mahdollistaa erilaisia 

vaihtoehtoja useiden eri ärsykkeiden löytämiseen, mutta tämä vaatii samalla työntekijältä oma-

aloitteellisuutta sekä halua tehdä asioita, jotka eivät ole päivän perusrutiineja. Henkilöiden 

innostus säilyy ainoastaan silloin, kun ideoista saatu palaute ja arviointi on puolueetonta ja 

avointa (Solatie & Mäkeläinen 2013, s.71). Jos jonkun henkilön ideat aina lytätään tai ne 

jätetään huomiotta vaikuttaa tämä kyseisen henkilön intoon osallistua. Kuten Solatie ja 

Mäkeläinen (2013, s.71) mainitsevat tarvitaan ideoita runsaasti ja puolueeton arviointi ei 

tarkoita sitä, että jokaisen tai jokainen idea tulisi hyväksyä. Jos ideoita saadaan kasaan sata, niin 

on todennäköistä, että näistä yksi toteutuu. Ideoiden joukkoon tarvitaan hassuja ja omituisiakin 

sekä jopa täysin mahdottomia ratkaisuja. Nämä jalostavat ja poikivat erilaisia uusia ideoita, 

joista saadaan kehitettyä toimivia ratkaisuja. 

 

Luovuus on ehdoton edellytys kehitykseen (Gabora & Kaufman 2010). Jos luovuutta ei vaalita 

tai siihen ei kannusteta etätyöskentelyssä saattaa tapahtua se, että luovuus unohtuu yksin töitä 

tehdessä tai sitä ei tule käytettyä, kun kukaan ei ole haastamassa tai esittämässä tarkentavia 

miksi kysymyksiä, jotka jalostaisivat ideoita eteenpäin. Luovuutta voidaan tukea 

etätyöskentelyssä samoin kuin kasvokkain, mutta se vaatii aktiivisuutta tiimin jäseniltä. Kun 

luovuutta halutaan edistää tai kannustaa, niin on tarve ensin määrittää tilanteet, missä kohtaa 

on mahdollista tukea luovia henkilöitä, jotta luovat prosessit ja tehtävät onnistuvat (Malmelin 

2018, s.64). 

 

4 ETÄTYÖSKENTELYOLOSUHTEET 
 

Maaliskuussa 2020 kun Covid-19 pandemia iski Suomeen täysillä, muuttui monen normaali 

toimistolla työskentely yhtäkkiä etänä työskentelemiseen. Tilanne oli tarkoitus olla tilapäinen 

ja olikin monen kohdalla ehkäpä kesän 2020 alkuun tai loppuun asti. Maaliskuussa 2021 tilanne 

on edelleen se, että useat tekevät töitä etätyöolosuhteissa ja tietoa normaaliin työelämään 
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palaamisesta ei toistaiseksi ole. Jotkut ennustavat, että tämä tilanne muuttaa työskentelemistä 

pysyvästi, mutta se jää vielä nähtäväksi. Tilastokeskuksen tilastojen mukaan vuonna 2018 

vähän vähemmän kuin joka kolmas työntekijä työskenteli etänä osan työajastaan, joten todella 

moni työntekijä on ollut nyt suuren muutoksen äärellä (Haapakoski ym. 2020, s.26). Aiemmin 

etätyöskentelyyn oli lupa vain tietyillä valituilla henkilöillä tai tietyissä etätyön hyödyt 

havainnollistaneissa yrityksissä. Usein kuitenkin kuuli työpaikalla lausahduksia, että ei se taida 

paljoakaan töitä tehdä etäpäivänä, vaan hoitaa omia asioitaan. Koiviston ym. (2020, s.26–27) 

haastatelluista henkilöistä yksi kertoi jopa kommentin, että heillä piti pitää kamera koko ajan 

päällä työskennellessä etänä, jotta pomo voi seurata, että työntekijä todellakin tekee koko 

päivän töitä. He mainitsevat myös esimerkin työntekijän puolelta, että eikö etätyöpäivänä voi 

ensin, vaikka käydä aamulla lenkillä ja iltapäivällä tehdä jotain muuta, kunhan vaan päivystää 

puhelinta. Tällaiset lausahdukset ovat olleet vuosia etätyöskentelyn yksi este, sillä etätyöllä on 

ollut paljonkin laiskottelun maine, vaikka useita vuosia, kuten Koivisto ym. (2020, s.27) 

mainitsee, on oltu jo sitä mieltä, että työn tekemistä mitataan tuloksilla eikä läsnä olemisella. 

 

YLE:n uutisissa 5.4.2020 esiteltiin Ylen Taloustutkimuksella tekemän kyselyn tulokset, jonka 

mukaan yli miljoona suomalaista oli siirtynyt etätöihin ja yli puolet vastaajista haluaisi 

jatkossakin jatkaa etätyöskentelyä. Pandemiatilanteen myötä useampi työntekijä, jolla ei 

aiemmin ole kokemusta etätyönteosta tai kokemus on erittäin vähäistä, on siirtynyt 

työskentelemään etänä. Monen henkilön oma koti on muuttunut tilaksi, jossa tehdään montaa 

eri asiaa samanaikaisesti. Samalla, kun yksi henkilö osallistuu etäkokoukseen, toinen osallistuu 

koululaisena etäopetukseen, yksi tekee ruokaa, joku on sairaana ja sama tila toimii illalla vapaa-

ajan viettopaikkana. (Ruohomäki, 15.6.2020) Haapakoski ym. (2020, s.14) toteavat, että etätyö 

ei ole vain sitä, että siirrytään tekemään töitä eri paikkaan ja aletaan käyttämään erilaisia 

virtuaalisia menetelmiä ja työkaluja. He mainitsevat, että etätyöskentely vaatii edelleen 

yhteydenpitoa työkavereihin ja erilaisiin työyhteisöihin. Kun tarvitaan neuvoa kollegalta, on 

totuttu joko huikkaamaan sermin yli kysymyksiä tai kävelemään toisen henkilön työpisteelle. 

Silloin, kun on tarvittu jotain yhteistä pohtimista tai luovuutta uusia asioita rakentaessa, niin on 

pidetty pieniä pikapalavereita. On totuttu, että uusiin työntekijöihin tutustutaan kahvitauolla tai 

viikkopalaverissa kasvotusten ja muutenkin, että asioista on helppoa kommunikoida 

silmätysten. Nyt tämä kaikki täytyy osata siirtää verkon kautta tapahtuvaan kommunikointiin 

ja yhteistyöhön. Haasteita tuovat esimerkiksi ihmisten erilaiset tavat toimia, etätyöolosuhteet 
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sekä kommunikointivälineet ja verkkoyhteydet. Etäolosuhteisiin ovat työntekijöiden lisäksi 

joutuneet pakon sanelemana myös opiskelijat. 

 

Työskennellessä etänä työntekijä suorittaa työtehtäviään joko kotona tai jossakin toisessa 

työpisteessä kuin normaalisti, erilaisissa yhteisöllisissä tiloissa (esim. kahvila tai kirjasto), 

asiakkaan tiloissa, vapa-ajan asunnollaan tai matkoilla. Etätyöksi katsotaan sellainen työ, joka 

ei ole riippuvainen kiinteästä työpisteestä ja ei ole riippuvainen tietystä työajasta. Etätyö sisältää 

vapauden tehdä työtä ajasta ja paikasta riippumatta, työvälineet töiden tekemiseen sekä joiden 

avulla voi olla yhteydessä työkavereihin, esimieheen ja muihin yhteistyökumppaneihin. 

(Ruohomäki, 2.3.2020) Osmo kuusi on todennut, että on hyväksyttävää ja ymmärrettävää että 

kaikkiin asioihin ei voida varautua tai ei edes kannata varautua, mutta on tärkeää pitää yllä 

sopeutumiskykyä (Haapakoski ym. 2020, s.37). 

 

4.1 Etätyöskentelyn erityispiirteet 

 

Onnistunut ja tehokas virtuaalinen etäyhteisö tarvitsee toimiakseen monipuolista ja 

suorituskykyistä teknologiaa, jonka valintaan on kiinnitettävä erityisesti huomiota työtehtävien 

asettamien vaatimusten mukaan. Ruohomäki (15.6.220) arvioi, että Suomessa etätyöhön 

siirtymistä ovat edesauttaneet toimiva tieto- ja viestintäteknologia, yhteiskunnan digitalisaatio, 

joustavat työajat, yritysten osaava henkilöstö, työn tekemisen tavat, luottamus työpaikoilla, 

myönteiset asenteet sekä aiemmat positiiviset kokemukset etätyöskentelystä. Saattaa olla, että 

tulevaisuudessa toimistolla saa työskennellä vain harvoin ja vain tietyt henkilöt ja uusi työn 

tekemisen normaali on kotona työskentely. (Haapakoski 2020, s.167) 

 

Etätyöskentelyn johdosta joudutaan organisaatioissa miettimään paljonko työntekijöiden taidot 

ja voimavarat kykenevät venymään, kun töitä tehdään yhteistyössä virtuaalisesti luovasti 

yhdessä jatkuvasti uudenlaisia ratkaisuja kehittäen. Johtajien tärkeä tehtävä on luoda 

sitoutumisen ja yhdessä tekemisen meininki, joka vaatii kykyä ja motivaatiota uusien tapojen 

opettelemiseen ja luovuuden käyttämiseen uusissa ja erilaisissa ympäristöissä. (Humala 2019, 

s.23) 
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Etätyöolosuhteissa korostuvat henkilön henkilökohtaiset ominaisuudet, joita vaaditaan 

työskennellessä virtuaalisissa tiimeissä. Etätyöskentely vaatii itsenäistä otetta ja työskentelyä 

monesti yksin siilomaisessa ympäristössä, jossa on vähän kasvotusten vuorovaikutusta muiden 

kanssa. Etätyöntekijä kommunikoi sujuvasti puhelimen, Zoomin tai muiden vaadittavien 

digitaalisten alustojen ja sähköpostin avulla. Jotta etätyöskentely sujuu tehokkaasti, täytyy 

työntekijän olla halukas kommunikoimaan muiden kanssa sekä osata työskennellä ilman 

valvontaa, on järjestäytynyt, tietoinen suuremmasta kuvasta ja omasta osastaan sekä osaa 

ennakoida eikä vain odota että häneltä kysytään tietoja, vaan tuo omat mielipiteensä ja asiansa 

aktiivisesti julki. Hän on motivoitunut ja osaa pitää itse huolta omasta motivaatiostaan. 

Etätyöskentelyssä tarvitaan kykyä työskennellä erilaisten ihmisten kanssa sekä sovittaa oma 

tekemisensä muiden kanssa toimivaksi ja olla positiivinen ja kannustava muita kohtaan. 

Etätyöskentelyssä saattaa olla vaikeampaa osoittaa olevansa luotettava ja rehellinen, joten 

näiden kohdalla on ehkä tehtävä vielä enemmän töitä kuin normaalissa toimistotyössä. On 

osattava olla rehellinen, vaikka asiat olisivat vaikeita sekä pitää huolen, että osaa 

kommunikoida siten että ei johda tiimin muita jäseniä tahtomattakaan harhaan. (Mattiske 2020, 

s.56–57) 

 

Etätyöskentelyssä suuri merkitys on yhteisön jäsenten aloitteellisuudella, jolloin on tärkeää, että 

jokainen tiimin jäsen osallistuu kommunikointiin ja on aina valmis esittämään kysymyksiä, 

vastaamaan niihin, ehdottaa asioita ja tarvittaessa tekee järjestelyjä eli pääsääntöisesti on 

aktiivinen työyhteisön jäsen. On mahdotonta, että joku jäsen yksin pystyisi pitämään huolta 

yhteisön kommunikoinnista, toimivuudesta ja yhteisöllisyydestä, mutta yksi jäsen voi omalla 

toiminnallaan heikentää edellä mainittuja asioita merkittävästi. (Haapakoski 2020, s.108–109) 

 

Makarius & Larson (2018) ovat määritelleet, että etätyöskentelyssä onnistuu työntekijä, joka 

on persoonaltaan miellyttävä, avoin uusille kokemuksille sekä sosiaalinen ja tunnollinen. 

Hänellä on motivaatiota olla aktiivisesti yhteydessä toisiin työntekijöihin ja haluaa saada 

vaikutusvaltaa. Kulttuuriselta taustaltaan henkilö on yksilöitä arvostava ja hän sietää 

epävarmuutta. Henkilö kykenee jakamaan tietoa muille tehokkaasti sekä varmistaa sen, että 

jokainen osaa tulkita saamaansa tietoa samankaltaisesti. Osaa käyttää eri teknologisia työkaluja 

sekä osaa valita oikeat työkalut kuhunkin kommunikointitilanteeseen sekä pystyy tekemään 

itsenäisiä päätöksiä. 
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Etätyötiimillä on mahdollisuus viestiä monella eri tapaa, joten erittäin tärkeätä on löytää 

jokaiselle tiimille oma tapa toimia ja viestiä. On tärkeää, että jokainen tiimin jäsen saa 

mielipiteensä ja asiansa kuuluville sekä pääsee perustelemaan oman näkökantansa. Se, että 

onko helpoin ja tehokkain keino puhua asioista vai viestiä kirjoittamalla. On hyvä löytää ne 

keinot, jotka ovat luontaisia kaikille tiimin jäsenille. Ääni paljastaa etäkokouksessa paljon 

kuulijoille ja onkin hyvä harjoitella kuuntelemaan toisten henkilöiden äänensävyjä ja oppia 

lukemaan erilaisia tunteita ja tunnelmaa sekä puhetta herkällä korvalla kuuntelemalla. Vaikeat 

keskustelut saattavat tuntua aluksi haasteellisilta, kun ei puhuta kasvokkain ja tämä vaatii 

harjoittelua ja on hyvä antaa mahdollisuus mykistää oma äänensä tai jopa poistua keskustelusta 

tarvittaessa, täten voidaan kasvattaa turvallisuuden tunnetta etäkeskusteluissa. Luottamuksen 

rakentamiseen etäyhteisössä on hyvä antaa aikaa ja pohtia, miten luottamusta voidaan 

kasvattaa. Tähän keinoja ovat tavalliset asiat, joiden ympärille tiimi on kasattu ja kun näitä 

asioita tehdään kuten aiemminkin toimistossa niin luottamuskin löytyy etätyöolosuhteissa. 

Etätyöskentelyssä saattaa olla hyvä idea käydä tehtyjä asioita läpi useammin ja analysoida 

esimerkiksi, miten työviikko on sujunut, näin palautteen antamiseen syntyy säännöllinen rytmi, 

huomioidaan jokaisen ajatukset ja tunnelmat sekä suhtaudutaan jokaiseen työntekijään 

arvostavasti ja kunnioittavasti. (Haapakoski 2020, s.50–51) 

 

4.2 Etätyöskentelyn mahdollisuudet ja haasteet 

 

Virtuaalinen työympäristö asettaa haasteensa ja esimerkiksi Juuti (2005, s.82–83) on sanonut, 

että virtuaalinen ympäristö tai etätyöskentely ei voi olla ainoa tapa toimia, sillä fyysinen 

ympäristö tarvitaan innovatiiviseen työyhteisöön. Tämä on ollut käsitys ainakin aiemmin, mutta 

ehkä pakon sanelemana kehitetään keinoja, joilla etätyöskentely ja virtuaalinen ympäristö 

voivat korvata fyysisen ympäristön. Suuri merkitys etätyöskentelyssä on sillä, miten 

verkkoyhteydet toimivat sekä sillä, kuinka hyvin kukakin yksilö hallitsee virtuaalisen 

työyhteisön eri mahdollisuudet ja työvälineet (Haapakoski 2020, s.65). 

 

Stanfordin yliopiston kaksivuotisessa tutkimuksessa todettiin, että kotona etänä työskentelevien 

ihmisten työn tuottavuus lisääntyi huomattavasti. Tutkimuksessa, joka koski 500 etätyössä ja 

perinteisessä ympäristössä työskentelevää ihmistä, päädyttiin siihen, että kotona työtään 
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tekevien henkilöiden tuottavuus oli yhtä suuri kuin koko viikon toimistossa tai työpaikalla 

työskentelevien. (Mautz 2018) 

 

Se, että tuoko virtuaaliteknologian kehittyminen millaisia muutoksia nähdään tulevaisuudessa. 

Voi hyvinkin olla, että joku päivä etäyhteyksien avulla pystytään olemaan virtuaalisesti 

fyysisesti läsnä ja tuntea tuoksut ym. läheisyyden ominaisuudet, mitkä fyysisessä 

kanssakäymisessä vetoavat ihmisiin (Haapakoski ym. 2020, s.31). 

 
Yrityksen näkökulmasta etätyöskentelytiimit mahdollistavat rakentaa tiimejä siten, että 

maantieteellisillä alueilla ei ole merkitystä. Virtuaalitiimin jäsenet voivat olla eri puolilta 

maailmaa ja olla parhaiten sopivia jäseniä juuri kyseisen projektin tavoitteen saavuttamiseksi.  

Etätiimin johtajan näkökulmasta ryhmä voi olla monipuolinen ja tuo erilaisia mielipiteitä, 

taustoja ja kokemuksia yhteisöön. Tämän heterogeenisen ryhmän jäsenten monimuotoisuus 

mahdollistaa erilaisiin ratkaisuihin ja lähestymistapoihin ryhmän tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Etätyöskentely tiimin jäsenten osalta mahdollistaa osallistumisen globaaliin työskentelyyn tai 

tiimiin, joka ei muuten onnistu. (Mattiske 2020, s.107) 

 

Haapakoski ym. (2020, s.33) näkevät, että etätyöskentelyn lisääntymistä tai haluttavuutta voivat 

kasvattaa asuntojen hinnat eri paikkakunnilla. Etätyön yleistyessä ei ole väliä missä asuu ja voi 

muuttaa esimerkiksi kauemmaksi pääkaupunkiseudulta, jolloin asuinkustannukset laskevat. He 

kokevat myös, että tekoälyn kehityksellä voi olla suuri merkitys. Tällöin esimerkiksi tekoälyn 

avulla voisi pelkästään puheella liittyä erilaisiin verkostoihin. 

 

Haasteita etätyöskentelyolosuhteissa voi tulla silloin, kun on useita erilaisia viestintäkanavia 

käytössä samanaikaisesti, jolloin jotain tietoa hukkuu matkalla, selkeitä keskusteluketjuja on 

vaikea muodostaa, ihmiset kokevat uupumusta ja kokevat viestinnän hankalaksi ja 

epäselkeäksi. Verkkokokoustyökaluja käytettäessä, jos esitellään jotakin tuotetta tai ideaa, ei 

ole mahdollista nähdä kohdeyleisön kasvon ilmeitä tai muita kehonkielen reaktioita, jotka ovat 

hyvinkin oleellista tietoa asiaa esittävälle henkilölle aistia. Haasteita saattaa tulla esimerkiksi, 

jos toinen henkilö ei koe digitaalisten kanavien kautta saamaa informaatiota mielekkääksi ja 

siten sivuuttaa sen, varsinkin asiakkaiden kanssa kommunikoidessa tämä voi muodostua 
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ongelmaksi, kun on tarve vakuuttaa asiakas jostakin uudesta tai tärkeästä ominaisuudesta 

asioiden eteenpäin viemiseksi. (Humala 2019, s.54–55) 

 

Etätyöskentely saattaa luoda tilanteita, jolloin kaikki ovat tasapuolisesti samalla viivalla, ja 

äänensä saa kuuluviin saman lailla kuin äänekkäämmät henkilöt, uudessa tilanteessa hiljaiset, 

pohdiskelevat ja harkitsevammat henkilöt (Haapakoski 2020, s.95). 

 

4.3 Etäjohtaminen ja osaamisen kehittäminen 

 

Nyt tilanteessa, kun Covid-19 pandemian myötä moni on joutunut etätöihin tai etätyöt ovat 

kestäneet jo jonkin aikaa, korostuu etätyöjohtaminen sekä esimiehen rooli vuorovaikutuksen 

edistämisessä ja ylläpitämisessä. Aluksi keväällä 2020 monien siirtyessä toimistolta 

työskentelemään kotisohvalle tai keittiön pöydän ääreen ajateltiin, että tämä on tilapäinen 

ratkaisu ja menee ehkä nopeasti ohi. Vuoden 2021 alussa tilanne on muuttunut vastaavaksi kuin 

vuosi aiemmin ja suuri osa työntekijöistä tekee edelleen töitä etänä kotona. Osa on ehkä 

siirtynyt kotona johonkin varta vasten etätyöhön tekemäänsä tilaan, koska tilanne ei olekaan 

tilapäinen vaan mahdollisesti jatkossa uusi normaali. Rauramo (2020) toteaa, että 

etäjohtaminen vaatii erityisesti itseohjautuvuuden tukemista ja yhteistyön mahdollistamista. 

Hän korostaa, että sekä esimiehen että työntekijän on osattava itse aikatauluttaa ja organisoida 

omaa tekemistään. Etäjohtajan tehtäviksi hän mainitsee yhteistyön kehittämisen, suunnan 

näyttämisen ja toiminnan koordinoimisen sekä että etäjohtajan menestyksellisessä tiimien ja 

yksilöiden ohjaamisessa nousevat esiin luottamus, suhteiden luominen, tiedon jakaminen, 

vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Keväällä 2020 monen siirtyessä etätöihin saattoi mielessä olla, 

että kunhan etänä saadaan tehtyä liiketoiminnan kannalta välttämättömimmät työtehtävät. Nyt 

kun tilanne jatkuu edelleen, joudutaan pohtimaan sitä, miten etänä voidaan tehdä pitkäjänteistä 

kehitys- ja innovaatiotyöskentelyä. Nämä ovat olleet perinteisesti sellaisia asioita, joita tehdään 

kehitysryhmissä ja yhdessä eri osastojen tai tahojen kanssa. Haapakoski ym. (2020, s.65–66) 

kertovat että etäjohtamiskirjan kirjoittaja Ulla Vikman on esittänyt kuusi tärkeää asiaa, jotka 

ovat tärkeitä niin johtamisessa kuin myös etäjohtamisessa. Nämä ovat luottamus, arvostus, 

avoimuus, pelisäännöt, jatkuva dialogi ja yhteisöllisyys. Näistä Vikman kokee, että 

yhteisöllisyys on hankalinta toteuttaa etätyöolosuhteissa ja vaatii eniten ponnisteluja ja ideoita 

sen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Luottamus lähtee siitä, että esimies uskaltaa luottaa 
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alaisiinsa, vaikka ei heitä fyysisesti tapaa. Yhteisöllisyyttä voi vaikka edistää juhlimalla 

onnistumisia virtuaalisilla juhlilla tai pelkkien emojien avulla. 

 

Etätyöskentely-yhteisön johtamisessa korostuu usein viestintä, jonka olisi hyvä olla 

määrätietoista ja selkeää. Tärkeää on, että jokainen tiimin jäsen tuntee olonsa turvalliseksi ja 

että jokaisen henkilön tunteet, onnistumiset ja oma rooli ovat merkityksellisiä sekä jokainen 

tuntee oman työnsä tarpeelliseksi ja hyödylliseksi, vaikka työskentelee yksin omassa 

kammiossaan erillään muista tiimin jäsenistä. Kun etätiimi työskentelee tehokkaasti ja 

toimivasti, pystyy se yhdessä määrittämään toimintatavat ja keinot tietojen ja taitojen 

jakamiseen sekä kaikkeen yhteiseen viestimiseen ja tekemiseen. (Haapakoski 2020, s.56–57) 

 

Etänä järjestettävissä palavereissa etukäteen tehty valmistelu ja asioiden jäsentely on 

ensiarvoisen tärkeää, sillä verrattuna silmätysten tapahtuvaan palaveriin etäpalaverissa ei ole 

niin paljon mahdollisuutta improvisointiin. Tämä johtuu siitä, että etänä on huomattavasti 

vaikeampi huomioida ihmisten asentoja, eleitä ja ilmeitä tai äänenpainoja ja -sävyjä. Etänä ei 

helposti voida havainnoida kuinka intensiivisesti henkilö on mukana asian käsittelyssä eikä 

voida tehdä havaintoja kuinka poissaoleva tai vähän kiinnostunut henkilö on tietyistä asioista. 

Tarkentavien kysymyksien esittämisen kynnys on ehkäpä matalampi kasvokkain kuin etänä, 

tosin jollekin voi olla jopa helpompaa osallistua etänä kuin fyysisesti läsnä. (Haapakoski 2020, 

s.63) Suora ja päivittäin annettava palaute puolin ja toisin on avoimuuden tärkeä elementti 

(Haapakoski 2020, s.68). 

 

Etätyöskentelyssä korostuu itseohjautuvuus ja itsensä johtaminen. Itseohjautuvuus perustuu 

siihen, että ihmiset ovat kykeneviä ja fiksuja ja ryhmä tai yhteisö vieläkin kykenevämpi ja 

fiksumpi. Onnistuessaan itseohjautuvuus opettaa kantamaan vastuuta, vapauttaa tekemään 

omia päätöksiään, tekemään työtehtäviä ajasta ja paikasta riippumatta omien mahdollisuuksien 

mukaan, lisää kyvykkyyden tunnetta ja motivaatiota, sitouttaa tekemiseen, vastuuttaa tekemään 

omat aikataulunsa, kirkastaa visiota ja lisää työn imua. Itseohjautuvuus on erityisesti itsensä 

johtamista ollen jonkun yhteisön jäsen. Jotta työntekijä voi toimia itseohjautuvasti, vaatii se 

selkeät raamit eli reunaehdot ja tavoitteet. Etätyöntekijä tarvitsee johtamista ja tukea, vaikka 

hän kuitenkin suuren osan ajastaan organisoi, priorisoi ja aikatauluttaa omaa tekemistään. On 
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tunnettava omat vahvuudet ja heikkoudet sekä osattava pyytää apua tarvittaessa ja tietää mitkä 

asiat pystytään selvittämään tai tekemään itsenäisesti. (Haapakoski 2020, s.102–103) 

 

Itsensä johtaminen vaatii organisointitaitoja, jotta voi virtaviivaistaa menettelyjä ja 

yksinkertaistaa monimutkaista luomalla helposti seurattavia menetelmiä ja järjestelmiä sekä 

pysyy aikatauluissa ja sovituissa asioissa. Etätyöskentely vaatii rohkeutta tehdä päätöksiä 

itsenäisesti niin vaadittaessa, sillä aina ei ole muita keneltä kysyä tai pyytää hyväksyntää. 

Henkilöllä on hyvä olla kykyä ajatella systemaattisesti konsensuksia ja riskejä sekä sopeutua. 

Etätyöntekijän on hyvä olla luottavainen työtehtäviensä priorisointiin ollen tietoinen 

laajemmasta kuvasta ja projektin visiosta. Hän osaa asettaa itselleen jatkuvasti selkeitä 

tavoitteita sekä tarkastelee omia yleisiä ura- ja elämänsuunnitelmiaan. Tärkeä taito on osata 

yhdistää tavoitteensa työhönsä ja ilmaista tuloksia tiimin johtajille. On aktiivinen tiimin jäsen, 

joka on kiinnostunut tiimin jäsenistä ja heidän kulttuuristaan ja työtavoistaan sekä 

ehdottomasti tukee ja kannustaa virtuaalista työyhteisöä, jossa kaikki tiimin jäsenet otetaan 

tasa-arvoisesti mukaan kaikkeen tekemiseen, jolloin innovaatiokyvykkyyttä on mahdollista 

rohkaista ja kannustaa. (Mattiske 2020, s.58) 

 

Haapakoski ym. (2020, s.74–77) mukaan etätyöskentelyssä johtaja tarvitsee herkkyyttä ja 

tunneälyä, jotta voi aistia tilanteita ja oppia tuntemaan eri taustaiset ja kulttuuriset ihmiset. 

Johtajan on tärkeää olla läsnä, käyttää työskentelyyn samoja välineitä ja tapoja kuin työntekijät 

sekä aistia tunnelmaa virtuaalikeskusteluissa useamman kerran päivän mittaan. He myös 

näkevät tärkeiksi johtamisessa vaikeiden tilanteiden käsittelyn etätyöolosuhteissa ja ilon 

merkityksen ja tunteiden huomioon ottamisen.  

 

4.4 Etätyön kommunikointivälineet 

 

Etätyöskentelyssä työvälineet ja etäyhteydet (kuva 15) korostuvat ja varsinkin silloin, jos jokin 

ei toimi niin työn tekeminen muuttuu usein mahdottomaksi. Heikot työvälineet vaikuttavat 

etätyöskentelyyn ja tekevät työn tekemisestä vaikeaa ja epämiellyttävää selviytymistä. 

(Haapakoski 2020, s.136) Väärä viestintätyökalun tai -tekniikan valinta voi olla haitallista 

etätyöskentelyryhmille (Mattiske 2020, s.146). 
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Kuva 15. Sähköinen työyhteisöviestintä (Rauramo, 2020) 

 

Virtuaaliympäristössä muiden kanssa työskentely vaatii tarkkaavaisuutta kuunnella ja 

ymmärtää, mitä sanotaan todellisten sanojen ulkopuolella. Työntekijä tarvitsee taitoa lukea 

toisia ihmisiä sekä kyvyn tuoda esiin muille, että hän ottaa muiden ajatukset ja arviot huomioon 

ja kuuntelee muita tiimin jäseniä. Ryhmässä muiden henkilöiden kanssa työskennellessä 

tarvitaan hyvää organisointikykyä, jotta osaa hallita ja koordinoida tehtäviä, projekteja ja 

aikatauluja sekä selittää projektit selkeästi muille tiimin jäsenille. Kokousten 

aikatauluttamisessa on hyvä ottaa kaikkien aikataulut huomioon ja tarvittaessa aikatauluttaa 

kokoukset siten, että otetaan huomioon mm. eri aikavyöhykkeet ja tarvittaessa järjestetään 

kokoukset siten, että jokaiselle osuu sopivaan työaikaan olevia kokouksia, eikä vain niin että 

osalle kokoukset osuvat työajan ulkopuolelle aina. Ryhmässä työskennellessä on hyvä olla 

tuntosarvet hereillä erilaisista tilanteista ennen kuin niistä muodostuu konflikteja pyrkien 

ennakoimaan ryhmän toimintaa ja tasapainottamaan erimielisyyksiä. Tämä vaatii kykyä 

kunnioittaa eroja ja suhtautumista positiivisesti erilaisiin tilanteissa. (Mattiske 2020, s.58) 

 

Kommunikointi selkeästi ja tehokkaasti kollegoiden kanssa, silloin kun heitä ei näe, on 

haasteellista. Etätyöolosuhteissa on erilaisia keinoja, joiden avulla työskentely etänä onnistuu. 

Perusvälineitä jokapäiväiseen kommunikointiin ovat puhelinkeskustelut, neuvottelupuhelut, 

sähköposti ja online-chat kuten Whatsup ja Slack. Lisäksi käytössä on yhteistyöhön 
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tarkoitettuja kokoustyökaluja, joiden avulla tiimit voivat olla vuorovaikutuksessa ja jakaa 

asiakirjoja ja tietoja. Näitä ovat mm. Zoom, Microsoft Teams ja Skype. Ideoiden ja ratkaisujen 

luomiseen ja jakamiseen voidaan käyttää blogeja, keskustelualustoja ja online-yhteistyötä. 

Tällaisia ovat mm. Trello ja Slack, tiimisivustot ja Microsoft Project. Aineistojen ja tiedostojen 

säilyttämiseen ja jakamiseen voidaan käyttää mm. Dropboxia, Google Driveä, Microsoft 

OneDriveä ym. ratkaisuja. Aikatauluttamiseen ja prosessien seurantaan käytettäviä sovelluksia 

ovat mm. Trello, tiimisivustot, Microsoft Project ja muut verkossa toimivat 

projektinhallintasovellukset. (Mattiske 2020, s.146) 

 

4.5 Innovaatiokyvykkyyden kehittäminen etätyöolosuhteissa 

 

Mäntyneva (2012, s.64) toteaa, että työntekijöillä tulisi olla tarpeeksi aikaa luovaan ajatteluun 

ja asioiden prosessointiin sekä rauhallinen toimintaympäristö. Jotta innovaatiokyvykkyyden 

kehittäminen olisi mahdollista, on työntekijöille taattava oikeanlainen ilmapiiri myös 

etätyöolosuhteissa. Ainakin toimiston kiireestä ja hälinästä on mahdollista päästä eroon 

työskennellessä etätyöolosuhteissa, mutta jokaisen henkilön on tällöin itse huolehdittava 

riittävän rauhallisesta tilasta työntekoon sekä itse aikataulutettava itselleen aikaa luovaan 

työskentelyyn ja luoville ajatuksille. Alahuhta (2015, s.156) korostaa, että johdettaessa ihmisiä 

täytyy ymmärtää ne asiat, jotka ovat toiselle tärkeitä ja työntekijälle on merkityksellistä oppia, 

missä asioissa onnistuu tekemään asiat hyvin ja missä ei. Tämä korostuu varsinkin 

etätyöolosuhteissa, jolloin havaintoja on mahdollista tehdä vähemmän kuin kasvotusten. 

 

Haapakoski ym. (2020, s.68) mainitsevat, että Googlen tiimejä tutkittaessa huomattiin, että 

psykologinen turvallisuus tiimin sisällä vaikutti tiimin onnistumisiin. Tällaisissa tiimeissä 

todettiin vuorovaikutuksen olleen hyvin avointa ja ryhmän jäsenet uskalsivat ja halusivat jakaa 

tietoa, vaikka se olisikin asioita hankaloittavaa. Huomattiin, että tiimien osaaminen kasvoi 

nopeassa tahdissa ja projektien lisähuomiota tarvitsevat kohdat huomattiin helposti. Mattiske 

(2020, s.81) näkee etätyötiimin menestymisen kannalta tärkeäksi, että jokainen jäsen tietää, 

mikä on heidän roolinsa. Lisäksi jokaisen jäsenen on tiedettävä, kenen kanssa he työskentelevät 

ja mitkä ovat kenenkin roolit ja tehtävät sekä kelle kukakin raportoi ja on vastuussa omista 

tekemisistään. Kaikki tämä lisää myös Haapakosken mainitsemaa psykologista turvallisuutta, 
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kun jokaisella on selkeä visio, mitä kukakin tekee ja mistä asioista voi olla yhteydessä kehenkin. 

Näin luodaan turvallinen ja yhteisöllinen tilanne, jossa jokainen pystyy hyödyntämään omia 

vahvuuksia ja pyytämään apuja oikeilta henkilöiltä, vaikka mahdollisesti jokapäiväistä fyysistä 

kanssakäymistä ei henkilöiden välillä olekaan. 

 

Etätyöskentelyssä innovaatiokyvykkyyttä kehittäessä on hyvä kiinnittää erityisesti huomiota 

yhteenkuuluvuuden aikaansaamiseen. Piilossa olevaa kyvykkyyttä täytyy osata houkutella esiin 

ja aktivoida työntekijöitä käyttämään luovuutta ideoimiseen ja kehittämiseen.  (Haapakoski 

2020, s.111) Etätyöolosuhteissa on helpompaa piiloutua muilta ja ikään kuin koteloitua omaan 

kuplaansa ja tehdä vain tarvittavat työtehtävänsä. Nyt jo kohta vuoden kestänyt aika, jossa 

fyysisiä kontakteja työkavereiden kanssa on normaaliin tilanteeseen verrattuna todella vähän 

saattaa saada työntekijät lamaantumaan, joten jotta innovaatiokyvykkyyttä voidaan kehittää tai 

ylläpitää on ehdottomasti pidettävä huolta luovan ajattelun ja toiminnan jokapäiväiseen 

tekemiseen mahdollistamisesta. Tämä vaatii jokaiselta työntekijältä omaa halua ja motivaatiota 

sekä sen lisäksi johtajilta halua ja uskallusta aktivoida ja vaatia luovaa tekemistä. 

 

Myös etätyöolosuhteissa on tarpeen etsiä tehokkaasti kehityskaaria ja trendejä sekä tunnistaa 

tulevaisuuden asiakastarpeita. Uusia ideoita on kerättävä aktiivisesti ja pohdittava 

sovellusmahdollisuuksia. Työntekijöiden koulutuksesta on pidettävä huolta ja pyrittävä 

keksimään vanhoille ideoille uudenlaisia tulkintatapoja. Tiedon jakamiseen ja yhteisöllisyyteen 

tulee kiinnittää huomiota ja antaa työntekijöille aikaa pohtia ja kehitellä ideoita. Työntekijöitä 

voidaan aktivoida kysymään kysymyksiä ja rohkaistaan niihin moninaisia ja useita erilaisia 

vastauksia. Näin voidaan tehostaa ongelmanratkaisua ja eri mahdollisuuksien luovaa etsimistä, 

jota voidaan vielä lisäksi tehostaa rakentamalla hallinnollisia ja eri ryhmien välille 

risteysasemia (Harisalo 2011, s.59). 

 

Yhteisön voima on tärkeä voimavara, jota etäjohtamisessa tulee käyttää hyödyksi, siten että 

saadaan tehostettua kriittistä ja luovaa ajattelua sekä jaettava päätäntävaltaa saadakseen 

jokaisen kyvyt erittäin tehokkaasti hyötykäyttöön (Haapakoski 2020, s.68). Normaalisti 

toimistolla työskennellessä työpäivän aikana tapahtuu monia epävirallisia 

vuorovaikutustapahtumia kuten keittiössä kahvia hakiessa, limu- tai vesiautomaatilla, hississä, 

ennen ja jälkeen aikataulutettujen kokousten, käytävällä, taukohuoneessa, rappusissa, 
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kahvilassa, ruokalassa ja parkkihallissa. Nämä satunnaiset vuorovaikutustilanteet ovat 

erinomaisia mahdollisuuksia jakaa tietoa, kommunikoida, jutella ja vaihtaa ajatuksia tai ideoita 

sekä tehdä asioita yhdessä. Kun siirrytään etätyöolosuhteisiin tällaiset satunnaiset kohtaamiset 

puuttuvat ja on keksittävä keinoja, miten korvata tärkeitä ihmisten vuorovaikutus tilanteita. 

Virtuaaliset kommunikointimenetelmät ovatkin kehittyneet vuosien varrella mahdollistaen 

yhteydenpidon ajasta ja paikasta riippumatta mm. puhelimitse, sähköpostilla sekä erilaisten 

viestintäkanavien kuten Zoomin, Slackin, Trellon ja muiden alustojen kautta. (Mattiske 2020, 

s.64–65) 

 

Etätyötiimin kohdalla tiimin rakentaminen tarkoittaa myös hieman erilaisia keinoja rakentaa 

yhteisöllisyyttä. Tällaisia keinoja voisivat olla virtuaaliset kahvitauot, jolloin esimerkiksi ennen 

virallista kokousta järjestetään aikaa vapaaseen ei työhön liittyvään keskusteluun. Onnistuneita 

suorituksia tai tiiminjäsenten henkilökohtaisia tapahtumia voidaan juhlia virtuaalisin menoin, 

jolloin yhdessä juhlitaan esimerkiksi merkkipäiviä, vauvan syntymää tai muita henkilökohtaisia 

tai yhteisiä saavutuksia. Tiimin henkilöiden kuvat auttavat yhteisöllisyyttä sekä antavat kasvot 

äänelle. Isojen merkkipaalujen saavuttamisen juhlintaan voidaan lisätä yhteisöllisyyttä, vaikka 

jokin jokaiselle etätyöpisteelle toimitettavan paketin avulla. Tällöin etukäteen tehtävä 

valmistelu vaatii hieman lisää ponnisteluja. Jos tiimin jäsenet ovat eri kulttuureista tai 

paikkakunnilta, voidaan käyttää yhteisöllisyyden luomiseen, esimerkiksi trivial pursuit 

tyyppisiä visailuja. Etätyöryhmälle on hyvä luoda yhteiset pelisäännöt, jotka saattavat olla 

hieman erilaiset kuin toimistolla työskennellessä. (Mattiske 2020, s.91) 

 

5 TUTKIMUS 
 

Tutkimus toteutettiin kahdessa vaiheessa, ensin webkyselylomake etätyöskentelyolosuhteissa 

työskenteleville työntekijöille ja seuraavassa vaiheessa teemahaastattelu valikoiduille 

henkilöille. Tarkoituksena on saada selville, millaisia keinoja eri yrityksissä on työntekijöiden, 

tiimien ja koko organisaation innovaatiokyvykkyyden kehittämiseen ja ylläpitämiseen 

etätyöolosuhteissa. Tutkitaan luovuuden merkitystä innovaatiokyvykkyyteen sekä 

etätyöskentelyn erityspiirteiden vaikutusta kommunikointiin, keskusteluun ja yhdessä 

tekemiseen. Kysely sekä teemahaastattelut kohdistetaan henkilöille, jotka työskentelevät eri 
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tehtävissä ja erilaisissa yrityksissä, sillä tarkoituksena on saada hyvin monipuolista tietoa 

erilaisista etäolosuhteista, tavoista ja työyhteisöistä. 

 

5.1 Aineiston hankinta 

 

Tutkimusta varten aineistoa kerättiin ensin webkyselyn (liite 1) avulla. Tavoitteena oli 30–50 

vastaajaa, jotka työskentelevät etätyöolosuhteissa 10–100 % nykyisestä työajastaan. 

Webkysely toteutettiin Google Forms työkalun avulla ja linkki kyselyyn jaettiin erilaisiin 

sosiaalisen median kanaviin, kuten Whatsup-ryhmään, LinkedIn:ssä ja Facebookissa. 

Webkyselyssä oli kaikkiaan erilaisia monivalintakysymyksiä yhteensä 16 kappaletta ja kaksi 

avointa kysymystä. Alustava webkysely toteutettiin, jotta löydetään teemahaastatteluita varten 

esiin nousevia teemoja. Tutkimuksen toinen vaihe toteutettiin teemahaastatteluna (liite 2) 

kahdeksalle valitulle henkilölle. Kaikki henkilöt työskentelivät pääsääntöisesti 

etätyöolosuhteissa ja heidän työskentely-ympäristössään oli useita kollegoita. 

 

5.1.1 Kyselyn tulokset 

 

Ensimmäisenä kyselyssä kartoitettiin, kuinka paljon ja kuinka kauan henkilöt olivat tehneet 

töitä etätyöolosuhteissa. Vastaajia kyselyyn oli 48 henkilöä. Vastanneista henkilöistä (kuva 16) 

etätöitä joko puolet tai yli omasta (50–100 %) työajastaan teki kaikkiaan 85,4 % vastaajista ja 

39,6 % vastaajista tekivät töitä kokonaan etäolosuhteissa. Näin saatiin varsin hyvä otos 

etätyöolosuhteissa työskenteleviltä työntekijöiltä. 

 
Kuva 16. Etätyön osuus prosentteina vastaajien omasta työskentelyajasta 
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Vastaajista monet olivat tehneet etätyötä keväästä 2020 lähtien, jolloin covid-19 pandemia 

todettiin Suomessa ja rajoitukset sekä suositukset etätöihin siirtymisestä astuivat voimaan. Yli 

66 % vastaajista oli työskennellyt etätyöolosuhteissa 10–15 kk ja lähes 19 % jopa yli 15 kk 

(kuva 17). 

 
Kuva 17. Etäolosuhteissa työskentelyn pituus 

 

Innovaatiokyvykkyyden edellytys on, että työntekijä tekee ideointi ja kehitys- tai 

suunnittelutyötä löytääkseen uusia tapoja työskennellä tai kehittääkseen uusia tuotteita tai 

palveluita. Jotta saataisiin selville vaikuttaako etätyöolosuhteet tähän, niin kyselyn avulla 

kartoitettiin, miten etätyöolosuhteissa suunnittelu- ja ideointityötä vastaajat olivat tehneet 

verrattuna toimistolla työskentelyyn. Lähes puolet vastanneista 43,8 % vastaajista koki 

tehneensä suunnittelu – ja ideointityötä etäolosuhteissa saman verran kuin aiemmin ennen 

etätyöhön siirtymistään. 25 % vastaajista koki tehneensä hieman vähemmän ja 16,7 % hieman 

enemmän kuin aiemmin. Huomattavasti vähemmän tai huomattavasti enemmän suunnittelu tai 

ideointityötä kokivat tehneen vain muutama vastaajista. 

 
Kuva 18. Suunnittelu- ja ideointityön määrä verrattuna toimistolla työskentelyyn 

 

Innovaatiokyvykkyys vaatii kommunikointia henkilöiden kesken sekä aktiivista kontaktointia 

verkoston muihin jäseniin. Kyselyn kysymys, kuinka aktiivinen työntekijä itse on ottamaan 
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yhteyttä kollegoihinsa tai kuinka aktiivisesti kollegat ovat yhteydessä kyselyyn vastanneeseen 

henkilöön (kuva 19) kuvaa etätyöolosuhteissa tapahtuvaa aktiivista kommunikointia. Kuvassa 

oikealla on esitetty henkilön itsensä aktiivisuus muihin henkilöihin etätyöolosuhteissa ja 

vasemmalla se, kuinka aktiivisesti muut verkoston ihmiset olivat yhteydessä kyselyyn 

vastanneeseen henkilöön. Suurin osa eli 64,6 % vastaajista koki olevansa kohtalaisen aktiivinen 

kommunikoinnissa muiden kanssa, erittäin aktiivisia oli vastaajista 20,8 %. Myös työyhteisön 

muut henkilöt olivat kohtalaisen aktiivisia 66,7 % ollessaan yhteydessä vastaajaan. Tässä 

koettiin, että muut henkilöt ovat erittäin aktiivisia vain 8,3 % vastaajista. Muiden 

yhteydenpidossa vastaajaan korostuivat, että muut odottavat vastaajan olevan yhteydessä heihin 

8,3 % ja että vastaaja koki että häneen ollaan yhteydessä harvoin, 12,5 %. Hyvin harva ei ollut 

yhteydessä muihin ollenkaan tai heihin ei oltu yhteydessä, mutta yksittäinen vastaaja tähänkin 

löytyi. 

 

 
Kuva 19. Yhteydenpitoaktiivisuus verkostoihin ja verkostoista vastaajaan 

 

Yhteydenpitovälineistä lähes kaikilla käytössä oli perinteinen sähköposti 46 vastaajaa 48 

vastaajasta ja pikaviestintäkanavat, 46 vastaajaa. Suureen rooliin etätyöolosuhteissa nousivat 

videokokoukset, joissa kuitenkin useammin kamerat olivat poissa päältä kuin päällä (kuva 20). 

Virtuaalisia työyhteisöjä (8 vastaajaa) ja ideointialustoja (10 vastaajaa) oli käytössä varsin 

vähäisesti. 
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Kuva 20. Etätyöolosuhteissa käytössä olleet kommunikointikanavat 

 

Yhteisöllisistä tapahtumista selkeästi suosituimmaksi tapahtumaksi kyselyn perusteella nousi 

viikoittaiset kokoukset (kuva 21). Virtuaalikahveja oli myöskin jonkun verran sekä epävirallisia 

somekeskusteluryhmiä 18 vastaajalla (37,5 %) työyhteisön välillä. Virtuaalikahveja oli 

päivittäin 13 (27,1 %) vastaajista ja joskus lisäksi 14 (29,2 %) vastaajalla säännöllisiä 

viikoittaisia kokouksia oli 32 (66,7 %) vastaajalla, kun säännöllisiä päivittäisiä kokouksia oli 

vain 5 (10,4 %) vastaajalla.  

 
Kuva 21. Yhteisölliset tapahtumat etätyöolosuhteissa 

 

Johtamiseen liittyvissä kysymyksissä kartoitettiin, kuinka henkilöt saivat palautetta tai 

kannustusta (kuva 22) työnsä tekemiseen esimiehiltään tai kollegoiltaan sekä kuinka selkeät 

tavoitteet työntekijä koki itsellään olevan etätyöolosuhteissa verrattuna toimistolla 

työskentelyyn (kuva 23). Suurin osa vastaajista koki saavansa palautetta eri keinoin, mutta 

kuitenkin jopa 9 vastaajaa (18,8 %) kertoi, että ei koe saavansa palautetta tai kannustusta 
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työtehtäviensä osalta. Virtuaalista palautetta saatiin joko virtuaalisissa tapaamisissa 20 (41,7 

%) vastaajista ja viestillä 15 (31,3 %) vastaajista. Puhelimitse palautetta sai usein 4 (8,3 %) ja 

joskus 10 (20,8 %) vastaajista. 

 
Kuva 22. Vastaajan saama palaute tai kannustus esimieheltä tai kollegoilta 

 

Vastaajista suurimmalla (kuva 23) osalla 66,6 % tavoitteet etätyöolosuhteissa olivat 

samankaltaiset kuin toimistolla työskennellessä. 27,2 % vastaajista koki, että eivät ole yhtä 

selkeät kuin työpaikalla tai että niitä ei oikeastaan ole ollenkaan. Vain hyvin pieni osa 6,3 % 

vastaajista koki, että tavoitteet ovat etätyöolosuhteissa selkeämmät kuin toimistolla 

työskennellessä.   

 
Kuva 23. Tavoitteiden selkeys etätyöolosuhteissa 

 

Kuten jo aiemmin on todettu niin ideointi ja suunnittelutyö ovat avaimia 

innovaatiokyvykkyyteen ja niiden merkitys koko yrityksen innovaatiokyvykkyyteen on 

merkittävä. Jos näitä ei kyetä tekemään, kuten on tehty aiemmin toimistolla, on tarpeen pohtia, 

miten samankaltainen ideointi- ja suunnittelutyömäärä tai tehokkuus on mahdollista säilyttää 

etätyöolosuhteissa. Kyselyn perusteella osa pystyi tekemään kyseistä työtä jopa selkeästi 

paremmin etätyöolosuhteissa kuin toimistolla. Kuitenkin noin 30 % vastaajista koki, että 
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suunnittelu ja ideointityön tekeminen onnistui vain kohtalaisesti tai heikosti (kuva 24). 20 ,8 % 

vastaajista koki pystyvän tekemään suunnittelu- ja ideointityötä paremmin etänä kuin 

toimistolla. 35,4 % vastaajista koki tekevänsä etänä suunnittelu ja ideointityötä hyvin ja 12,5 % 

erittäin hyvin. 

 
Kuva 24. Ideointi- ja suunnittelutyön tekemisen onnistuminen etätyöolosuhteissa 

 

Kuten kirjallisuuden perusteella on todettu, niin innovaatiokyvykkyys vaatii luovuutta eli kykyä 

nähdä asioita uusista näkökulmista ja rakentaa niistä jotakin uutta, toimivaa ja omaperäistä. 

Kyselyn perusteella vastaukset jakautuivat hyvinkin tasaisesti 1/3 (33,3 %) koki, että 

etätyöskentely ei vaikuta luovuuteen mitenkään kun 1/3 (33,3 %) koko sen vaikuttava 

luovuuteen positiivisesti ja 1/3 (29,2 %) negatiivisesti (kuva 25). 

 

 
Kuva 25. Etätyöskentelyn vaikutus työntekijän luovuuteen 

 

Hiljaisen ja sumean tiedon siirtäminen henkilöltä toiselle vaatii kirjallisuuden perusteella lähes 

aina fyysistä läheisyyttä ja kanssakäymistä. Aina henkilö ei edes tiedä tai tunnista saaneensa 

sumeaa tietoa, joten on osittain hyvin vaikea itse arvioida sumean tai hiljaisen tiedon siirtymistä 

sekä tämän saattaa havaita vasta jonkin ajan päästä. Kyselyn perusteella (kuva 26) suurin osa 
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58,3 % vastanneista ei ollut havainnut sumean tiedon siirtymistä itselleen. 12,5 % vastaajista 

oli huomannut siirtävänsä tai saaneensa sumeaa tietoa useammankin kerran ja 20,8 % jonkun 

verran. 

 
Kuva 26. Sumean tiedon siirtyminen etätyöolosuhteissa 

 

Pyydettäessä kuvailemaan etätyöolosuhteiden ilmapiiriä esiin nousivat selkeästi aktiivinen 

kommunikointi (50 %), avuliaisuus (43,8 %), mukava ja välitön (37,5 %) sekä luottavainen 

(43,8 %) ja salliva (37,5 %) ilmapiiri (kuva 27). Negatiivisia asioita koettiin olevan 

palavereiden suuri määrä (39,6 %) sekä että jokainen on omassa kopissaan (25 %). 

 

 
Kuva 27. Ilmapiiri työpaikka etätyöolosuhteissa 

 

Etätyöskentelyssä selkeästi ylitse muiden asioiden korostui vastaajien kesken yhteistyön 

tekeminen (75 %) useiden kollegoiden kanssa (kuva 28). Hyvin vähäistä tuntui olevan ideoiden 

tuottaminen ja omaperäisten tai yllättävien ideoiden (2,1 %) keksiminen sekä suhteellisen 
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vähän havaintojen (16,7 %) tekemistä tai verkostoitumista (12,5 %) uusien ihmisten kanssa. 

Omaa tietämystään jakoivat 31,3 % vastaajista ja 41,7 % vastaajista koki työskentelevänsä 

tehokkaammin etänä kuin toimistossa ja 35,4 % vastaajista koki saavansa toteutettua asioita 

nopeasti ja tehokkaasti. Uusia asioita koki oppivansa 27,1 % vastaajista etänä ja 

asiantuntijafoorumeihin osallistui sama 27,1 % vastaajista. 

 

 
Kuva 28. Vastaaja etätyöskentelijänä 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten etätyöolosuhteissa on mahdollista kehittää ja 

ylläpitää innovaatiokyvykkyyttä, joten erittäin positiivinen signaali oli vastaajien kesken, että 

lähes jokainen (98 %) koki, että etätyöolosuhteissa on mahdollista kehittää omaa osaamistaan 

(kuva 29) ja 16,7 % vastaajista koki, että etätyöolosuhteissa on jopa helpompaa kehittää 

osaamistaan kuin toimistolla työskennellessä. 

 
Kuva 29. Oman osaamisen kehittäminen etätyöolosuhteissa 
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Kysyttäessä omaa arviota siitä millainen etätyöntekijä vastaaja on, niin erityisesti esiin nousivat 

(kuva 30) itsenäinen ajattelu (54,2 %), motivaatio (43,8 %), päämäärätietoisuus (39,6 %), 

kiinnostus useisiin asioihin (39,6 %) sekä sitkeys ja sinnikkyys (35,4 %). Hyvin vähäisiä 

mainintoja saivat kokeilunhalukkuus (6,3 %), innovatiivisuus (8,3 %), epäselvistä tilanteista 

nauttiminen (4,2 %), harkittujen riskien ottaminen (8,3 %) ja komplekseista tilanteista 

nauttiminen (6,3 %). 

 
Kuva 30. Vastaajien oma arvio siitä millainen työntekijä on etätyöolosuhteissa 

 

Tulevaisuus näyttää kuinka normaaliksi muodostuu työn tekeminen, kunhan covid-19 

pandemia joskus hellittää. Helmikuun lopussa 2021 tilanne on sellainen, että tautitilanne 

edelleen heikkenee ja luvassa on lisää rajoitustoimia eikä ainakaan toistaiseksi tiedossa 

etätyöolosuhteissa työskentelyn vähenemistä. Kyselyn perusteella (kuva 31) 16,7 % vastaajista 

uskoi työskentelevänsä tulevaisuudessa etänä lähes joka päivä, 35,4 % jonkin verran esim. 1-2 

krt/vko ja 37,5 % noin 50 % työajastaan. 
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Kuva 31. Vastaajien arvio tulevaisuudessa etätyöolosuhteissa työskentelemisestä 

 

Avoimien kysymysten perusteella koettiin, että etätyöskentelyssä työajat ovat vapaampia ja 

arjen sekä työn yhteensovittaminen siten helpompaa kuin työskennellessä toimistolla. 

Koulutusten kuunteleminen onnistui ulkona kävellessä tai kotitöitä tehdessä. Esiin tuli myös, 

että joku koki olevansa rohkeampi virtuaalipalavereissa ja uskalsi tällöin tuoda omat 

mielipiteensä paremmin esille, kuin toimistolla kasvotusten. Positiivisiksi asioiksi mainittiin 

erityisesti oma rauha tehdä töitä, jolloin keskittyminen asioihin koettiin helpommaksi kuin 

toimistolla. Tosin osa mainitsi haasteita itsensä johtamisessa ja töiden organisoinnissa. Todella 

moni koki työn tekemisen etänä tehokkaampana, kun häiriötekijöitä on vähemmän ja työn 

rytmittäminen on helpompaa omassa rauhassa sekä on enemmän malttia tehdä päätöksiä. 

 

Negatiivisiksi koettiin käytäväkeskusteluiden, kahvikoneen luona tapaamisten ja hississä tai 

autotallissa satunnaisten kohtaamisten puute. Näiden puute koettiin vaikeuttavan asioiden 

eteenpäin viemistä, ideointia ja spontaaneja oivalluksia. Koettiin myös, että etänä sosiaaliset 

kontaktit ovat vähäisempiä ja ideoita ei tule vaihdettua tai testattua spontaanisti sekä välitön 

palaute puuttuu. Toimistolla lounas koettiin sosiaaliseksi tilanteeksi, kun taas etänä mainittiin, 

että lounas jää usein jopa väliin. Asioiden eteenpäin vieminen mainittiin ajoittain haastavaksi, 

kun käytävä ja kahvikone keskustelut ovat jääneet pois. Yhteinen pohdinta ja kehittely koettiin 

suhteellisen vähäiseksi. Palavereiden määrä oli joidenkin mielestä aivan liian suurta, kun 

jokaisesta pienestäkin asiasta järjestetään Teams-palaveri, kun työpaikalla saman asian olisi 

voinut vain huikata sermin yli ja asiat olisi saatu edistymään pienen keskustelun avulla. 

Haasteelliseksi koettiin, että kysymisen kynnys on noussut suuremmaksi etänä, kun sitä ei voi 

vain ohimennen keskustelujen lomassa tehdä vaan tarvitsee erityisesti ottaa yhteyttä. Myöskin 

ad-hoc tilanteisiin apujen saaminen oli haastavampaa etätyöolosuhteissa. Mainittiin, että 
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konttorilla ja työmaalla yhdessä ideointi tuottaa ja siirtää parhaiten ideoita ja sumeaa tietoa. 

Etänä koettiin, että tietoa ajankohtaisista asioista sai vähemmän. 

 
Ajatuksia innovaatiokyvykkyyden kehittämisestä ja/tai luovuuden ja etätyöskentelyn 

merkityksestä innovaatiokyvykkyyteen kyselyn perusteella tuli useita sekä todettiin, että avoin 

ja salliva ilmapiiri on tärkeää mediasta tai työskentelytavoista riippumatta.  

• Videopuheluissa on tosi iso kynnys tuoda omia ajatuksia esiin. Meillä käytäntö, että 

oletuksena palaverissa yksi puhuu ja muut ovat mikit kiinni, ei kovin innovatiivista.  

• Interaktiiviset suunnittelualustat ovat loistavia. Jossain määrin saa jopa paremmin 

uusia ideoita, kun vastaaminen on mahdollista anonyymisti. 

• Etätyö lisää fyysistä etäisyyttä ihmisten välillä, joka heikentää osaltaan 

innovaatiokyvykkyyttä. Etätyössä käytössä olevat digitaaliset työkalut ovat 

ratkaisevassa asemassa siinä, kuinka etäisyyksien yli päästään. 

• Fyysinen etäisyys estää esimerkiksi spontaanit kohtaamiset, joissa erilaiset maailmat 

voisivat kohdata. 

• Nähtäisiin säännöllisesti kasvotusten, jolloin tulee avointa keskustelua helpommin. 

• Inspiraation yllättäessä olisi tärkeää päästä jakamaan ja kasvattamaan ajatusta. Se ei 

etänä onnistu, spontaani kiihdyttely on kateissa. 

• Innovaatiokyvykkyyden kehittäminen vaatii työyhteisöltä ja työntekijöiltä paljon 

aktiivisempaa ja suunnitelmallisempaa otetta etätyöskentelyaikana. Vapaamuotoiset 

kahvipöytäkeskustelut ja ad hoc palaverit puuttuvat, innovaatioiden tai edes olemassa 

olevan kehittäminen pitää erikseen olla agendalla. 

• Uusi ympäristö avaa aina uusia näkökulmia. Eli vaihtelu sinällään on itseisarvo. 

Sanonta nähdä metsä puilta, sopii myös; fyysinenkin etäisyys työhön voi saada 

paremman ymmärryksen kokonaisuuksista 

• Koen, että innovoinnille tulisi pyhittää enemmän aikaa, jotta toiminnan on mahdollista 

kehittyä.  

• Innovaatiokyvykkyys etätyöskentelyssä vaatisi enemmän tukea yrityksen/johdon 

puolelta. 

• Luovuus & asioiden hiominen huippuunsa tarvitsee aikaa ja asioiden muhittelua. Mutta 

parhaat ideat tai visiot syntyvät siitä, kun voi keskustella, testata ja pallotella ideoita 

spontaanisti toisten kanssa. Etätyössä tälle pitää erikseen varata aikaa. 
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Kyselyn perusteella teemahaastattelukysymyksiä pohdittaessa on otettava huomioon, että 

vastaajat kokivat oman osaamisen kehittämisen mahdolliseksi, joten on tärkeätä löytää, 

millaisia menetelmiä on käytössä tai käytettävissä. Esiin nousseita teemoja haastattelu 

tilanteessa keskusteltaviksi asioiksi olivat selkeästi ideoinnin, kokeilunhalukkuuden, 

innovatiivisuuden ja verkostoitumisen keinot. Päämäärätietoisuutta ja motivaatiota löytyy, 

mutta mitkä olisivat sellaisia keinoja, jolla yhteisöllisyyttä ja yhdessä pohtimista voisi ruokkia 

jotenkin muuten kuin videopalavereiden muodossa. Ideoita ja ajatuksia tulevaisuuden keinoista 

tarvitaan virtuaaliseen helppoon ja vaivattomaan kommunikointiin. Hyvä huomio oli, että osa 

saattaa osallistua ideointiin enemmän etäpalavereissa kuin kasvokkain tai että interaktiiviset 

innovaatioalustat voivat ruokkia enemmän ideoita, kun voi vastata anonyymisti. Avointen 

vastausten perusteella lisäksi teemoina haastattelukysymysten pohdintaan nousivat kolme 

teemaa: videopuhelut ja suunnittelualustat, fyysinen läheisyys sekä innovointiin tarvittava aika 

ja tuki johdon puolelta. 

 

5.1.2 Haastattelut 

 

Haastateltavia henkilöitä tässä tutkimuksessa oli yhteensä kahdeksan. Haastateltavien 

työnkuvat ja toimialat olivat hyvinkin erilaisia. Seitsemän haastateltavista teki töitä täysin 

etäolosuhteissa ja olivat tehneet näin jo yli vuoden verran. Yksi haastateltavista oli enemmän 

töissä työpaikalla kuin etänä. Kuudella haastateltavista oli oman työtehtävän lisäksi esihenkilön 

työtehtäviä ja useampia henkilöitä, joita hän johti nyt tässä tilanteessa etäolosuhteissa. 

Organisaatioiden koko vaihteli erittäin suuresta organisaatiosta pieneen Suomen yksikköön. 

Sillä millä toimialalla tai kuinka suuressa yrityksessä kukin työskenteli ei tutkimuksen kannalta 

ole merkitystä. Enemmän merkitystä oli sillä, että jokaisella oli yli kymmenen henkilöä, keiden 

kanssa oli yhteyksissä omaan työhönsä liittyen joko päivittäin tai useamman kerran viikossa. 

Tällöin jokaisella oli etätyöolosuhteissa pieni työyhteisö jatkuvaan kommunikointiin ja 

suurempia tai useampi erilaisia yhteisöjä, joissa oli aktiivinen työtehtäviinsä liittyen. Vastaajien 

kirjo eri aloilta ja eri yrityksistä antoi useita erilaisia näkökulmia sekä vahvisti käsityksiä, että 

erityyppisissä yrityksissä ja yhteisöissä painitaan suhteellisesti samojen teemojen kanssa. 

Haastattelut toteutettiin Microsoft Teamsin välityksellä etänä. Yhdellä haastateltavista oli 
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kamera pois päältä ja muilla päällä sekä kolmella haastatelluista oli Teamsissä käytössä 

taustakuva.  

 

5.2 Aineiston analysointi 

 

Muutamassa työyhteisössä oli jo aiemmin käytetty etäpalavereita työskentelyn yhtenä 

toimintatapana, joten näissä työyhteisöissä koettiin, että etäolosuhteisiin oli suhteellisen 

helppoa siirtyä. Kaikki kahdeksan haastateltavaa käyttivät Microsoft Teamsiä etäpalaverien ja 

yhteyksien toteuttamiseen. 

 

5.2.1 Uutta ja tärkeää 

 

Uutta oli ketterä toimintatapa, asioiden jakaminen pienempiin sprintteihin ja palavereihin, 

joihin sitten palattiin ja jatkettiin työstämistä eteenpäin, kun välissä oli tehty omissa oloissaan 

lisää pohdintaa ja asioiden eteenpäin työstämistä. Yksi vastaajista nosti esiin sen, kuinka tilanne 

on pakottanut yrityksen digiloikkaan ja toinen vastaaja toi esiin sen, että kaiken uuden 

vastustajat olivat joutuneet pakonsanelemana oppimaan uusia toimintatapoja. Hyvänä asiana 

nähtiin, että kun kyseessä oli uusi tiimi, jossa ei ollut polkuriippuvuuksia vanhoihin 

toimintatapoihin, niin oli helppoa ja kätevää ottaa uusia työskentelytapoja käyttöön. Uutta oli 

mahdollisuus ottaa tiimiin mukaan henkilöitä maantieteellisesti kauempaa ja siten saada 

näkökulmia laajemmalta maantieteelliseltä alueelta. Uusi työskentelytapa ja etäolosuhteet 

tarkoittivat myös lähes kaikilla kuitenkin tarvetta pohtia uusia toimintatapoja. 

 

Tärkeäksi uuden etätyöolosuhteissa työskentelyn kannalta nähtiin tiimien luominen (että 

jokaisella oli lähikollega, työpari tai minitiimi, johon kuuluu), projektien määrittäminen, 

asioiden pilkkominen ja jaksotus. Hyvänä asiana mainittiin keskustelufoorumit ja niiden 

lisääntyminen. Näissä oli mahdollisuus kohdata kollegoita ja eri alojen asiantuntijoita. Eräs 

haastateltavista nosti erittäin tärkeäksi työntekijän henkilökohtaisen olemuksen sekä 

vuorovaikutus- ja viestintätaidot. Etäpalavereihin oli nyt mahdollista kutsua ihmisiä 

laajemminkin, mutta samalla suuri määrä ihmisiä koettiin tuovan haasteita palaveriin 

osallistumiseen ja kommunikointiin osallistujien kesken. Erittäin hyvin toimiviksi asioiksi 

nostettiin verkkokoulutukset ja tuotteiden esittelyt, jotka toimivat verkkototeutuksina erittäin 
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hyvin. Teamsin muodostaessa pääkommunikointikanavan todettiin, että puhelimella 

soittaminen on selkeästi vähentynyt nyt etätyöolosuhteissa. 

 

Haastateltavien mukaan etätyöskentely vaatii selkeät raamit ja asioita tarvitsee suunnitella ja 

organisoida enemmän. Puolet vastaajista korosti etäpalaverien fasilitoinnin merkitystä, jotta 

jokainen palaveriin osallistuja pääsee mukaan ja kokee olevansa tärkeä palanen omaa tiimiä. 

Kun pohjatyökalut on hyvin mietitty voivat ihmiset keskittyä itse käsiteltävään aiheeseen eikä 

työkalun tekniseen käyttämiseen. Tätä asiaa oli useammassa organisaatiossa madallettu 

Teamsin käyttökoulutusten avulla, jota tosin osan haastateltavista toivoi vielä lisää ja enemmän. 

Etäkokousten suunnittelun ja valmistelun avulla todettiin, että osallistujat saadaan sitoutettua 

paremmin palaverin aiheeseen eli pohjustus ja briiffaus on syytä tehdä huolella. Etukäteistyö 

ennen etäpalavereita todettiin vievän enemmän aikaa kuin aiemmin. Kun roolitus ja mitä 

kokouksella halutaan saada aikaan, oli selkeästi muotoiltu, todettiin tämän saavan aikaan 

tehokkaita palavereita. Kuitenkin mainittiin, että osa kokouksista kutsutaan paikalle 

suunnittelematta, kun se on niin helppoa. Fasilitoinnilta koettiin vaadittavan erilaista 

syventymistä kuin toimistolla työskennellessä. 

 

Etätyöskentelyn nähtiin vaativan itsensä johtamista, oman ajankäytön priorisoimista sekä että 

asioihin perehtyminen ja oppiminen oli enemmän omalla vastuulla nyt etätyöolosuhteissa. 

Haasteita nähtiin siinä, miten päivän jaan ja teen töitä sekä organisointia täytyy tehdä selkeästi 

enemmän. Itsensä johtamisessa koettiin tärkeäksi oman osaamisensa arvostaminen sekä 

riittävän ajan jaksottaminen eri tehtäviin. 

 

5.2.2 Etätyöskentelyvälineet 

 

Jokaisella haastateltavalla oli käytössää Microsoft Teams pääasiallisena etätyövälineenään. 

Yhteydet koettiin toimiviksi ja haasteita näiden kanssa oli hyvin vähän. Ainostaan kameroita ei 

aina voinut pitää päällä, jos kokoukseen osallistujia oli suuri määrä, jolloin aineiston 

jakamisessa ja äänen kuuluvuudessa oli ilmennyt ongelmia. Nämä ongelmat saatiin selätettyä 

kameroiden kiinni laittamisella. Muita digitaalisia välineitä mainittiin muutamalla henkilöllä 

Miro ja yksittäisillä House Base, Mentimeter, Jammer, Whatsup, kyselyt, Share Point ja Flinga. 

Näistä mielipiteet varsinkin Miro työkalun kohdalla vaihtelivat. Osa piti erittäin hyvänä, kun 
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taas joku koki, ettei toimi ollenkaan silloin kun käytössä on pieni ruutu. Tällöin koettiin, että 

parempi vaihtoehto oli sellaiset sovellukset, joissa etukäteen kysytty kysymykset ja niitä 

rankataan ja jokainen tekee yhteistyötä ja kommentteja kirjoitetaan. Teamsissä monella oli 

aktiivisessa käytössä chat kenttä ja yksi mainitsi Teams auditorion. Eräs vastaajista koki 

Teamsin chat kentän erittäin hyvänä tuoden palavereihin täysin uuden tason, kun keskustelua 

käydään päätasolla ja chat kenttään voi laittaa pieniäkin kysymyksiä, joihin sai heti vastauksia. 

Täten hän koki, että palaverit ovat todella tehostuneet, kun pystytään hallitsemaan useamman 

tason palavereita samaan aikaan. 

 

5.2.3 Etätyöskentelyn mahdollisuudet ja haasteet 

 

Etätyöskentelyn koettiin tuoneen paljon hyvää työn tekemiseen ja samalla työyhteisön 

toimintaa. Ne yritykset, joissa etäpalavereita oli ollut jo aiemmin, kokivat palaverit helppoina 

ja tehokkaina. Koettiin, että nyt oli jopa helpompaa saada samaa työtä tekevät ihmiset samaan 

palaveriin eri osastoilta jakamaan omia kokemuksiaan, jolloin tapahtui ristiin kytkeytymistä ja 

vertaistyön jakamista. Etäpalavereiden avulla työskentely on nopeutunut, kun siirtymiin ei 

mene aikaa ja on jopa aivan ok aloittaa palaveri jo kello 8.00. Etäpalaverit ovat saaneet ihmiset 

esiin omista siiloistaan, jolloin ristipölytystä on ollut mahdollista tapahtua. Vapauttavaksi on 

koettu maantieteellisten rajojen rikkoutuminen sekä lisäksi yrityksen sisällä olevien brändien 

tai osastorajojen yli työskentely. Omia kommentteja on helppoa ja nopeaa laitta sekä ihmisten 

laittamat tykkäykset ja kommentit on koettu tehostaneen omaa työtä. Yhteys on mahdollista 

saada haluttuihin ryhmiin nopeasti ja kynnys ottaa yhteyttä koettiin matalammaksi, kun kaikki 

ovat joutuneet opettelemaan uuden kokoustavan ja uusia käytäntöjä. 

 

Todella suureksi plussaksi nähtiin se, että työmatkoihin ei mene nyt etätyöolosuhteissa aikaa. 

Yksi vastaajista nosti tämän jopa parhaaksi asiaksi etätyöskentelyssä. Samalla voi myös 

vaikuttaa ilmastoasioihin jättämällä auton parkkiin sekä käyttää päivän ajan tehokkaammin 

työlle. Muutama vastaajista nautti siitä, ettei aamulla tarvitse hötkyillä minnekään, eikä ole 

lähtörutiineja, joka sai aikaan henkistä vapautta. Lasten lähettämisessä kouluun ei ollut 

kiireentuntua, eikä tarvinnut käydä suihkussa tai meikata heti aamusta eikä tarvinnut ostaa uusia 

työvaatteita tai värjätä tukkaa. Arki koettiin sujuvammaksi, kun esim. pyykkiä on mahdollista 

pestä työnteon lomassa. 
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Työn tekeminen koettiin tehokkaammaksi ja esimerkiksi seminaaria voi kuunnella ulkona 

kävellessä, jolloin liikkuminen vaikuttaa myös aivojen toimintaan positiivisesti. 

Etäolosuhteiden myötä on opittu hoitamaan asioita tavoitteellisesti verkon yli sekä osa koki, 

että keskustelun laatu on noussut. Häiriöt ja keskeytykset työpäivän aikana olivat huomattavasti 

vähäisempiä ja yksi vastaajista koki olevansa erittäin tuottava varsinkin rutiinitehtävien 

kohdalla etätyöolosuhteissa. Vapautta koki useampi henkilö oman työskentelyn 

aikatauluttamisessa ja tauottamisessa palaverien ympärille. Samaa vapautta koettiin, kun on 

mahdollista työskennellä ajasta ja paikasta riippumatta. Useampi vastaaja olikin tehnyt töitä 

useasti sekä kotona että vapaa-ajan asunnollaan, mikä toi vaihtelua työympäristöön. Omassa 

tilassa koettiin olevan oma rauha pohtia ja prosessoida asioita. Silloin, kun työpiste oli pystytty 

sijoittamaan omaan soppeen, vastaaja koki, että tehokas muista virikkeistä vapaa työpiste laittoi 

työskentelemään intensiivisemmin. Rikkautena koettiin se, että etätyöolosuhteissa on opittu 

mitkä palaverit voi tehdä etänä ja mitkä tarvitsevat fyysisen paikan ja joissakin 

kehityshankkeissa tullut ääntä sellaisille henkilöille enemmän, jotka ovat hiljaisia. 

 

Etätyöskentelyssä nähtiin paljon hyvää, mutta myös negatiivisia asioita. Palavereita mainittiin 

olevan aivan liikaa ja jatkuva koneen ääressä istuminen koettiin jopa mahdottomaksi. 

Vuorovaikutus todettiin puutteelliseksi ja mm. spontaanit keskustelut ja kahvipöytäkeskustelut 

puuttuivat täysin. Koettiin, että pidemmän päälle on vaara, että työ muuttuu suorittamiseksi ja 

ihmiset ovat onnettomampia, kun vuorovaikutus puutuu. Eräs haastateltavista sanoikin, että 

ajoittain on välillä turruttavaa olla yksin ja ideoita ei oikein synny. Sähköpostien määrä on aivan 

valtavaa ja johtaminen muuttunut hieman sähköpostijohtamisen suuntaan, jolloin ei ole aikaa 

pysähtyä miettimään miten pitäisi toimia. Yhteisiä toimintatapoja ei ole varsinaisesti kaikissa 

yrityksissä suunniteltu oikeastaan ollenkaan, vaan tavat muotoutuvat pikkuhiljaa. Tosin 

mukana oli organisaatioita, joissa tämä asia oli nostettu esiin ja mm. viestintää asioiden tiimoilta 

oli lisätty huomattavasti. 

 

Ideatörmäyttämiset lounaalla tai kahvikoneella puuttuvat täysin. Kaksi haastateltavista 

totesikin, että varsinkin lounastapaamiset ovat olleet tärkeä keskustelun ja ideoinnin 

törmäyttämispaikka normaalisti. Ikävä oli myös hyvää lounasravintolaa ja muiden tekemää 

ruokaa. Nyt etäolosuhteissa koettiin, että ruokahuolto koko perheelle oli raskasta ja tuntui että 



78 

 

 

 

pitää käydä koko ajan kaupassa. Muutama haastateltavista mainitsi, että rytmi on täysin 

hävinnyt ja lounas jää helposti väliin tai syö koneen ääressä töitä tehden. Töiden määrä on 

lisääntynyt ja työajan ja vapaa-ajan tila on hämärtynyt, kun duunia on niin paljon. Työmäärän 

lisääntymiseen on vaikuttanut myös se, että etätyöolosuhteissa on jouduttu selvittämään paljon 

asioita. 

 

Etäkokouksissa koettiin, että hiljaisemmat tuntuvat vieläkin hiljaisemmilta. Useampi henkilö 

toi esiin sen, kuinka etätyöskentely on ekstroverteille helppoa ja mukavaa kun taas introverteille 

vaikeampaa silloin kun pitää esiintyä. Tosin yksi haastatelluista koki, että introverteille aika on 

helpompaa, kun voi piiloutua kameran taakse ja olla hiljaa. Vuorovaikutus muihin ihmisiin on 

yksiulotteista, kun kuullaan yleensä vain ääni tai jos kamerat käytössä, nähdään vain yläkroppa, 

jolloin sanaton viestintä jää hyvin vähäiseksi. Osa tunnelmasta jää arvailujen varaan ja sanoille 

tulee iso merkitys tai sanomatta jättämisille. Teamsin välityksellä on mahdotonta aistia tai 

tulkita tunnelmaa ja toisen ihmisen fiiliksiä. Jos kamerat ovat aina poissa päältä saattaa tulla 

tunne, että joku on vaikeammin tavoitettavissa, jos henkilöllä on aina kamera pois ja on hiljaa 

palavereissa. Vaikka omaa rauhaa on enemmän saattaa kotona olla samaan aikaan muuta 

perhettä tai eläimiä ja voi olla, että joutuu keskeyttämään työn tekemisen juuri, kun ajatusputki 

on hyvin päällä. Kun spontaaneja keskusteluita ei synny kuten aiemmin esimerkiksi palaverin 

jälkeen siirryttäessä takaisin työpisteelle, tuntuu että asioiden edistäminen on ehkä jäänyt 

vähemmälle. Palaverin tauolla ei voi keskustella vieruskaverin kanssa ja kysyä itseään 

askarruttavia asioita. 

 

Etäaikana ihmisten väliset kohtaamiset pitää tehdä, ne ei tuu spontaanisti. 

Kohtaamiset täytyy ennakoida ja valmistella. Et pysty lounaalla tapaamaan 

jotakin ihmistä sattumalta. 

 

Voisiko ajatella rusettiluistelumaisesti, että Teams arpoo joka päivä jokaiselle 10 

min keskustelukumppanin? Sopii ekstroverteille, mutta ei kylläkään introverteille. 

 

Haasteeksi koettiin kontaktien saaminen, materiaalin jakaminen, tekniset taidot hyvin erilaisia 

ja eritasoisia, tiedon jakaminen ja että muistaa informoida kaikkia ketä asia koskee, ettei tule 

informaatiokatkoksia. Vapaamuotoisen keskustelun aktivointi tuntui haasteelliselta ja eräs 
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haastateltavista mainitsi, että vaatii malttia, jotta on itse hiljaa ja antaa muille tilaa puhua 

etäpalavereissa. Aktivointi onnistuu silloin, kun ruudulla tapahtuu jotain, joten tähän tulisi 

kiinnittää huomiota. Kun tehtävät muuttuvat ja henkilöillä on välillä paljonkin erilaisia 

työtehtäviä, pari henkilöä koki, että oli tarvetta työnohjaukselle. Ajatuksia herätti, miten 

saadaan pohdinta etätyöskentelyn arkipäivään, kuten on ollut toimistolla työskennellessä. 

Verkko demokratisoi osallistumista ja oman äänen kuulumista ja tilanne saa ihmiset 

passiivisiksi sekä neljän seinän sisällä olemiseen ollaan väsyneitä. Kuitenkin periksi ei saa antaa 

uutta kulttuuria luodessa, vaatii toistoa, jotta muuttuu rutiiniksi. 

 

Jokainen kuulee esityksen ikään kuin yksin omassa tilassaan ja ei pysty 

havainnoimaan muiden rektioita asiaan, kuten livetilanteessa missä voi nähdä 

reaktiot, ja näiden mukaan asiat kehittyvät tunnelman ja tilanteen mukaan. 

Etätilanteessa puhutaan aina one to one jokainen sana vastaanottajalle, joka ei 

pysty peilaamaan kuulemaan minnekään, tilanne on valtavan erilainen kuin 

aiemmin.  

 

Teamskokousten osalta nousivat muita asioita tärkeimmiksi neljä asiaa: kameroiden 

käyttäminen, kokousten pituus, fasilitointi ja jutustelu palaverin alkuun. Sisäisten teknisten 

koulutusten avulla Teamsin käyttö oli saatu sujuvaksi. Paljon päänvaivaa aiheuttivat, milloin 

kameroita pidetään päällä ja milloin ei. Kulttuurillista eroa kaksi haastateltavaa löysivät eri 

maan kansalaisten kohdalla. Tosin toinen sanoi, että ruotsalaisten kanssa aina kamerat päällä ja 

on rentoa meininkiä, kun toinen haastateltava totesi, että ruotsalaiset jotenkin pönöttävät 

kamerat päällä ja ovat hyvin ulkonäkötietoisia. Ja kun kamerat laitetaan pois päältä, tilanne 

rentoutuu ja voidaan keskittyä itse asiaan. Selkeät pelisäännöt kameroiden käytöstä olisivat 

tarpeen ja kaikissa organisaatioissa ei vaadita kameroiden käyttöä. Useampi haastateltava 

totesi, että voisi itse laittaa kameran päälle ja siten rohkaista myös muita laittamaan kameran 

päälle. Kameroiden käyttö lisäsi vastaajien mielestä vuorovaikutusta huomattavasti. Usein 

kuitenkin nettiyhteys niin heikko, että kun jakaa tiedostoja täytyy kamerat laittaa pois päältä. 

Kuitenkin kun ei näe naamaa kiitos jää puuttumaan, kun ei pysty lukemaan kehonkieltä. 

 

Kokousten pituus oli asia, jonka useampi haastateltava nosti esiin. Kahdessa organisaatiossa oli 

käytössä, että 30 min palaveri lyhennetään Outlookissa automaattisesti 25 min pituiseksi ja 
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tunnin palaveri 50 min mittaiseksi. Koettiin, että ihmiset ovat lyhytjänteisempiä ja eivät jaksa 

keskittyä kovinkaan kauan, ja yksi henkilö koki että 50 min on jo pitkä palaveri. Yleisin 

palaverien pituus oli 1–2 tuntia. Tärkeää oli ajoittaa ja ymmärtää taukojen merkitys, sillä 

mainittiin, että ruudulta katsoessa taukojen merkitys kasvaa. Moni mainitsikin 5–10 min tauot 

erittäin tärkeiksi palaverien välissä. 

 

Haastateltavista puolet nostivat esiin kokousten huolellisen valmistelun, suunnitelmallisuuden 

ja fasilitoinnin merkityksen. Tärkeää on jo kiinnittää kokouskutsun otsikkoon, jotta kokoukseen 

saadaan osallistumaan oikeat henkilöt ja samalla viritetään osallistujat aiheeseen. Fasilitoinnilta 

vastaajien mukaan vaaditaan huomattavasti enemmän ja syvällisempää otetta, jotta saadaan 

ihmiset osallistumaan ja varsinkin ideoidessa jotakin täysin uutta pystytään käyttämän erilaisia 

aktivointimenetelmiä. 

 

Neljäs monessa haastattelussa esiin tullut asia oli jutustelu palaverin alkuun ennen kuin 

mennään asiaan. Tämä koettiin tärkeäksi ja yksi henkilöistä kertoikin, että hän pyrkii olemaan 

ajoissa palaverissa, jotta alkuun muutama minuutti ehditään vaihtamaan kuulumisia ja 

juttelemaan niitä näitä, on tosi tärkeätä, ettei mennä suoraan asiaan. 

 

Olis hyvä, että alkuun voitais tai ehdittäis vähän jutella kuulumisia, silloin asiat 

sujuu jouhevammin. Joskus ei oo aikaa ja joutuu menemään suoraan asiaan, mikä 

on ihan tylsää! 

 

Yleisesti käytössä palavereissa oli käden nostaminen puheenvuoron pyytämiseksi sekä chattiä 

käytettiin osassa organisaatioissa todella tehokkaasti ja osassa vähemmän.  Yksi vastaajista 

kertoi, että heillä on käytössä huutoäänestys. Teamsiin oli kaikilla tehty erilaisia ryhmiä. Osa 

oli käyttänyt break out huoneita, ja osa ei tuntunut tietävän, että tällaisia voisi Teamsissä 

käyttää. Taustakuvien avulla koettiin mahdollisuutena pienillä jutuilla edistää yhteen 

kuuluvuutta sekä indikoida sitä, että kaikki ei ole niin vakavaa. Hyvänä lisänä pidettiin sitä, että 

kokoukset, koulutukset tai muut palaverit voi nauhoittaa ja siten kuunnella uudelleen tai jakaa 

sellaisille henkilöille, jotka eivät päässeet osallistumaan. 
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Joutuu tekemään enemmän ja tarkempia muistiinpanoja palavereista, kun nyt 

etänä ei jää muistikuvaa fyysisestä palaverin paikasta tai siitä kuka istui vieressä 

pöydässä. Nyt kaikki palaverit ovat aika samaa harmaata massaa. 

 

5.2.4 Innovointi, luovuus ja kehittäminen 

 

Innovoinnin ja innovaatiokyvykkyyden näkökulmasta kehitystyö etänä on ohjatumpaa ja siihen 

täytyy varata tietty aika. Koettiin, että innovointi tarvitsee positiivista ilmapiiriä ja yhdessä 

tekemistä. Etätyöskentelyssä nähtiin myös paljon hyvää ja koettiin, että ei ole huono vaihtoehto. 

Tosin haasteeksi nähtiin innovoinnin kannalta se, että ihmiset eivät törmää toisen alan 

kehittäjiin tai toisessa tiimissä eri asian parissa työskenteleviin ihmisiin. Omissa työryhmissä 

koettiin, että ideoita syntyy edelleen osassa organisaatioista. Ja yhden organisaation edustaja 

näki, että monet asiat ovat olleet jähmeitä ja nyt koronan aikana on selkeästi vähän tsempattu 

ja löytynyt uusi tahtotila saada asiat toteutumaan sekä että heidän organisaatiossaan innovaatiot 

eivät ole vähentyneet. On jopa jouduttu toppuuttelemaan, ettei ihmiset palaisi loppuun. 

 

Yksi vastaajista mainitsi, että innovointiin tarvitaan ennakkoluulotonta asennetta ja vaatii 

tietynlaisen fiiliksen, jota itsekseen omassa kotikonttorissa ei tule niin helposti. Mainittiin, että 

innovaatiokyvykkyys vaatii ehdottomasti yhteistyötä ja sellaista pöhinää. Yhdeksi keinoksi 

useampi vastaajista mainitsi kävelyn tai liikkumisen samalla, kun osallistuu palaveriin tai 

kuuntelee jotakin seminaaria. Todettiin, että liikkuminen liittyy innovaatiokyvykkyyteen, siten 

että se liittyy aivojen hyvinvointiin ja koska etätöissä on paljon istumista ja paikallaan oloa niin 

kävelypalaverit ovat hyvä vastapaino tälle. Eräs vastaajista totesi, että hyvin vedetty 

innovaatiotilaisuus, virtuaalinen tapahtuma tai kokous, toimii äärettömän hyvin. Innovaatiolla 

on oma momentum, tila ja missä sitä pohditaan, joten nyt etänä koettiin kuitenkin haastavana 

löytää, miten asioita edistetään yhdessä eteenpäin. Todettiin, että synergiaa Teamsissä ei oikein 

tunnu syntyvän ja että Teams vaatii erilaista rakennetta ideointiin ja keskusteluun, joten se 

helposti vähän latistaa fiilistä. Lisäksi koettiin, että ideointi on vaikeampaa, kun ei voi pallotella 

ideoita saman pöydän ääressä ja että ideoita tulee ehdottomasti helpommin, kun olet läsnä ja 

yhteydessä toisiin ihmisiin sekä kun vähän puhisee ja juttelee jonkun hyvän kollegan kanssa, 

niin hommat sujuvat taas helpommin. 
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Ideat tulee raakilemaisempina, kun ihminen ei oo ehtinyt kysyä tai pohtia asiaa 

ääneen jonkun kanssa. Joutuu sähköpostilla ohjaamaan, että ota jostakin selvää 

ja oliko joku vastaava joskus aiemmin. Asioiden pyörittely tapahtuu jähmeämmin 

tällä hetkellä.  

 

Ideat ei oo kadonneet mutta tarvii pyörittelyä, tarvitaan vapaamuotoisia 

kohtaamisia netissä ja chateissä sekä mahdollisuuksien mukaan fyysisiä 

tapaamisia, ihmisten pitää törmätä toisiinsa. 

 

Mieti viel, että oonko halukas innovoimaan, on korona päällä. Ei pelkästään 

Teams ja etäyhteys vaan kaikkeen liittyy epätietoisuus, kauan tää kestää, koska 

rokotus saadaan kellekin, ei tai joku mun läheinen sairastuu. Tässä on paljon 

ahdistavia tekijöitä ja jos henkilön toimeenpanotaito on alhaalla tai matala niin 

ei paljon innosta innovoida. 

 

Suurimmaksi innovoinnin tai innovaatiokyvykkyyden esteeksi koettiin vapaiden 

keskusteluiden puute. Näitä on yrityksissä pyritty paikkaamaan virtuaalisilla kahvihetkillä, joko 

tiimin tai erityyppisten asiantuntijakokoonpanojen välillä. Yhdessä yrityksessä kahvihetket 

olivat ohjattuja ja ennakkoon määritettiin teemoja, joista keskustellaan. Tämän oli huomattu 

lisäävän kommunikointi ja aktiivisuutta. Eräs haastateltavista näki tärkeänä tehdä myös 

muistiinpanoja näistä vapaammista keskusteluista, jotta jää muistikuva mistä keskusteltu. 

Kahvihetket ja keskustelut toivat työyhteisöön hauskuutta, huumoria ja kepeyttä. Sisäisissä 

palavereissa koettiin, että on ok alkuun jutella 5–10 min vain kuulumisia. Vapaamuotoisten 

kahvihenkien koettiin auttavan fiiliksen ylläpitämistä, työyhteisön liiman vahvistamista ja 

huolehtimista työkavereista, että kaikki voi hyvin. Yleisesti virtuaalikahveja oli 1–2 kertaa 

viikossa. Yhdessä yrityksessä oli aloitettu virtuaalikahvit, mutta nämä olivat kuivuneet kokoon 

ja lopetettu. Yhdessä yrityksessä tiimillä oli joka päivä 15–20 min kahvihetki, jossa ei puhuttu 

työasioista, aiheina oli reseptivinkkejä, mistä tilata ruokaa tai kesällä kahviloiden suosituksia, 

musiikkikeskusteluita ym. mitä milloinkin kenellekin tuli mieleen. Koettiin, että pölöttäminen 

ja niitä näitä keskustelut olivat todella tärkeitä. Fyysisiä tapaamisia oli ollut todella vähän, 

yhdessä yrityksessä oli tavattu porukalla puistossa viime kesänä ja toisessa kesäkuussa ja 

joulukuussa. Yhdessä yrityksessä asiakashankkeet edelleen aloitetaan livekohtaamisella ja sen 
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jälkeen siirrytään etätyöskentelyyn. Muutamia satunnaisia kasvotusten tapaamisia oli ollut 

pienissä ryhmissä. 

 

Yhdessä yrityksessä oli otettu käyttöön virtuaalinen avotoimisto. Tämä tarkoitti sitä, että on 

Teams istunto, johon voi liittyä halutessaan, jos kaipaa avotoimistomaista työilmapiiriä. Ideana 

oli, että kun liityt avotoimistoistuntoon, laitat kameran päälle, jotta muut voivat nähdä sinut ja 

mikin äänettömälle ja avaat sen vain silloin, kun haluat puhua. Tämä siksi, ettei jokainen 

huokaus kuulu kaikille. Kaikki tekevät omia töitään kuten avokonttorissa normaalisti ja jos 

jollekin tulee mieleen jokin asia niin hän voi avata mikin ja kysyä sitä kaikilta avotoimistossa 

istuvilta tai joltakin tietyltä henkilöltä esimerkiksi tyyliin: ”Hei Paavo voinko häiritä, tiedätkö 

mistä löytäisin edellisen x-projektiin liittyvän tiedoston.” 

 

Tärkeäksi kommunikoinnin kohdalta nähtiin kuulumisten kysely, työparit ja minitiimit, jolloin 

kukaan ei jää liian yksin. Keskustelukanavia pitää olla riittävästi tarjolla ja ristipölytystä 

saadaan aikaiseksi, kun keskusteluryhmissä on eri aloilta ihmisiä. Kommunikointiin oli eräässä 

yrityksessä luotu selkeä toimintatapa eli ensin Teamsiin puh? ja vasta kun saa vastauksen niin 

sitten ottaa yhteyttä, näin varmistetaan, että toiselle henkilölle on hyvä hetki käydä keskustelua 

asiasta. Koska nyt etäaikana yhteys toiseen ihmiseen on aika ohuella, niin eräs vastaajista oli 

todennut hyväksi keinoksi varata aika ajoin 15 min kahvihenkiä sellaisten ihmisten kanssa, 

jotka ovat sidosryhmistä tärkeitä ja koki että jutustelun avulla pystyi vahvistamaan sosiaalisista 

liimaa. Hän totesi, että kun on yhteys ihmiseen, niin on helpompi puhua myös haastavista 

asioista. 

 

Hiljainen tieto on yrityksen pääomaa ja oleellista olisi, että sitä saadaan leviämään työntekijältä 

toiselle. Yksi haastateltavista totesi yksiselitteisesti, että hiljainen tieto ei liiku 

etätyöolosuhteissa ollenkaan. Toinen vastaaja totesi, että on iso haaste ja menetetään valtavan 

paljon ja kolmas totesi, että ei ole spontaaneja keskusteluja, joissa hiljainen tieto siirtyisi. Kaksi 

vastaajista otti asian hieman kevyemmin ja totesi, että hiljainen tieto ei leviä helposti ja riippuu 

vähän henkilöstä sekä että hiljaisen tiedon saanti on hankalaa. Yhdessä yrityksessä 

laatuprosessit olivat erittäin vahvat ja vastaaja koki, että ne auttavat dokumentoimaan asioita ja 

siten myös hiljaista tietoa saadaan taltioitua, kun jokaisella on velvollisuus tehdä 

dokumentaatiota. Samassa yrityksessä oli käytössä rinnakkain työskentely Teamsin välityksellä 
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riittävän pitkän ajan esimerkiksi henkilön siirtyessä toisiin tehtäviin tai pois yrityksen 

palveluksesta. Mainittiin lisäksi, että lyhyet työpajat ovat mahdollisia paikkoja hiljaisen tiedon 

siirtymiseen tai virtuaaliset kahvihetket, joissa voi vapaasti kysyä ja keskustella haluamistaan 

asioista tai kuten yksi vastaajista totesi, että huhuiluperiaate chatin tai sähköpostin välityksellä 

on yksi keino. Tärkeänä mainittiin, että työntekijällä täytyy itsellä myös olla ymmärrys ja 

vastuu itse kysyä ja ihmetellä asioita sekä välineiden hyödyntämisen osaamisen merkitys tiedon 

etsimisessä. 

Uudet työntekijät tulee taloon työskentelemään etänä ja ei näe fyysisesti 

työkavereita. Tarvitaan todella hyvä perehdytysohjelma. Mut kyl se henkilö on 

kuitenkin aika yksin ja yrityskulttuuri ei pääse tarttumaan henkilöön. 

 

Jos haluat hiljaista tietoa pitää pirauttaa kaverille. Ennen toimistolla, kun näit 

tietyn henkilön hakemassa kahvia voit heti kysyä ja homma on hoidettu. Nyt etänä 

se vaatii, että ensin katsot henkilön kalenterista, onko sillä aikaa -> laitat viestiä, 

voidaanko jutella (täytyy löytyä yhteinen sopiva aika). Toinen vaihtoehto laitat 

Teamsiin chattiin kyssärin -> toinen ei huomaa sitä -> yrität soittaa (on varattu) 

-> laitat meiliä. Aikaa kuluu tolkuttomasti verrattuna toimistolla työskennellessä. 

Etänä viive milloin saat asian selväksi saattaa olla hyvinkin pitkä. 

 

Keskustelussa haastateltavien kanssa luovuudesta esiin nousi esihenkilön haaste saada ihmiset 

pysähtymään ja katsomaan kaukaisuuteen, luovuuden esiin houkutteleminen, tarve lepuuttaa 

aivoja välillä sekä että on huolehdittava luovuudelle aikaa. Hyvin kiteytettiin, että luovuus 

syntyy siitä, että on selkeät reunaehdot ja päämäärä, riittävästi ymmärrystä oman työn 

johtamiseen ja omaa aikaa miettiä ja pohtia asioita sekä luovuus tarvitsee riittävästi erilaisia 

foorumeita, joissa ihmiset voivat eri kombinaatioilla tavata ihmisiä. Selkeä ajatus 

haastateltavilla oli, että luovuus lähtee ideoista ja tarpeesta, tarvitaan työntöä ja imua, vaatii 

tietyt raamit ja tarpeen, vaatii tietyn mielentilan ja asenteen, että tehdään yhdessä, ollaan läsnä, 

ollaan yhteydessä sekä luovuus tarvitsee iloa ja leikkiä ja hyvää fiilistä. Businessluovuus 

todettiin olevan sitä, että tuntee oman toimialan ja ne asiat, jotka vaikuttavat markkinassa ja 

näkee kokonaisnäkymän, että mitä kannattaa alkaa innovoimaan tai mihin tuotteeseen tai 

palveluun voidaan lisätä jotain, joka tuo lisäarvoa. 
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Luovuus vaatii kykyä nähdä mahdollisia maailmoja ja mielikuvitusta, millaisia asiat voisivat 

tulevaisuudessa olla. Jotta ihmisen mielikuvitus voi päästä liikkeelle tarvitaan jotakin joka 

stimuloi sitä. Osa saattaa nähdä unia nukkuessaan tai voi hyvin vaipua sellaiseen olotilaan, jossa 

ikään kuin pystyy visualisoimaan ja näkemään asioita, joita kehittää omassa päässään. Lapsilla 

on usein erittäin hyvä mielikuvitus, kun kehittävät erilaisia leikkejä ja rakentavat esim. Lego 

palikoista. Mielikuvituksen avulla voidaan kehittää erilaisia skenaarioita ja kirjoittaa tarinoita. 

Mielikuvitusta voi hyvin käyttää myös silloin kun esitetään jotakin tulevaa tai jopa näytellään. 

Mielikuvituksen avulla ihminen voi vapautua faktoista ja heittäytyä täysin muualle nykyisestä 

tilanteesta ja tällöin onkin ihan jopa lupa kehitellä mitä tahansa omassa päässään. Kun asioita 

pohditaan mielikuvituksen avulla, on se myös vapauttavaa, kun pääsee ikään kuin omasta 

työminästään ulos ja ei tarvitse perustaa asioita jo tiedossa olevaan ja nykyiseen tietämykseen. 

Ja kuten Samli (2011, s.7) on sanonut, niin tavoitellessa ylivertaisia innovaatioita on 

mielikuvitus prosessin tärkein liikkeellepaneva voima. Ilman mielikuvitusta on mahdotonta 

nähdä sellaisia asioita mielessään, joita ei vielä ole olemassa. Usein mielikuvitus nähdään vain 

lasten etuoikeudeksi, eikä ymmärretä, että mielikuvituksen avulla on mahdollista visioita 

tulevaa ja luoda erilaisia skenaarioita ja tarinoita. Tällöin mielikuvituksen avulla on mahdollista 

selittää omia ajatuksiaan ja näkemyksiään toisille henkilöille. Mielikuvitusta voidaan 

stimuloida erilaisilla ympäristöillä, kuvilla, äänillä tai skenaarioilla. Mitä hurjempia 

skenaarioita ja visioita voidaan saada mielikuvituksen avulla aikaan, sitä enemmän erilaisia 

idea-aihioita innovaatioiden syntymiseen on mahdollista kehittää. Ihmisen nukkuessa aivot 

käyvät läpi edellisen päivän tapahtumia ja muokkaavat ehkäpä näiden perusteella unia ja 

samalla testaillaan, harjoitellaan ja muokkaillaan asioita, joihin ihminen on törmännyt tai mitä 

hän on pohtinut hereillä ollessaan. Nukkuessa mielikuvitus saattaa hypätä täysin uusiin 

ulottuvuuksiin ja ihminen näkee asioita, jotka ovat aivan mahdottomia ja kummallisiakin. 

 

Kun ilmapiiri on vapautunut, niin ihminen on tuottavampi ja fiilis pysyy positiivisena. Eräs 

haastateltavista kiteytti asian seuraavasti: rentous + nauretaan yhdessä -> luovuus löytyy. 

Toinen vastaajista totesi, että kun iloa ja leikkiä pidetään yllä, niin siitä muodostuu luovuuden 

katalysaattori ja hän summasi, että naurua ei ole, ellei sitä tehdä. Selkeästi esille tuli, että kun 

ilmapiiri on vapautunut, niin ihminen on tuottavampi. Ideointi tarvitsee epävirallista pallottelua 

ja kysymistä kaverin mielipidettä asiaan. Työyhteisön keinoksi pitää yllä luovuutta mainittiin 

päivittäiset tai viikoittaiset yhteiset kahvihetket. 
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Vähemmistö koki, että luovista ratkaisuista voisi miettiä palkitsemista. Yksi vastaajista koki, 

että ideointi tapahtuu muualla kuin töissä, vapaa-ajalla tai lenkkipolulla, sillä siihen ei ole 

päivän aikana aikaa. Yritys, jossa on vahvat innovaatioprosessit ja -perinteen, henkilö totesi, 

että kun innovaatioprosessi saadaan tuupattua alkuun niin prosessi kyllä vie sen eteenpäin. 

Tosin hän koki lisäksi, että kyvykkyys tarvitsee kipinän ja nyt etäaikana tarvitaan siihen 

enemmän ja vaatii fasilitointia erityisen paljon, koska tekniikka on niin köppönen vielä. 

 

Se että kun saat toisen nauramaan niin sit se vapautuu ja kun sä itse vapaudut 

myös, niin pystyy paremmin yhdistelemään uusia asioita, joka on edellytys 

innovoinnille ja ideoinnille. Tarvitaan kepeyttä ja sitä pitää synnyttää tässä 

ajassa. Se ei tuu annettuna. Ja kun toinen henkilö on vapautunut, on hyvä hetki 

esittää oma villi ideansa. Nauru on vapauttavaa ja iloisena ja energisenä saa 

enemmän aikaan. Se kun keinolla millä tahansa saat toisen vähintääkin 

hymyilemään on ultimate palkinto ja saat vastakaikua helpommin. Vaatii 

kiireettömyyden tunnetta, rauhallisuutta ja hupailua. Kiireessä ei voi ideoida, 

silloin ei ole läsnä. Kukaan ei ideoi vihaisena. Myös ratkaisukeskeisyys vaatii 

luovuutta. 

 

Kehittäminen nähtiin tehtävän edelleen workshopeissa, tosin nyt etänä lyhyissä palasissa 

ennemmin kuin koko päivän seminaareissa. Mainittiin, että kehittämispäivät asiakkaiden 

kanssa ovat typistetympiä, ei koko päivän, jolloin toteutus aihealueittain 1,5–2 tuntia kerrallaan 

ja useampana päivänä. Edelleen esiin nousi vapaa keskustelu ja eräs haastatelluista korostikin 

juuri epävirallisten lounas- ja käytäväkeskustelut erityistä tärkeyttä, vaikka aina ei ymmärretä 

sen merkitystä. Näistä keskusteluista voi hyvin bongata jonkun idean. 

 

Uusien asioiden oppimiseen mainittiin toimiviksi keinoiksi kurssille osallistuminen (onnistuu 

etänä hyvin), podcastit, webinaarit, työnkierto, itseopiskelu ja materiaalien lukeminen. 

Teknisten etätyöskentelyvälineiden ja tapojen oppimisessa useampi henkilö toi esiin pakon. 

Kun tilanne oli sellainen, että pakon sanelemana oli omaksuttava uusia keinoja ja menetelmiä 

myös sellaiset henkilöt, jotka vastustivat uusia keinoja, joutuivat pakosta oppimaan uutta. 
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Koronapandemia tilanteen todettiin myös aiheuttaneen tilanteen, jossa moni työntekijä pohtii 

omaa tulevaisuuttaan ja mitä tai miten haluaa töitä tehdä jatkossa ja tämän seurauksena on ollut 

havaittavissa työpaikan vaihtobuumia. Halu oppia ja kokea uutta on lisääntynyt ihan 

huomattavasti ja yhdessä yrityksessä työntekijät jopa kilpailivat keskenään, kuka on 

osallistunut koulutuksiin eniten. Kuitenkin todettiin, että paras tapa oppia uutta on tehdä töitä 

uusien ihmisten kanssa, joka on nyt etätyöskentelytilanteessa haastavaa tai mahdotonta. 

Seminaareissa koettiin saaneen aiemmin ideoita ja pystyi peilaamaan uusia ideoita omaan 

työyhteisöön, nyt näitä ei ole. Etätyöskentelyolosuhteissa aiemmin koko päivän seminaarit ovat 

nyt lyhentyneet kahden tunnin mittaisiksi tietoiskuiksi. Myös Teamsin välityksellä olevissa 

sisäisissä koulutuksissa on otettu huomioon ihmisten kyky keskittyä ruudulla tapahtuvaan 

asiaan lyhytjänteisemmin ja koulutusten pituudeksi mainittiin 1–2 tuntia, maksimissaan kolme 

tuntia. Koulutusten nauhoittaminen Teamsiin koettiin hyvänä lisänä. Yhdessä tekemistä ja 

yhdessä oppimista sekä face to face tapaamisia kaivattiin kovasti sekä workshopmaisia 

tilaisuuksia, joissa voisi keskustella muiden kanssa. Kouluttaminen näytön jakamisella todettiin 

toimivan myös asiakkaille päin hyvin, asiakkaan ei tarvitse tulla fyysisesti paikalle ja säästyy 

aikaa. Koko päivän kestävät maraton kokoukset koulutukset koettiin huonoiksi vaihtoehdoiksi, 

jolloin porukka katoaa paikalta tai tekee omia töitään samalla olematta läsnä. 

 

Kokeiluhalukkuus on heikkoa, muutenkin joutuu keskittymään teknisiin asioihin ja kotona 

kaikki ei oo niin vimpan päälle kuin toimistolla ja sit jos täytyy viel oppia jotain uutta niin 

tuottaa lisätuskaa ja sit täytyis osallistua johonkin etäkoulutukseen, jolloin voi katsoa 

videoita omana valitsemanaan aikana -> Löytyykö aikaa? Tuleeko katsottua? Kouluttaja 

vetää monologia ja osallistujat on kaikki hiljaa. 

 

Tässä ajassa tarvitaan piristystä ja virkistystä ihan työtehtävienkin osalta. Haluut käyttää 

aivoja johonkin uuteen, mikä tuntuu ihanalta ja virkistävältä. Haluut suunnata sen energian 

johonkin uuteen, on inhimillistä ja tähän aikaan sopii hyvin. 

 

Kun en ole toimistolla ja mulla ei oo sitä kahvihetkeä, lounasta tai kävelen lounaalle tai 

palaveriin ja voitais vaihtaa ajatuksia töihin tai muihin asioihin liittyen. Kun sitä ei ole niin 

sitä kyl kaipaa. 
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5.2.5 Johtaminen ja työyhteisö 

 

Johtamisen näkökulmasta koettiin, että ihmiset fokusoituneempia ja keskittyminen parempaa 

just siihen mitä tehdään kuin ehkä aiemmin. Kaikki kuusi henkilöä, jotka työskentelivät 

esihenkilön asemassa, olivat käyneet kahdenkeskisiä keskusteluita työntekijöiden kanssa 

Teamsin välityksellä. Yhdessä yrityksessä oli käytössä one to one palautekeskustelut kahden 

viikon välein. Useampi mainitsi hyödyntäneensä lyhyitä 15–30 min mitä kuuluu keskusteluja. 

Nämä koettiin todella hyväksi varsinkin nyt etätyöoloaikana. Ihmiset tuntuivat olevan 

tyytyväisiä, kun saivat keskustella oman esihenkilön kanssa. Vertaistuki oli hyvä ja mainittiin 

että itselle palautetta on kiva saada. Yksi esihenkilöistä mainitsi, että henkilöt kokevat tosin 

helposti, että häneen ei olla riittävästi yhteydessä. Tämä etätyöaika aiheuttaa matalan 

kynnyksen kokea, ettei ole mukana, joten esihenkilön on syytä olla yhteydessä ehkä useammin, 

kun normaaliolosuhteissa. Johtajilta kaivattiin rohkaisua siihen, että työntekijä uskaltaa ottaa 

aikaa ja pysähtyä välillä sekä ehdottomasti kannustusta uusien toimintamallien käyttöönottoon 

ja jos jokin ei heti toimi niin kärsivällisyyttä tehdä asioita useasti eikä antaa periksi. 

Etäpalavereissa yksi tiimin johtaja kertoi, että pitäisi malttaa itse olla enemmän hiljaa ja antaa 

muille aikaa vastata tai puhua. Osa henkilöistä prosessoi asioita pidempään ja vaatii aikaa 

siihen, että uskaltaa tuoda omat mielipiteensä esille. 

 

Tiimin johtaja antaa meidän itse muovata tiimityöskentelyä ja työtä sellaiseksi 

kuin itse halutaan. Tiimin johtajalle on todella tärkeä arvo, että tiimin ilmapiiri 

on hyvä 

 

Viestinnästä puhuivat haastattelussa vain kolme henkilöä, joista yksi kertoi, että heidän 

yrityksessänsä viestintää on tietoisesti moninkertaistettu ja siten saatu tuotua vaihtelua 

etätyöskentelyyn. Yksi mainitsi, että sähköpostin määrä on aivan tolkuton ja yksi koki, että 

viestinnän kulkua olisi syytä parantaa. Etätyöpisteen muokkaamiseen oli muutamissa 

yrityksissä kannustettu siten, että toimistolta sai hakea näyttöjä, näppäimistöjä, kuulokkeet ja 

työtuolin itselleen kotiin. Koulutusyrityksessä käytössä oli lisävaloja, jotta videoyhteydessä 

henkilö näkyy paremmin. Rahallisesti ei missään kahdeksassa yrityksessä ollut tuettu 

työpisteen tuunaamista. 
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Taukojen tai virkistystoiminnan osalta etätyöskentelyolosuhteissa oli aika vähäisesti erilaisia 

keinoja yrityksissä käytössä. Yhdessä yrityksessä oli torstaisin yhteinen taukojumppa ja 

toisessa yrityksessä oli jokaiselle mahdollisuus osallistua virtuaalijumppiin koko vuoden 2021 

aikana. Yksi henkilö mainitsi hiihtohaasteen, yksi kivi, paperi, sakset turnauksen, jolloin parit 

oli arvottu. Idea oli, että alkuun keskustellaan vähän kuulumisia ja saadaan aikaiseksi lisää 

kommunikointia ei niin tuttujen työkaverien kanssa. Yksi henkilö kertoi, että heillä oli ollut 

viinin ja suklaan maistiaisia etänä siten, että jokainen sai hakea tarvittavat tuotteet toimistolta 

itselleen pakattuna. 

 

Haastateltavat kokivat, että ihmiset menettävät yhteisöllisyyttä etäolosuhteissa, vaikkakin 

työmotivaatio on kova. Pitkittynyt tilanne aiheuttaa väsymystä ja ihmiset kokevat, että 

työyhteisö alkaa hajota. Yhdessä organisaatiossa työtyytyväisyys tutkimusten mukaan oli 

parantunut huimasti, mutta esihenkilön havainto oli kuitenkin, että henkilöt ovat enemmän 

asiakasrajapinnassa ja erkanevat omasta työyhteisöstään. Tähän hän koki selkeästi olevan syynä 

sen, että kun ihmiset eivät tapaa toisiaan niin yhteisöllisyys katoaa tai häilyy. Organisatorinen 

yhteisöllisyys tarvitsee törmäilyä toisiinsa ja vapaamuotoisia keskusteluita, jotta liima pysyy 

kasassa. Useampi henkilö mainitsi, että vaikka tilanteessa on paljon hyvää ja monet tykkäävät 

tehdä etätöitä niin silti ihmiset alkavat olla väsyneitä tilanteeseen. Ihmiset tekevät paljon töitä, 

mutta puuttuu mahdollisuus poiketa toisessa huoneessa ja purkaa tai puhua asioita, vaikka toiset 

eivät niin kuuntelisikaan, tämä todellakin puuttuu nyt kokonaan. Ne, jotka ovat tottuneet 

saamaan palautetta kaipaavat ja tarvitsevat sitä ja tuntuu, että ihmiset jäävät liikaa siihen omaan 

duuniinsa. Koettiin, että yhteisöllinen meidän jengi ei tule palavereissa tai kahvihetkissä. Tulee 

asiat käytyä, mutta jengifiiliksen luominen vaatii sitä, että välillä on pakko tavata kasvokkain. 

Työt kyllä sujuvat. Uusien työntekijöiden perehdytys täytyy toteuttaa etätyöolosuhteissa etänä 

ja videoyhteyden avulla. Tämä vaatii enemmän suunnittelua ja pienissä palasissa perehdytystä. 

 

Tarvitaan todella hyvä perehdytysohjelma, mut kyl se henkilö on kuitenkin aika 

yksin ja yrityskulttuurin on vaikea tarttua etänä. 

 

Verkostoituminen koettiin selkeästi työläämmäksi tai vaikeammaksi nyt etätyöolosuhteissa 

kuin aiemmin. Osa jopa koki, että verkostojen laajentaminen ei etänä onnistu laisinkaan. 

Mainittiin, että nyt etäolosuhteissa tarvitaan joku henkilö, joka tutustuttaa sinut uuteen 
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kontaktiin, jotta verkostoituminen on mahdollista. Luottamuksen rakentaminen etäolosuhteissa 

koettiin haastavaksi ja vaatii pienistä palasista rakentamista. Todettiin, että etäolosuhteissa 

luottamusta täyttyy tuoda esiin omassa puheessaan ja tuoda esiin, että henkilöä, tiimejä ja 

yhteisöä tuetaan ja luotetaan. 

 

5.2.6 Tulevaisuus ja toiveita 

 

Työskentelyn tulevaisuus nähtiin siten, että etätyöskentely on tullut jäädäkseen. Osa oli sitä 

mieltä, että tämä on todella hyvä ja toimii itselle hyvin, osa taas halusi takaisin toimistolle 

mahdollisimman pian. Teknologian osalta nähtiin, että tekoälyn myötä kielimuurit katoavat ja 

pystytään entistä tehokkaammin työskentelemään tiimeissä maailman laajuisesti. Todettiin, että 

törmäyksiä tullaan arvostamaan jatkossa enemmän ja se että tullaan toimistolle yhteen, on 

luksusta ja vaatii jonkin erityisen syyn. Tällöin mahdollisesti varataan aika tai sovitaan tiettyjen 

ryhmien kanssa, milloin ollaan toimistolla. Koska ilmastoasioita pohditaan enemmän, niin 

etätyöskentely nähdään myös mahdollisuutena vähentää henkilökohtaista hiilijalanjälkeä. 

Lähes kaikki haastateltavista kokivat, että tulevaisuuden työskentely tulee olemaan 

jonkinlainen hybridimalli, jolloin tehdään töitä sekä etänä että toimistolla tiettyjen sovittujen 

työskentelymallien mukaan. Pitkä pakkokokemus etätyöskentelystä tulee muuttamaan 

suhtautumista ehdottomasti myönteisemmäksi. Tulevaisuudessa yritykset joutuvat pohtimaan 

tilaratkaisuja ja varmasti pohtivat erilaisia monipaikkaratkaisuja tai yhteiskäyttöä. 

Tulevaisuudessa saattaa olla, että työelämä on etäelämää ja lähikontaktit muodostavat 

ystäväpiiri, jota tavataan kasvokkain. Teamsin kohdalta uskottiin pienryhmätyöskentelyn 

lisääntyvän, toimintoja saadaan lisää mm. äänestyksiä ja muita osallistamiskeinoja. 

 

Etänä voidaan hoitaa paljon asioita, mutta välineet ei korjaa fyysistä 

kanssakäymistä ehkä 1/3 lähityöskentelyä ja 2/3 etänä jatkossa. 

 

Olis aika magee jos olis eri huoneissa eri teemoja esim. discopallo, aavikko ym. 

se vois stimuloi ja ympäristö vaikuttaa mitä sä ajattelet ja siihen mä kannustaisin 

jos haetaan innovaatiokyvykkyyttä ja tehdään etänä töitä -> ehdottaisin että 

vaihdettaisiin ympäristöä keinotekoisesti. Jokaisella voi olla nyt erilainen tausta, 

mutta miten siitä saataisiin enemmän stimuloivampaa, tätä vois pohtia. 
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Haastateltavat toivoivat asiantuntijoilta vinkkejä jaksamiseen ja vireystilan ylläpitämiseen sekä 

vinkkejä, miten päivä kannattaisi rakentaa. Mainittiin myös se, että itselle tulisi sallia todelliset 

tauot. Teamsiin tai videoyhteyksien visualisoitiin enemmän videokuvan käyttämistä asioiden 

havainnollistamiseen, VR-lasien käyttämistä virtuaalisten tilojen luomiseen sekä koettiin, että 

Teams aika tylsä ja miten siitä saisi luotua virtuaalisesti mielenkiintoisemman tilan. Teamsiin 

kaivattiin äänestystoimintoa ja työtilaan stimulaatioita aivoille esim. taidetta, musiikkia, 

estetiikkaa pelkän näyttöpäätteen ja työpöydän lisäksi. Yksi ehdotus oli Teamsiin joku appi, 

millä pystyy enemmän reagoimaan, narua, taputuksia, töminää, kannustusta, lisää 

interaktiivisuutta ja ääniä, jolla saa aikaan toiselle hauskan reaktion. Toivottiin lisäksi, että 

Teamsissä voisi puhua enemmän samaan aikaan tai lähemmin päällekkäin ja enemmän eri 

huoneita ja jaetaan pikkuhuoneisiin, läsnäolon lisäämistä, tosin vaatii fasilitointia ja 

suunnittelua. Innovaatiokyvykkyyden ylläpitämiseksi yhtenä keinona mainittiin ihmisten 

rekrytoiminen avoimemmin mielin eri aloilta ja tehtävistä. Tästä yhdellä haastateltavista oli 

erittäin positiivinen kokemus. 

 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Haastateltavista henkilöistä osa oli todella tyytyväisiä etätyöskentelyyn, osa koki, että sekä 

työyhteisö ja työkaverit alkoivat olemaan todella väsyneitä tilanteeseen ja osa oli sitä mieltä, 

että tämä saisi loppua heti ja haluaisi takaisin vanhaan normaaliin. Tosin kuten tulevaisuuteen 

liittyvien keskustelujen myötä kävi selkeästi ilmi, niin tulevaisuus ei ole paluuta aiempaan, vaan 

etätyöskentely on tullut jäädäkseen. Tämän pakkotilanteen myötä yrityksissä on opittu 

ymmärtämään millaiset työtehtävät ja palaverit voidaan hoitaa etäpalavereina ja etätyötä tehden 

ja milloin tarvitaan kohtaamista ja fyysinen paikka palaveriin. Tulevaisuuden työskentely tulee 

olemaan jonkinlainen hybridimalli etätyöskentelystä ja toimistolla työskentelystä. Se millainen 

se tulee olemaan, muotoutunee ajan myötä ja riippuen työtehtävistä, tiimeistä ja 

organisaatiokulttuurin arvoista. Lisäksi yritykset joutuvat pohtimaan tilaratkaisuja varsinaisen 

fyysisen toimistolla työskentelyn vähentyessä sekä miettimään, miten pidetään huolta 

työntekijöiden jaksamisesta ja vireystilasta. 

 

 



92 

 

 

 

6.1 Keskeiset tulokset 

 

6.1.1 Innovaatiokyvykkyys ja sen kehittäminen 

 

Mitä on innovaatiokyvykkyys ja miten sitä voidaan kehittää? Työ- ja elinkeinoministeriön 

(TEM) koordinoiman Työelämä 2020-verkostohankeen mukaan yrityksen menestyminen 

perustuu osaamiseen, luottamukseen ja yhteistyöhön, työhyvinvointiin ja terveyteen sekä 

innovatiivisuuteen. Haastatteluissa nousivat hyvin esiin varsinkin yhteistyön tekemisen 

haasteet etätyöskentelyssä. Tämä on asia, johon yritysten täytyisi erityisesti kiinnittää huomiota 

ja varmistaa, että jokaisella etätyöskentelevällä henkilöllä on vähintään yksi lähikollega tai 

mielellään minitiimi, jonka kanssa on yhteydessä joka päivä. Innovaatiokyvykkyyttä selvitettiin 

kirjalliseen aineistoon perustuen ja kuten Iddris (2018) on todennut, niin yhteistyö 

institutionaalisten edustajien, asiakkaiden, toimittajien ja kilpailijoiden interaktiivisessa 

oppimisessa yhdistettynä ideoiden hallintaan ja ideoiden toteuttamiseen, ovat tekijöitä, jotka 

vaikuttavat innovaatiokykyyn. Lisäksi hänen tutkimuksensa mukaan kognitiiviset kyvyt ja 

sosiaalinen vuorovaikutus tunnistettiin ratkaisevan tärkeiksi innovaatiokyvyn kannalta. Vaikka 

omassa tilassa koettiin olevan oma rauha pohtia ja prosessoida asioita nyt työskennellessä etänä, 

niin on kuitenkin ensi arvoisen tärkeää pitää yhteyttä muihin ihmisiin ja omiin verkostoihinsa. 

Makarius & Larsen (2018) ovat määritelleet, että etätyöskentelyssä onnistuu työntekijä, joka on 

persoonaltaan miellyttävä, avoin uusille kokemuksille sekä sosiaalinen ja tunnollinen. Uusien 

verkostoiden luominen koettiin todella hankalaksi nyt etäolosuhteissa ja tähän olisikin hyvä 

löytyä jokin keino, miten verkostoja olisi mahdollista aktiivisesti kasvattaa, vaikka kohtaamisia 

seminaareissa ja muissa tapahtumissa ei olekaan mahdollista toteuttaa. Tähän ei tutkimuksessa 

löytynyt vielä mitään selkeää uutta keinoa tai ehdotusta. 

 

Innovaatiokyvykkyyteen vaikuttavat henkilökohtaiset ominaispiirteet, joita voivat olla 

sosiaaliset verkostoitumisen ja viestimisen taidot, motivaatio ja sitoutuminen asiaan sekä hyvä 

itsensä tunteminen ja hallinta (Hero 2019). Tutkimuksen perusteella haastateltavat nostivat 

erittäin tärkeäksi itsensä johtamisen kyvyt etätyöolosuhteissa. Lisäksi koettiin, että 

etätyöskentelyssä korostuvat henkilön omat viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Mainittiin, että 

Teamsin välityksellä on mahdotonta aistia tai tulkita tunnelmaa ja toisen ihmisen fiiliksiä. 

Olisiko tällöin hyvä panostaa henkilöiden viestintätaitojen kehittämiseen, jolloin asioista 



93 

 

 

 

kommunikoiminen etäyhteyden välillä sujuisi mutkattomammin, henkilöt osaisivat tuoda 

selkeämmin esiin oman kantansa sekä esittää havaintojaan, mielipiteitään ja ehdotuksiaan. Näin 

organisaatioissa pystyttäisiin keskittymään enemmän asioiden yhdessä tekemiseen, 

pohtimiseen ja kehittämiseen. Etätyöskentelyyn tottuminen on ollut helpompaa luontaisesti 

muutokselle avoimille ja uteliaille ihmisille. Selvästi kuitenkin ihmisten, jotka tarvitsevat 

kollegoita ympärilleen, luovuus kärsii, kun spontaaneja kohtaamisia ja kahvipöytäkeskusteluja 

ei enää ole.  Etätyö koettiin pääosin mukavaksi ja sopii hyvin itsenäisille työntekijöille, mutta 

hiljaisen tiedon siirtäminen puutuu ja ongelmatilanteiden sekä pientenkin helppojen asioiden 

ratkaiseminen vie välillä selvästi aikaa enemmän kuin lähitoimistotyössä. Kun spontaaneja 

keskusteluita ei synny itsestään, on ne nyt luotava. Usea vastaaja nosti esiin jutustelut ennen 

palaveria ja niiden tärkeyden. Tämä vaatii jatkossa selkeää panostamista keskustelujen 

syntymiseen, erilaisten keinojen etsintään, miten spontaaneja kohtaamisia olisi mahdollista 

luoda etäolosuhteissa sekä ihmisten rohkaisemiseen ollakseen aktiivisempia ja löytämään uusia 

keinoja vanhojen keinojen rinnalle. Kuten Alasoini ym. (2014, s.8) on tuonut ilmi, niin arvoa 

luovat ja tuottavat innovaatiot edellyttävät toteutuakseen koko organisaation laajaa ja 

monipuolista yhteistyötä sekä kaikkien palasten sitoutumista yhteiseen tekemiseen. 

Suurimmaksi innovaatiokyvykkyyden esteeksi koettiin vapaiden keskusteluiden puute, joten 

näitä tarvitaan ehdottomasti lisää sekä keinoja ja ideoita, miten vapaita keskusteluita voidaan 

saada aikaan. Nyt ainoana keinona tuntui olevan kahvihetket tai erikseen varatut 15 min 

jutusteluhetket tiettyjen henkilöiden kanssa, mutta nämäkin oli ennakkoon sovittuja ei 

spontaanisti tapahtuvia keskusteluja. Virtuaalinen avotoimistoidea kuulosti hyvältä avaukselta 

tällaisen vapaan keskustelun ruokkimiseksi ja olisikin mielenkiintoista tutkia enemmän, kuinka 

ja miten se missäkin tilanteessa toimiin. Silloin kun kahvihetket olivat ohjattuja tai keskustelulle 

oli etukäteen määritetty jokin teema, oli huomattu tämän lisäävän kommunikointia ja 

aktiivisuutta. 

 

Yksilön innovatiivisuutta lisäävät yrityksessä määritetyt toimintamallit sekä niiden tukena 

olevat työkalut (Mäntyneva 2012, s.125). Haastatteluissa tuli ilmi, että sellaiset yritykset, joilla 

on selkeä innovaatioprosessi tai laatuprosessit, saavat näistä selkeästi tukea poikkeustilanteissa 

ja nyt etätyöolosuhteiden vallitessa. 
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6.1.2 Innovaatiokyvykkyys ja luovuus 

 

Vaatiiko innovaatiokyvykkyys luovuutta? Haastatteluista kävi ilmi, että innovointiin tarvitaan 

ennakkoluulotonta asennetta ja se vaatii tietynlaisen fiiliksen, jota omassa kotikonttorissa ei 

tule niin helposti. Myös aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että työntekijöiden innovatiivinen 

käyttäytyminen riippuu suuresti heidän vuorovaikutuksestaan muiden kanssa työpaikalla 

(Anderson ym. 2004, Zhou & Shalley, 2003). Haastateltavat mainitsivat, että 

innovaatiokyvykkyys vaatii ehdottomasti yhteistyötä ja sellaista pöhinää. Ideointi koettiin 

vaikeaksi, kun ei voida pallotella saman pöydän ääressä. Keskustelujen myötä tuli sellainen 

tunne, että ainakin nyt alkuun etätyöolosuhteissa on koettu selviytymään eteen tulleista 

haasteista, teknisistä toteutustavoista sekä siitä, että jokaisen työskentely sujuu ja asiat saadaan 

tehtyä. Viimeistään nyt olisi aika keskittyä siihen, miten innovaatiokyvykkyyden tarvitsemaa 

yhteistyötä, vapaata keskustelua ja keinoja saadaan aikaan, miten asioita pystytään 

etätyöolosuhteissa yhdessä edistämään ja positiivista fiilistä saadaan ruokittua ja rohkaistua. 

 

Innovaatiojohtamisessa korostuvat luovuus, joustavuus ja muutos toteaa Hautamäki (2010, 

s.132). Esihenkilön haasteeksi koettiin se, miten ihmiset saadaan pysähtymään ja katsomaan 

kaukaisuuteen sekä miten luovuus saadaan houkuteltua esiin. Ymmärrettiin hyvin se, että 

luovuudelle on löydettävä aikaa ja aivoja täytyy pystyä lepuuttamaan välillä. Henkilöstön 

näkökulmasta johdon tärkeä tehtävä innovaatiokyvykkyyden kehittämisessä on saada aikaan 

sellainen työilmapiiri, jossa henkilöstö kokee, että heitä kuunnellaan ja heidän ideoistaan ja 

ajatuksistaan aidosti välitetään (Alasoini ym. 2014, s.22). Haastateltavat korostivatkin, että 

vaikka luovuus lähtee ideoista ja tarpeesta, tarvitaan siihen imua ja työntöä sekä selkeät raamit. 

Tämän lisäksi tarvitaan tietynlainen mielentila ja asenne, että tehdään yhdessä. Haastatteluissa 

korostui selkeästi se, että luovuus tarvitsee iloa ja leikkiä sekä hyvää fiilistä. Hyvä fiilis tehdään 

yhdessä työyhteisössä ja siitä ovat vastuussa jokainen työntekijä omalla tekemisellään ja 

asenteellaan. Onnistumiset ja positiiviset asiat ruokkivat uusia ideoita ja halua kehittää sekä 

löytää uusia mahdollisia maailmoja. Kuten Jong & Den Hartog (2007) ovat sanoneet niin, 

kommunikoinnilla ja positiivisella asioiden nostamisella voidaan myös vaikuttaa tai ohjata 

ideoiden luomiskykyä. Tutkimuksessa tuli selkeästi ilmi, että kun ilmapiiri on vapautunut, niin 

ihminen on tuottavampi ja fiilis pysyy positiivisena. Kuten Gabora & Kaufman (2010) ovatkin 

todenneet, niin luovuus on ehdoton edellytys kehitykseen. Tämän tutkimuksen yksi helmistä 
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onkin se, kun haastateltavat mainitsivat, että rentous ja nauretaan yhdessä tuottaa luovuutta sekä 

luovuuden katalysaattori on ilo ja leikki, joten naurua ei ole, ellei sitä tehdä. 

 

6.1.3 Etätyöskentelyn erityispiirteet ja innovaatiokyvykkyys 

 

Mitä ovat etätyön erityspiirteet? Etätyöskentelyolosuhteissa etäpalaverien fasilitointi nousi 

selvästi yhdeksi tärkeäksi asiaksi, jotta on mahdollista saada ihmisiä osallistumaan asioiden 

pohdintaan ja toimimaan aktiivisesti yhdessä. Etänä järjestettävissä palavereissa etukäteen tehty 

valmistelu ja asioiden jäsentely ovat ensiarvoisen tärkeää, sillä verrattuna silmätysten 

tapahtuvaan palaveriin etäpalaverissa ei ole niin paljon mahdollisuutta improvisointiin. 

(Haapakoski 2020, s.63) Fasilitointi vaatii jatkossa tarkempaa suunnittelua, roolitusta, 

etukäteen briiffausta ja työvälineiden sujuvaa hallintaa. Teamsin chat-kentästä on muodostunut 

keskustelukanava ja foorumi, jonka avulla keskusteluun on tullut uusia tasoja ja asioita voidaan 

työstää useammassa keskustelussa jopa samanaikaisesti. Useissa yrityksissä olikin käytössä 

useita keskusteluryhmiä Teamsissä ja on todella tärkeää, että useita erilaisia 

keskustelufoorumeita on tarjolla, jotta vapaata ja spontaania keskustelua on mahdollista käydä 

verkon välityksellä laajasti ja helposti. Kameroiden käyttäminen etäpalavereissa todettiin 

huomattavasti lisäävän vuorovaikutusta. 

 

Etätyöskentely vaatii itsenäistä otetta ja työskentelyä monesti yksin siilomaisessa ympäristössä, 

jossa on vähän kasvotusten vuorovaikutusta muiden kanssa. (Mattiske 2020, s.56-57) Itsensä 

johtaminen koettiin tutkimuksen mukaan yhdeksi merkittäväksi tekijäksi, jotta omaa vapaata 

työskentelyään osaa jaksottaa sekä pystyy pitämään oman vireystasonsa yllä. Monille 

etätyöskentely saattoi viedä mukanaan ja taukoja ei välttämättä aina muistanut ottaa itselleen. 

Tähän tarvitaan johtajilta muistutusta ja rohkaisua, että työntekijä uskaltaa ottaa aikaa ja 

pysähtyä välillä. Näiden taukojen tai jopa tyhjien hetkien ei tarvitse olla pitkiä, mutta niitä on 

sisällyttävä päivään riittävästi. 

 

Yhteisöllisyys ja sen puute etätyöolosuhteissa oli yksi paljon keskustelua aiheuttanut aihe. 

Vaikka monet henkilöt tykkäävät tehdä etätöitä tuli sellainen tunne, että monet ovat väsyneitä 

vallitsevaan tilanteeseen, jota he itse eivät ole pystyneet valitsemaan. Tietoisuus tulevasta ja 

siitä kuinka kauan tämä pandemiatilanne jatkuu aiheuttaa epätietoisuutta ja ahdistusta. 
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Yrityksen työilmapiiri ja organisatorinen yhteisöllisyys tarvitsee ihmisten törmäilyä toisiinsa, 

kontakteja ja vapaamuotoisia keskusteluja, jotta yhteys ja liima, joka yhdistää pysyy kasassa. 

Yhteisen fiiliksen todettiin tarvitsevan aika ajoin kasvokkain tapahtuvaa kontaktia ja nyt, kun 

tilanne on kestänyt niin kauan ja joillakin tällaisia kontakteja ei ole ollut ollenkaan, niin niitä 

kaivataan ja tarvitaan. Niin kauan kuin fyysisiä tapaamisia ei voida järjestää on tultava toimeen 

virtuaalisten tapaamisten kanssa ja keksittävä näihin tapaamisiin jotakin, joka saa niitä 

enemmän interaktiivisiksi. Keskusteluissa ehdotettiin VR-laseja, Teamsiin joku appi, jonka 

avulla pystyy reagoimaan asioihin äänin, taputuksin ym. keinoin sekä Teamsiin huoneita, joihin 

voitaisiin keinotekoisesti luoda erilaisia stimuloivia ympäristöjä. Kellään ei ollut valmista 

ajatusta mikä toimisi, vaan on lähdettävä rohkeasti kokeilemaan erilaisia keinoja ja yrityksen ja 

erehdyksen kautta, rakennettava täysin uudenlaisia virtuaalisia kohtaamispaikkoja, keinoja 

kommunikoida, haastaa kaveria ja tehdä töitä yhdessä verkon välityksellä. 

 

6.1.4 Innovaatiokyvykkyyden kehittäminen etätyöolosuhteissa 

 

Tutkimuksen pääkysymykseen, miten on mahdollista kehittää ja ylläpitää innovaatio-

kyvykkyyttä etätyöolosuhteissa tutkimuksessa saatiin vastaukseksi, että varsinkin yhteistyöhön 

on kiinnitettävä erityistä huomiota. Varsinkin spontaaneja keskusteluita ihmisten välillä on 

saatava aikaiseksi. Silloin kun nämä erittäin tärkeät keskustelumahdollisuudet puuttuvat, 

vaikuttaa tämä ideoiden syntymiseen, asioiden pallottelemiseen sekä pohditaan huomattavasti. 

Ideat kehittyvät, kun ihmiset vaihtavat ajatuksiaan keskenään, toinen antaa jonkin pointin 

asiaan ja toinen henkilö mainitsee jotakin, jonka avulla idea kehittyy eteenpäin. 

Etätyöolosuhteissa käytetään toistaiseksi etäkokousten organisoimiseen ja pitämiseen 

välineenä Microsoft Teams sovellusta, jonka hallinta auttaa innovaatiokyvykkyyden 

ylläpitämisessä. Jotta kommunikointi toisten henkilöiden kanssa on sujuvaa ja saa omat 

mielipiteensä selkeästi esitettyä toisille henkilöille, vaatii tämä hyviä viestintä- ja 

vuorovaikutustaitoja. Mitä selkeämmin ja mahdollisesti visuaalisemmin pystyy omia 

ajatuksiaan tuomaan muille henkilöille esille etätyöolosuhteissa, sitä helpommin asiat etenevät 

ja muiden on helppoa ja mielekästä osallistua asioiden pallottelemiseen ja ideointiin. 

Työntekijöiden mielikuvituksella eli kyvyllä nähdä asioita, joita ei vielä ole, on suuri merkitys. 
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6.2 Jatkokehitys 

 

Jotta löydettäisiin ideoita erilaisten keinojen käyttämiseen innovaatiokyvykkyyden 

ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tarvittaisiin idea-aihioita monenlaisia, erilaisilta ihmisiltä ja 

erilaisista organisaatioista. Tämä vaatisi vielä huomattavasti suuremman joukon 

haastattelemista tai kyselyyn osallistumista, jotta ideoita saadaan paljon ja eri kulmista. Vielä 

parempi ratkaisu olisi julkinen innovaatioalusta, jonne kuka tahansa voisi käydä laittamassa 

omia ehdotuksiaan, näitä olisi mahdollisuus kommentoida ja kasvattaa sekä peukuttaa. Tämän 

jälkeen tarvittaisiin yksi tai mielellään useampi yhteisö, organisaatio tai yritys, jossa erilaisia 

keinoja ja tapoja voitaisiin testata, muokata ja kehittää eteenpäin. Näin voitaisiin löytää uusia 

keinoja vapaan spontaanin keskustelun, fasilitoinnin, hyvän fiiliksen luomisen, naurun ja 

leikkisyyden, luovuuden ruokkiminen sekä teknisten välineiden symbioosiin. Yksi tehokas 

keino voisi olla Hackathon tapahtuman järjestäminen, jossa nyt suuren jalansijan saanutta 

Teams ympäristöä pyrittäisiin kehittämään siten, että edellä mainitut asiat olisivat keskiössä. 

Hachathon on tietyn ajan sisällä esimerkiksi 48 tuntia järjestetty tapahtuma, johon joko 

ilmoittautuu tai kutsutaan tyypillisesti Startup-yrityksiä etsimään ratkaisua tiettyyn tehtävään 

tai ongelmaan. Erittäin tärkeää on löytää sellaisia tahoja tai henkilöitä, joilla on kyky 

visualisoida aivan uusi tilanne, mielikuvitusta ja kova motivaatio löytää jotakin aivan uutta 

erilaista ja sellaista mitä ei ole tehty tai keksitty aiemmin. Tähän tarvitaan kykyä nähdä 

mahdollisia maailmoja ja kykyä keksiä mielikuvituksen avulla tarinoita ja skenaarioita. 

Tapahtuman aikana innovoidaan ja pohditaan täysin uudenlaisia ratkaisumalleja. Tällaiset 

tapahtumat ovat oiva tilaisuus rikkoa normeja ja löytää uusia hulluja innovatiivisia ratkaisuja. 

(Liveto, 2019) Usein hachathon tapahtumissa parhaimman ratkaisun kehittäjälle on luvassa 

joko rahallinen palkinto tai jonkun ison yrityksen rahoitusta jatkokehittämiseen. 

 

7 YHTEENVETO 
 

Yritysten innovaatiokyvykkyys tulee olemaan yksi merkittävä kilpailukeino tulevaisuudessa ja 

se, miten eri yritykset onnistuvat kehittämään ja ylläpitämään innovaatiokyvykkyyttä varsinkin 

sellaisissa työskentelyolosuhteissa, jossa työskennellään omissa etätyöpisteissä. Tällöin 

haasteeksi nousevat, miten kommunikointia ja vapaata tai spontaania keskustelua saadaan 

aktivoitua ja pidettyä yllä. Se, miten eri yritykset onnistuvat, on suuri merkitys tulevaisuuden 
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innovaatiokyvykkyyden ja siten yritysten menestyksen kohdalla. Tutkimuksessa selvitettiin, 

mitä innovaatiokyvykkyyden kehittäminen ja ylläpitäminen vaatii etätyöolosuhteissa, jolloin 

henkilöt eivät ole lähikontaktissa oman tiiminsä tai kollegoidensa kanssa joka päivä. 

Tavoitteena oli selvittää, miten etätyöolosuhteissa työskentely vaikuttaa 

innovaatiokyvykkyyteen. Aluksi kirjallisuuden perusteella etsittiin vastauksia siihen, mitä 

innovaatiokyvykkyys oikein on ja mitkä asiat vaikuttavat siihen, että sitä on mahdollisuus 

kehittää. Lisäksi pohdittiin luovuuden merkitystä sekä millaista luovuutta innovaatiokyvykkyys 

vaatii. Lopuksi selvitettiin etätyöskentelyn erityspiirteitä ja miten etätyöolosuhteissa yhteistyö 

ja kommunikointi eroaa toimistolla työskentelyyn ja miten nämä asiat vaikuttavat 

innovaatiokyvykkyyteen. 

 

Tutkimuksessa käytettiin kvalitatiivista tutkimusmenetelmää, jonka tarkoituksena on ymmärtää 

ilmiöitä ja luoda johtopäätöksiä haastattelujen perusteella. Tutkimuksen aineiston keruuseen 

käytettiin kirjallisuutta, artikkeleita, kyselyitä sekä kahdeksan henkilön puolistrukturoituja 

teemahaastatteluja. Tutkimusvaiheessa suoritettiin ensin webkysely, johon saatiin vastauksia 

noin 50 henkilöltä ja tämän kyselyn perusteella nousseista teemoista keskusteltiin kahdeksan 

haastatellun henkilön kanssa tarkemmin puolistrukturoidussa haastattelussa. 

 

Innovaatiokyvykkyys vaatii ensisijaisesti yhteistyökykyä. Jotta ideoita voidaan pallotella, 

muokata ja kehittää, tarvitsee tämä keskustelua muiden kanssa. Varsinkin spontaanit 

keskustelut nousivat äärettömän tärkeiksi ajatellen uusien ideoiden syntymistä ja ajatusten 

pohdintaa. Innovaatiojohtamisessa korostuvat luovuus, joustavuus ja muutos. Jotta luovuus 

saadaan kukoistamaan, vaatii tämä työyhteisössä iloa ja leikkimielisyyttä sekä naurua. Ihminen 

on tuottavimmillaan, kun hän voi hyvin ja tuntee olonsa turvalliseksi omassa työyhteisössään. 

Tämä vaatii luottamusta, hyvää itsensä tuntemusta ja johtamista sekä kykyä aktiiviseen 

kommunikointiin erilaisten ihmisten kanssa moninaisissa ja erityyppisissä digitaalisissa 

ympäristöissä. Tehokas ja monimuotoinen kommunikointi etätyöolosuhteissa vaatii teknisten 

välineiden sujuvaa hallintaa, halua ja kykyä oppia uutta sekä hyviä vuorovaikutus- ja 

esiintymistaitoja. 

 

Tutkimuksen haastatteluissa saatiin hyvin kattava kuva, siitä millaista etätyöskentely on ja 

millaisia haasteita se aiheuttaa kommunikointiin ja yhteistyön tekemiseen sekä siten ideointiin 
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ja innovointiin. Huomattiin että, vaikka tilanne on pakon sanelema ja tietoisuutta ei ole siitä, 

kuinka kauan poikkeustilanne jatkuu, on työntekijöillä korkea motivaatio tehdä asioita 

parhaalla mahdollisella tavalla sekä kehittää uusia toimintatapoja. Tosin selkeästi väsymistä 

tilanteeseen oli huomattavissa ja siten olisi äärettömän tärkeää pyrkiä löytämään vielä täysin 

uusia ja interaktiivisia toimintatapoja, joilla voidaan yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemistä ja 

yhteistyötä sekä spontaania keskustelua lisätä ja löytää näihin uusia ulottuvuuksia. Lisäksi 

työntekijöiden jaksamiseen ja hyvinvointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Uusien 

toimintatapojen ideointiin ehdotuksena hachathon tapahtumia, joiden avulla voitaisiin löytää 

täysin uudenlaisia tapoja tehdä asioita etätyöolosuhteissa sekä testaamalla oikeassa 

työympäristössä voitaisiin saada erittäin arvokasta tietoa, jota yritykset voisivat hyödyntää. 

Yhdessä haastattelussa esiin tullut virtuaalinen avotoimistoidea vaikutti erittäin lupaavalta 

keinolta luoda ilmapiiriä spontaaneille keskusteluille ja ehdottomasti kannattaa viedä eteenpäin 

sekä testata erilaisissa ympäristöissä sekä eri kokoonpanoilla. 
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1.

Merkitse vain yksi soikio.

Muu:

100 %

80 %

50 %

25 %

10 %

2.

Merkitse vain yksi soikio.

Muu:

yli 15 kk

10-15 kk

6-10 kk

3-6 kk

1-3 kk

3.

Merkitse vain yksi soikio.

Muu:

Saman verran kuin aiemmin

Huomattavasti enemmän kuin aiemmin

Hieman enemmän kuin aiemmin

Hieman vähennän kuin aiemmin

Huomattavasti vähemmän kuin aiemmin

En tee ollenkaan

4.

Merkitse vain yksi soikio.

Muu:

Erittäin aktiivinen

Kohtalaisen aktiivinen

Odotan, että muut ottavat yhteyttä minuun

En ole yhteydessä muihin ollenkaan

5.

Merkitse vain yksi soikio.

Muu:

Erittäin aktiivisia

Kohtalaisen aktiivisia

Odottavat että minä olen yhteydessä heihin

Ovat yhteydessä harvoin

Eivät ole yhteydessä ollenkaan

Kysely : Diplomityö innovaatiokyvykkyyden kehi�äminen ja ylläpitäminen
etätyöolosuhteissa
Opiskelen LUT-yliopistossa tuotantotalouden diplomi-insinööriksi suuntautumisalanani innovaatiojohtaminen. Teen diplomityötä aiheena Innovaatiokyvykkyyden kehittäminen ja ylläpitäminen 
etätyöolosuhteissa.  

Tutkimuksen ensimmäinen vaihe on kysely, johon toivon sinun osallistuvan. Kyselyssä on 19 kysymystä ja se vie sinulta aikaa noin 3-5 minuuttia. 

Innovaatiokyvykkyyden pääkomponetteja ovat mm. luovuus ja kyky uudistua, yhteistoiminta, businessintelligenssi, osaamiset, liiketoimintaprosessit ja tietotekniset ratkaisut (Malinen & Banks 
2004, s.52)

*Pakollinen

1. Kuinka paljon työskentelet etänä työajastasi *

2. Kuinka kauan olet työskennellyt etätyöolosuhteissa? *

3. Kuinka paljon suunnittelu- ja ideointityötä teet etätyöolosuhteissa verrattuna työpaikalla työskentelyyn? *

4. Kuinka aktiivinen olet itse olemaan yhteydessä kollegoihisi tai muihin työhön liittyviin verkostoihisi etätyöolosuhteissa? *

5. Kuinka aktiivisia organisaatiosi tai yhteisösi muut henkilöt ovat yhteydenpidossa sinuun etätyöolosuhteissa? *
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6.

Muu:

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

videokokoukset kamerat päällä

videokokoukset kamerat poissa päältä

jokin ideointialusta

sähköpostit

pikaviestit

puhelin

someryhmät

whatsupryhmät

virtuaalinen työyhteisö

tavataan jossakin esim. kahvilassa

puhelinaplikaatio (appi)

7.

Muu:

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

säännölliset päivittäiset kokoukset

viikottaiset kokoukset

virtuaalinen kehittämistapahtuma

virtuaalikahvit joskus

säännölliset viikottaiset virtuaalikahvit

epävirallinen somekeskusteluryhmä

virtuaalinen virkistystapahtuma

ryhmäkeskustelua jostakin tietystä aiheesta

viikkokirje ajankohtaisista asioista ja tapahtumista

virtuaalisia teemapäiviä

8.

Muu:

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

kyllä, puhelimitse usein

kyllä, puhelimitse joskus

kyllä, viesteillä usein

kyllä, viestillä joskus

kyllä virtuaalisissa kahdenkeskisissä tapaamisissa useasti

joskus virtuaalisissa tapaamisissa

en saa palautetta tai kannustusta

9.

Merkitse vain yksi soikio.

Muu:

kyllä, selkeämmät kuin työpaikalla työskennellessä

kyllä, yhtä selkeät kuin työpaikalla työskennellessä

ei niin selkeät kuin työpaikalla työskennellessä

tavoitteet ovat aika epämääräiset

minulla ei ole selkeitä tavoitteita

10.

Merkitse vain yksi soikio.

Muu:

paremmin kuin toimistolla työskennellessä

erittäin hyvin

hyvin

kohtalaisesti

heikosti

en ollenkaan

11.

Merkitse vain yksi soikio.

Muu:

kyllä, positiivisesti

kyllä, negatiivisesti

ei vaikuta

6. Mitä etätyövälineitä käytät sinä tai yhteisössäsi käytetään kommunikointiin etätyöolosuhteissa? *

7. Millaista yhteisöllistä toimintaa on työyhteisössäsi etätyöolosuhteissa? *

8. Saatko henkilökohtaista palautetta tai kannustusta asioiden kehittämiseen esimieheltäsi tai kollegoiltasi etätyöolosuhteissa miten? *

9. Onko sinulla selkeät tavoitteet etätyöolosuhteissa? *

10. Kuinka hyvin saat tehtyä suunnittelu- tai ideointityötä etätyöolosuhteissa? *

11. Vaikuttaako etätyöolosuhteissa työskentely luovuuteesi? (Luovuutta on kyky nähdä asioita uusista näkökulmista ja rakentaa niistä jotain uutta, omaperäistä ja toimivaa.)
*
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12.

Merkitse vain yksi soikio.

Muu:

Kyllä, useammankin kerran

Kyllä, jonkun verran

En oikestaan tai en ole huomannut

En ole

13.

Muu:

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

erittäin toimiva

kommunikointi on aktiivista

luova ja innovatiivinen

hiljainen

välinpitämätön

mukava ja välitön

kannustava

sulkeutunut

avoin uusille ideoille

auttava

palavereita on liikaa

luottavainen

innovatiivinen

kankea ja vanhanaikainen

yhteisöllinen

jokainen omassa kopissaan

salliva

14.

Muu:

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

mieleesi tulee paljon pieniä uusia ideoita

keksit omaperäisiä tai yllättäviä ideoita

muokkaat omia tai ehdotat muutoksia toisten työtapoihin

kehität palveluita tai tuotteita

keksit hyödyllisiä uusia asioita tai menetelmiä

teet paljon havaintoja

näet asioita uudelta kantilta

osallistut asiantuntijafoorumeihin

verkostoidut uusien ihmisten kanssa

jaat omaa tietämystäsi ja osaamistasi

opit uusia asioita

uskallat epäonnistua

teet yhteistyötä YHDEN kollegan kanssa

teet yhteistyötä USEIDEN kollegoiden kanssa

saat toteutettua asiat nopeasti ja tehokkaasti

pohdit asioita pitkään ja huolella

työskentelet tehokkaammin kuin toimistossa

tuotat paljon ideoita

kysyt muilta kysymyksiä MIKSI

15.

Merkitse vain yksi soikio.

Muu:

Kyllä, ehdottomasti, jopa helpompaa kuin toimistolla työskennellessä

Kyllä

Kyllä, jonkin verran

Ei oikeistaan

Ei pysty, on vaikeata

12. Oletko onnistunut etätyöolosuhteissa siirtämään hiljaista tai sumeata tietoa henkilöltä toiselle tai saanut sitä itse? *

13. Miten kuvailisit työyhteisösi työkulttuuria etätyöolosuhteissa? Valitse 5 parhaiten kuvaavaa. *

14. Työskennellessäsi etänä. Valitse 5 tärkeintä. *

15. Onko mielestäsi etätyöolosuhteissa mahdollista kehittää omaa osaamistasi? *
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Teemahaastattelun kysymyksiä 

 

1. Miten kuvailisit työyhteisösi työkulttuuria etätyöolosuhteissa?  

2. Miten tuotteiden, palveluiden tai työtapojen ideointi tapahtuu etätyöolosuhteissa? Oletko hyödyntänyt 

joitakin digitaalisia ympäristöjä ideointiin tai ajatusten vaihtamiseen? Miten ideoita tulisi lisää? Miten 

kokeilunhalukkuutta voisi boostata/kannustaa/ruokkia? 

3. Oletko onnistunut siirtämään hiljaista tai sumeata tietoa henkilöltä toiselle tai saanut sitä itse? Miten sitä 

pystyy etätyöolosuhteissa siirtämään? Miten voisit/toivoisit että voit kehittää omaa osaamistasi 

etätyöolosuhteissa? Mitä keinoja on jo olemassa? 

4. Miten etätyöskentelyssä johdat tiimiäsi tai miten sinua johdetaan? Minkälaisilla välineillä yhteyttä 

pidetään ja kuinka usein sekä toimivatko yhteyden, kuinka hyvin? Millaista tukea toivoisit johdolta /annat 

johtajana etätyöolosuhteissa? 

5. Mitä erityispiirteitä etätyö tuo johtamiseen ja kommunikointiin? Millaisia asioita mielestäsi etätyö 

mahdollistaa? Millaisia haasteita mielestäsi etätyön tekeminen tai johtaminen mielestäsi tuo esiin? 

6. Millainen on kollegoiden kanssa kommunikointi etätyössä? Miten vuorovaikutus toteutuu mielestäsi 

etänä? Oletko kohdannut millaisia haasteita? Jos olet niin miksi ja miten se oli haastavaa? Miten olet 

selvinnyt haasteista? Miten yhteisöllisyyttä ja kommunikointia voidaan saada lisää etätyöolosuhteissa? 

7. Miten pidät yllä yhteistyösuhdetta kollegoihisi tai muihin yhteistyökumppaneihin? Miten saat 

rakennettua luottamuksen välillenne? Miten toivot muiden olevan yhteydessä sinuun? Miten pohdintaa 

ja ajatusten vaihtoa kollegoiden kanssa voisi lisätä? Miten verkostoja olisi mahdollista laajentaa/uudistaa? 

8. Miten luovuus näkyy etätyöolosuhteissa? Millaista luovuutta tarvitaan ideointiin ja kehittämiseen? Miten 

luovuus saadaan aktivoitua ja hyötykäyttöön? 

9. Miten etätyöolosuhteissa voisi korvata käytäväkeskustelut ja satunnaiset esim. kahviautomaalilla 

keskustelut?  

10. Miten itse koet etäpalaverit ja videokokoukset? Kuinka helppoa on osallistua keskusteluun ja saada omat 

mielipiteesi esille? Kuinka muut henkilöt osallistuvat ja tuovat omia ajatuksiaan esille? Onko joku 

etäpalavereissa aktiivisempi/rohkeampi/passiivisempi/idearikkaampi kuin normaalisti aiemmin 

fyysisissä kohtaamisissa? 

11. Millaisena näet etätyön tulevaisuudessa? Muuttuuko se jotenkin? Miten koet innovaatiokyvykkyyden 

merkityksen ja kehittymismahdollisuuden etätyöolosuhteissa tulevaisuudessa? Millainen on mielestäsi 

etätyöskentely-ympäristö 10 vuoden päästä? Olisiko videopalaverille joku toinen vaihtoehto tai 

kehittyneempi versio? Mitä voisi tehdä toisin tai eri lailla? 

12. Onko jotain minkä haluat tuoda vielä esille, mistä ei olla keskusteltu ja on erityistä etätyöolosuhteissa 

työskentelyssä, innovointikyvykkyyden kehittämisessä tai jotta luovuus saadaan kukoistamaan/esille? 

 

 

 


