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Globaaleilla markkinoilla toimivan valmistavan teollisuusyrityksen yhtenä haasteena on kil-

pailu alhaisempien tuotantokustannusten maissa toimivien yritysten kanssa. Kilpailukyvyn 

säilyttämiseksi yrityksen on kehitettävä entistä parempia tuotteita ja palveluita, jolloin kor-

keampi hankintahinta voi olla perusteltua. Yritys voi myös kehittää omaa tuotantoaan niin 

tehokkaaksi, että valmistuskustannuksillakin voidaan kilpailla alhaisempien tuotantokustan-

nusten maissa toimivan yritysten kanssa. Molemmat vaihtoehdot edellyttävät yritykseltä uu-

sia ideoita ja kehityskykyä – innovatiivisuutta. 

Tämän diplomityön tavoitteena oli löytää sellaisia toimenpiteitä, joiden avulla kohdeyritys 

voi kehittää innovaatiotoimintaansa. Kirjallisuuden perusteella löydettiin sellaisia yleisiä yk-

silö-, organisaatio- ja yritystason ominaisuuksia ja toimintatapoja, jotka lisäävät innovaa-

tiokyvykkyyttä. Kohdeyrityksen tapaukseen sovittamiseksi, sekä kohdeyrityksen innovaa-

tiotoiminnan nykytilanteen selvittämiseksi tutkimuksessa haastateltiin yrityksen henkilös-

töä. Haastateltavien kesken järjestettiin lisäksi workshop, jossa sekä tarkennettiin haastatte-

luiden päätelmiä, että erityisesti kehiteltiin ratkaisuja haastatteluissa havaittuihin innovatii-

visuuden esteisiin.  

Kirjallisuuden, haastatteluiden ja workshopin perusteella tutkimuksen tuloksena esitettiin 

sellaisia toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla kohdeyritys voi parantaa innovaatiotoimin-

taansa. Toimenpide-ehdotuksissa on sekä hyvin konkreettisia helposti lyhyellä aikavälillä 

tehtäviä asioita, että pidemmän ajan vaativia toiminta- tai ajattelutapojen muutoksia.   
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The challenge of manufacturing company operating in a global market is to compete with 

companies in countries with lower production costs. In order to remain competitive, the 

company must develop better products and services so that higher price is justified. The 

company can also develop the efficiency of its own production, so that its manufacturing 

costs approach companies operating in low cost countries. Both options require new ideas 

and ability to evolve – the company must be innovative.  

The aim of this master’s thesis was to present such actions that enable the target company to 

develop its innovation activities. The general characteristics and practices that promote the 

innovation capability were based on the literature. Personnel were also interviewed to adapt 

these practices and characteristic to the target company, and to find out the current situation 

of the target company. In addition, a workshop was held among the interviewees. The aim 

of the workshop was both to clarify the conclusions of interviews and, in particular, to find 

solutions to the identified barriers to innovativeness. 

Based on the literature, interviews and the workshop, the results of the study were improve-

ment proposals that would allow the target company to improve its innovation acitivities. 

The proposals contain both concrete actions that are easy to implement, and long-term 

measures that need changes in behaviour or thinking. 
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1.  Johdanto 

Tämän työn tarkoituksena on parantaa yrityksen toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä ke-

hittämällä yrityksen innovaatiotoimintaa. Työn tuloksena on sellaisia konkreettisia toteutet-

tavissa olevia toimenpiteitä, joiden pohjalta yrityksen innovaatiokyky paranee.  

1.1.  Työn taustaa 

Tämä tutkimus on tehty keskisuurelle valmistavan teollisuuden yritykselle. Yritys toimii 

globaaleilla markkinoilla, missä tuotteiden loppukäyttäjät ovat pääasiassa suuria tai keski-

suuria yrityksiä ja asiakkaat ovat tuotteiden loppukäyttäjiä, kone- ja laitevalmistajia tai jäl-

leenmyyjiä. Suuri osa yrityksen tuotannosta on sellaisia varaosia, jotka vastaavat alkupe-

räistä laitevalmistajan tuotetta ominaisuuksiltaan. Vaikka kohdeyritys onkin onnistunut ke-

hittämään joihinkin tuotteisiin aiempia parempi ominaisuuksia, on tällainen varaosiin kes-

kittyvä liiketoiminta jättänyt näkyville tuoteinnovaatioille yrityksen historiassa melko vähän 

tilaa – tuotetta on ehkä pidetty riittävän onnistuneena, mikäli se laadultaan ja muilta ominai-

suuksiltaan on vähintään alkuperäisen kaltainen, hinnan ollessa korkeintaan sama tai mielel-

lään hieman alhaisempi. Vastaavien varaosien valmistusta on myös alhaisemman tuotanto-

kustannusten maissa, mikä aiheuttaa sekä kustannus- että laatupainetta. Kehittyvien talouk-

sien alhaisemmat tuotantokustannukset ja yritysten kilpailu samoilla globaaleilla markki-

noilla onkin aiheuttanut perinteisissä teollisuusmaissa innovaatioiden ja innovatiivisuuden 

merkityksen kasvamista (Apilo ja Taskinen  2006, 9). Korkeamman tuotantokustannuksen 

yrityksen on kehitettävä joko uusia tuotteita ja palveluita, tai – innovatiivisten – tuotantorat-

kaisujen avulla alennettava tuotantokustannuksia (Eloranta ym.  2010, 82). Merkittävä osa 

innovaatioista, sekä yleisemmin yritysten tutkimuksesta ja kehityksestä, kohdistuukin ni-

menomaan tuotantokustannusten alentamiseen ja verrattain pieni osa uusien tuotteiden ke-

hittämiseen (Lievonen ja Lemola  2004, 43). Tämä on näkynyt myös kohdeyrityksen toimin-

nassa; valmistuksessa on tehty paljon kehitystyötä kustannuskilpailukyvyn säilyttämiseksi.  
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Työn tarkoituksena on kehittää teollisuusyritykselle sellainen käytäntölähtöinen innovaatio-

toiminnan malli, joka auttaa yritystä sekä tuottamaan ideoita että viemään syntyneet poten-

tiaaliset innovaatiot eteenpäin yrityksen tuotekehitystoimintaan tai oman toiminnan kehittä-

miseen.  

1.2.  Tavoitteet ja rajaus 

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää kohdeyrityksen innovaatiotoimintaa. Tässä työssä in-

novaatiot ja innovatiivisuus käsittää sekä asiakkaille suunnattavien tuotteiden ja palveluiden 

kehityksen, että organisaation oman toiminnan kehittämisen. Innovaatiotoimintaan kuuluu 

sellainen malli ja prosessi, jonka avulla kohdeyritys pystyy tuottamaan uusia tuote- ja pal-

veluideoita sekä viemään niitä eteenpäin varsinaiseen tuote- tai palvelukehitykseen. Työ ra-

jataan koskemaan tuotekehitysprosessia vain siltä osin, kuin se selvimmin kohdistuu orga-

nisaation innovatiivisuuteen, yksityiskohtaista kuvausta tuotekehitysprojektin johtamisesta, 

esimerkiksi tuotteiden lanseerausta markkinoille tai henkilöiden vastuista ei tutkimuksessa 

käsitellä. Oman toiminnan kehittämisen osalta tutkimus rajataan vastaavalla tavalla koske-

maan kehittämisvaiheen alkupäätä.  

Tutkimus rajataan koskemaan sellaisia konkreettisia ja realistisia toimenpiteitä, jotka voi-

daan toteuttaa lyhyehköllä aikavälillä, eli pikemminkin kuukausien kuin vuoden aikana, il-

man suurta muutosta organisaation rakenteeseen ja toiminnan perusteisiin. Miksi tällainen 

rajaus? Tutkimuksen on tarkoitus olla realistinen yrityksen toimintaa todellisuudessa paran-

tava kehitys – ei teoreettinen tarkastelu ideaalitoiminnasta. Edelleen tutkimus rajataan tulos-

ten osalta toimenpide-ehdotuksiin, toimenpiteiden toteuttamista ja niistä saatuja kokemuksia 

ei siis käsitellä.  

Tutkimuksen päätutkimuskysymys on: 

- Miten kohdeyrityksen innovaatiotoimintaa voidaan parantaa? 
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Tutkimuksen alatutkimuskysymyksinä on: 

- Mikä on innovaatiotoiminnan nykytilanne kohdeyrityksessä? 

- Miten innovaatiotoiminta saadaan prosessimaiseksi toiminnaksi? 

- Miten yrityksen henkilöstöä voidaan osallistaa innovaatiotoimintaan? 

- Miten verkostoa voidaan hyödyntää yrityksen innovaatiotoiminnassa? 

Tutkimuksen kohdeorganisaationa on keskisuuri valmistavan teollisuuden yritys, jonka tuo-

tekehitys on pääasiassa pienimuotoista olemassa olevien tuotteiden kehittämistä.  

1.3.  Tutkimuksen toteutus 

Tutkimusotteena on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Laadullisessa tutkimuksessa 

pyritään ymmärtämään ilmiö (Kananen  2015, 35). Lähestymistapana tutkimuksessa on ta-

paustutkimus. Tapaustutkimuksessa tutkitaan intensiivisesti tiettyä rajattua aluetta, kuten 

yhteisöä, ryhmää tai yksilöitä (Pitkäranta  2014, 34). Lisäksi on huomattava, että tapaustut-

kimuksessa tutkija ja tukittava kohde vuorovaikuttavat toisiinsa – tutkija ei siis välttämättä 

ole asioihin vaikuttamaton tarkkailija, vaan aktiivinen toimija (Pitkäranta  2014, 35).  

Tutkimuksen tulokset pohjautuvat kirjallisuuteen, sekä käsillä olevan organisaation ta-

pausta varten tehtyihin haastatteluihin ja workshopiin (kuva 1). Kirjallisuutena käytetään 

lähinnä innovaatiojohtamisen kirjallisuutta, sekä tieteellisiä vertaisarvioituja artikkeleita.  

Empiirinen tutkimusaineisto kerättiin haastatteluilla sekä workshopilla. Haastattelussa voi 

tulla tulkintavirheitä tai tutkija saattaa johdattelemalla vaikuttaa vastauksiin ja tuloksiin 

(Puusa  2020). Osittain näitä virhemahdollisuuksia ehkäistiin haastatteluiden jälkeen toteu-

tetulla workshopilla, jossa vastauksista ja tulkinnoista keskusteltiin yhteisesti. Osa worksho-

pista oli metodisesti ryhmähaastattelua, osan ollessa pikemminkin ryhmätyötä ja ideointia. 

Ryhmähaastattelussa tavoitteena voi olla ryhmän yhteisnäkemys asiasta, tai myös yksilön 
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omat tulkinnat (Puusa  2020). Yksilöhaastattelut toteutettiin puolistrukturoituna haastatte-

luna siten, että oleelliset kysymykset oli mietitty etukäteen, mutta haastateltavan vastaus oli 

aina vapaamuotoinen.  

 

Kuva 1 Tutkimuksen yksinkertaistettu toteutustapa. 

1.4.  Raportin rakenne 

Tämä raportti muodostuu viidestä luvusta. Ensimmäisenä on johdantoluku, jossa kerrotaan 

työn taustat, tavoitteet sekä tutkimuksen rajaukset. Tässä luvussa kuvataan myös tutkimuk-

sen metodologia.  

Tutkimuksen teoriaosuus on luvussa kaksi. Teoriassa käsitellään innovaatioita ja innovatii-

visuutta yleisesti sillä tarkkuudella kuin tutkimuksen käytäntölähtöisyys vaatii. Luku keskit-

tyy innovaatiotoimintaan järjestelmänä ja prosessina, sekä ihmisiä yksilöinä ja osana orga-

nisaatioita innovaatioiden lähteinä. Luvussa kaksi esitellään myös innovatiivisuuden ja in-

novaatiokyvyn mittaamista.  

Luvussa kolme on tutkimuksen empiirisen osion tulokset. Tässä luvussa esitellään haastat-

teluiden ja workshopin tarkempi toteutustapa sekä haastatteluiden ja workshopin yhteenve-

toja ja havaintoja.  
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Luvussa neljä on tutkimuksen johtopäätökset. Tässä luvussa esitellään organisaation inno-

vaatiotoiminnan nykytila haastatteluiden ja osin myös workshopin perusteella, sekä suosi-

teltavat toimenpiteet innovaatiokyvyn parantamiseksi. Luvussa neljä on myös mietintää jat-

kokehityksestä innovaatiokyvyn edelleen parantamiseksi.   

Viimeisenä luvussa viisi on esitetty tutkimuksen yhteenveto, jossa kerrataan tutkimuksen 

tavoitteet ja tulokset.  
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2.  Innovaatiot ja innovaatiotoiminta 

Innovaatioita on määritelty monin eri tavoin, mutta määritelmien yhteisinä tekijöinä on in-

novaation ominaisuus olla jotain uutta – ainakin paikallisesti tarkasteltuna –  ja hyödyllistä 

(Ellström  2010, 28). Jälkimmäinen tekijä, hyödyllisyys, voi olla haasteellinen tunnistettava 

varsinkin innovaatioprosessin alkuvaiheessa ja silloin voidaankin käyttää termiä potentiaa-

linen innovaatio (Ellström  2010, 29). Tilastokeskuksen (n.d.) määritelmässä innovaation 

uutuusarvona pidetään sitä, että se ”eroaa merkittävästi yrityksen aiemmista tuotteista tai 

prosesseista”. Innovaatio voi olla uusi (fyysinen) tuote, mutta aivan yhtä hyvin se voi olla 

prosessi tai toimintatapa. Muun muassa Tilastokeskus (n.d.) tunnistaa erikseen markkinointi-

innovaation, organisaatioinnovaation, prosessi-innovaation ja tuoteinnovaation. Varsinkin 

englannin kielessä innovaatio (innovation) ja keksintö (invention) saattavat mennä sekaisin 

– keksinnöstä tulee innovaatio kun se on toteutettu ja viety markkinoille (Chesbrough  2003).  

Vaikka innovaatio siis sisältää uutuusarvon, sen ei tarvitse olla radikaali ”kovaan” tieteeseen 

perustuva keksintö (Melkas ja Harmaakorpi  2012, 2). Käytäntölähtöisellä innovaatiolla vii-

tataankin sellaiseen innovaatioon, joka ei ole syntynyt (akateemisen) tutkimuksen laborato-

riomaisten olosuhteiden lopputuloksena (Melkas ja Harmaakorpi  2012, 2). Käytäntölähtöi-

sen innovaation tapahtumaympäristönä ovat pikemminkin tavalliset yritykset ja työpaikat, 

eivät niinkään yliopistot ja akateeminen tutkimus. Käytäntölähtöinen innovaatio perustuu 

työpaikoilla tapahtuvaan oppimiseen ja tuotteiden, palveluiden tai prosessien uudistamiseen 

(Ellström  2010, 28).  

Innovaatioitakin voidaan luokitella lukuisin eri tavoin. Edellä on mainittu innovaation pe-

ruspiirteeksi uutuusarvo, ja innovaation voi luokitella sen mukaan onko se ”uusi yritykselle”, 

”uusi toimialalle” vai ”uusi maailmassa” (Apilo ja Taskinen  2006, 14). Innovaatioita voi-

daan tarkastella myös yrityksen liiketoiminnan kannalta: Radikaali innovaatio muuttaa yri-

tyksen liiketoimintakonseptia ja totuttuja toimintamalleja, kun taas inkrementaalinen inno-

vaatio on ”vain” sellainen uusi ratkaisu, jota kuitenkin voi edelleen toteuttaa vanhalla liike-

toimintakonseptilla (Apilo ja Taskinen  2006, 13–14). Voidaan myös erotella tuoteinnovaa-

tio ja prosessi-innovaatio toisistaan, jolloin tuoteinnovaatiolla tarkoitetaan fyysiseen tuottee-

seen tai palvelutuotteeseen kohdistuvaa innovaatio ja prosessi-innovaatiolla taas palvelun tai 
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tuotteen tuottamisprosessiin (Ellström  2010, 29). Kun prosessi-innovaationkin vielä jakaa 

organisaatioinnovaatioon (uusi toimintatapa tuotteiden valmistamiseen) ja teknologiseen 

prosessi-innovaatioon (uusi teknologia tuotteiden valmistamiseen) on innovaation jaottelu 

saatu varmasti riittävän laajaksi useimpiin tarpeisiin, vaikkakaan ei ehkä täysin yksiselit-

teiseksi (Ellström  2010, 29).  

Innovaatiokyky tai innovaatiokyvykkyys merkitsee nimensä mukaisesti kykyä luoda inno-

vaatioita. Innovaatiokyky auttaa organisaatiota kehittämään tuotteita ja palveluita ja kehittä-

mään omia prosessejaan, järjestelmiään ja strategiaansa – se auttaa organisaatiota uudistu-

maan. Innovaatiokyky muodostuu organisaation potentiaalista kehittää, käytössä olevista in-

novaatioita edesauttavista järjestelmistä sekä innovointityön lopputuloksista eli innovaati-

oista. (Saunila ja Ukko  2015, 7, 11.)  

Luovuus ja innovatiivisuus linkittyvät toisiinsa, mutta luovuus on käsitteenä laajempi 

(Rahkamo  2014, 114). Luovuus on kykyä löytää ratkaisuja ja innovaatio on ratkaisun kau-

pallistamista ja konkretisoimista (Rahkamo  2014, 114).  

2.1.  Innovoiva organisaatiokulttuuri 

Innovatiivisuus koskettaa organisaation koko henkilöstöä. Apilon ja Taskisen (2006, 97) 

mukaan Suomessa yritykset pitävät innovaatiotoimintaa osana tuotekehitystä, ja varsinainen 

innovointi onkin yksittäisten ”keksijöiden” varassa. Innovaatioprosessia ei kuitenkaan saisi 

nähdä vain tuotekehitysosaston –- tai yhden keksijän – toimintona, vaan asiana, johon liittyy 

kiinteästi yrityksen muita toimintoja, kuten myyntiä, markkinointia ja huoltoa (Apilo ja 

Taskinen  2006, 103; Sydänmaalakka  2014, 129). On varmasti totta, että usein idea, poten-

tiaalinen innovaatio, ainakin vaikuttaa olevan alun perin yhden yksilön esittämä, mutta se ei 

poista koko organisaation tärkeyttä idean muodostamisessa tai sen kehittämisessä innovaa-

tioksi. Kuten Hunter ja Cushenbery (2011, 13–14) muistuttavat: yrityksissä yksilöt eivät 

toimi yksin vaan he toimivat tiimeissä ja organisaatiossa.  



12 

Tyypillisesti yksilön keksimät ideat ja innovaatiot jalostuvat, valikoituvat ja kehittyvät tii-

meissä, jonka jälkeen se – kenties projektiksi tai tuotteeksi muuttuneena – siirtyy organisaa-

tiotasolle (Hunter ja Cushenbery  2011, 13–14). 

Lisäksi on huomattava, että yksilön keksimän idean takana on valtava joukko muita – vaikka 

yksilö esittäisikin idean, on idean saamiseksi tarvittu muita. Siksi innovaatiomyönteisessä 

organisaatiossa korostuu henkilöstön välinen kanssakäyminen, sekä formaaleilla että epäfor-

maaleilla kanavilla (Apilo ja Taskinen  2006, 99).   

Innovoivaan organisaatiokulttuuriin kuuluu virheistä oppiminen; virheitä ei tulisi nähdä vain 

epäonnistumisina, vaan mahdollisuutena oppia (Sydänmaalakka  2014, 129). Virheille on 

oltava jokin toimiva raportointikanava, jolloin raportoinnin ja virheen käsittelyn avulla op-

piminen voi tapahtua koko organisaatiossa. Kinnunen (2010, 115) löysi väitöskirjansa haas-

tatteluissa useita esteitä miksi virheitä ei ilmoiteta järjestelmään: pelätään virheen tekijän 

syyllistämistä, uskotaan ettei ilmoittaminen johda toimenpiteisiin, tapausta ei itse edes huo-

mata virheeksi, ilmoittamista ei osata ja henkilöstön kiire. Virheiden käsittelyn ja niistä op-

pimisen tulisi olla organisaation normaalia toimintaa – ei ylimääräistä ja erillistä työtä, koska 

pidemmällä aikavälillä ylimääräisenä pidetty työ helposti jää kuitenkin tekemättä 

(Kinnunen  2010, 151). 

Innovatiivisuuden kannalta vaarallisena voidaan pitää sellaista organisaatiokulttuuria, jossa 

muiden tekemiä ratkaisuja ei arvosteta (Apilo ja Taskinen  2006, 23). Muiden tekemien rat-

kaisujen arvostamattomuus koskee niin toisen yrityksen ratkaisuja, toisen osaston tekemiä 

innovaatiota kuin yksilötasolla muiden tekemien ideoiden huomioitta jättämistä. Tällainen 

”not invented here” -syndrooma on toisaalta hyvin tunnistettu ominaisuus, mutta silti kovin 

yleinen ajattelutapa  (Antons ja Piller  2015, 193).  

Organisaatiokulttuuriin voidaan laskea myös johdon toiminta. Johdon tuella on korvaamaton 

merkitys innovointi- ja tuotekehitystoiminnan onnistumiselle. Esimerkiksi Apilo ja Taski-

nen (2006, 61) toteavat, että erityisesti tuotteissa, jotka sisältävät tavallista suuremman riskin 

tai poikkeavat yrityksen muista tuotteista, on johdon tuki äärimmäisen tärkeä. Johdon tuki 
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korostuu innovaatiotoiminnassa yleiseen innovatiivisuuteen kannustamisella ja innovatiivi-

sen toiminnan mahdollistamisella (Apilo ja Taskinen  2006, 61). Johtamisessa on ymmär-

rettävä, että innovaatioiden syntymiseen tarvitaan sopivasti epäjärjestystä, ihmisten kohtaa-

mista ja ideoinnin tukemista (Apilo ja Taskinen  2006, 19). Asioiden johtamisen, manage-

ment, aika on innovointiprosessissa lähempänä varsinaista tuotekehitystä (Apilo ja 

Taskinen  2006, 19).  

Innovaatiokulttuureissa on eroja, mutta innovatiivisuutta voi löytyä kaikenlaisista organisaa-

tioista. Perusperiaatteet innovatiivisen organisaation rakenteessa ovat kuitenkin mataluus ja 

epähierarkkisuus – innovaatiot syntyvät vapaudesta, ei käskystä (Apilo ja Taskinen  2006, 

32).   

2.2.  Yksilöiden sitouttaminen innovointiin 

Jokaisen työntekijän tulisi miettiä yrityksen mahdollisuuksia innovointiin ja erilaiset lähtö-

kohdat ja tehtävät tuovat tähän pohdintaan hyvää laajaa osaamista. Asioita mitä tulisi pohtia 

ovat esimerkiksi asiakkaiden tarpeet ja toiveet, teknologian kehitys, toimialan kehitys 

(Sydänmaalakka  2014, 131). Henkilöstön sitoutuminen yritykseen varmasti edesauttaa in-

novatiivisuutta. Sitoutumisessa yrityksen koollakin on merkitystä: Apilo ja Taskinen (2006, 

93) yleistävät henkilöstön sitoutumisen ja lojaliteetin olevan yleensä pienissä yrityksissä 

korkeampaa kuin suurissa.  

Aloitejärjestelmä voi olla yksi mahdollistaja jokaisen työntekijän panoksen saamiseksi, 

mutta aloitteiden käsittelyn on oltava toimivaa ja on ymmärrettävä, että formaalin aloitejär-

jestelmän käyttämiseen voi olla korkea kynnys eikä se voi toimia ainoana kanavana 

(Paalanen ja Parjanen  2008, 204; Paalanen, Oikarinen ja Hyypiä  2008, 84).  

Mielenkiintoinen – innovatiivinen – näkökulma on Parjasen (2012, 124) esittämä ajatus, että 

henkilöstö itse määrittelee ne tavat ja keinot, miten he osallistuvat innovointiin. Mikäli tä-

män ajatuksen vie yksilötasolle, voisi henkilö itse päättää osallistuuko hän innovointiin ja 

jos osallistuu, niin millä tavalla.  
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2.3.  Läheisyyden ja etäisyyden vaikutukset innovointiin 

Innovaatiokontekstissa etäisyydellä tarkoitetaan paitsi fyysistä eli maantieteellistä etäisyyttä 

(Paalanen ja Parjanen  2008, 205,207), niin myös kulttuurillista, sosiaalista, organisatorista 

ja kognitiivista eroavaisuutta. Kognitiivista etäisyyttä on erot yksilöiden ajattelutavoissa ja 

tiedoissa ja kommunikatiivinen etäisyys on konkreettisemmin eroja ihmisen puhetavassa, 

kielessä ja käsitteissä (Paalanen ja Parjanen  2008, 205–206).  Innovaatioiden syntymistä 

yleensä edesauttaa riittävä kognitiivinen etäisyys; Paalanen ja Parjanen (2008, 205) antavat 

esimerkkinä lattiatason työntekijän käytännön asiantuntemuksen yhdistämisen asiantuntija-

tason teoreettiseen tietoon. Sen sijaan liian suuri kognitiivinen ja myös kommunikatiivinen 

etäisyys voi olla esimerkiksi lattiatason työntekijän ja yritysjohdon välillä, joilla ei ole ”yh-

teistä kieltä” (Paalanen ja Parjanen  2008, 205). Funktionaalinen etäisyys on etäisyyttä eri 

toimialojen välillä ja organisatorinen etäisyys on etäisyyttä saman toimialan, mutta eri or-

ganisaatioiden välillä (Paalanen ja Parjanen  2008, 206). Hieman vastaava suhde on sosiaa-

lisella etäisyydellä ja kulttuurillisella etäisyydellä: Sosiaalinen etäisyys kuvaa ihmissuhteita 

sekä ihmisten välistä luottamusta, ja kulttuurillinen eri organisaatiokulttuurien välistä eroa 

muun muassa arvoissa ja tavoitteissa (Paalanen ja Parjanen  2008, 206–207). Temporaalinen 

etäisyys kuvastaa eroja kyvyssä hyödyntää ennakointitoiminnassa syntynyttä informaatiota 

ja tietoa (Parjanen, Melkas ja Uotila  2011, 929–930).  

Hiljaista tietoa ja taitoa siirrettäessä läheisyydestä on hyötyä. Esimerkiksi tietyn taidon siir-

täminen on luonnollisesti helpompaa, mikäli henkilöt puhuvat samaa kieltä ja ovat fyysisesti 

lähellä toisiaan. Sen sijaan innovatiivisuuden kannalta kohtuullisesta etäisyydestä – erilai-

suudesta – on välillä selvästi hyötyä (Parjanen ja Melkas  2008, 59; Harmaakorpi ym.  2012, 

12). Innovaatioiden syntyminen yleensä vaatii erilaisten osaamisten ja tietojen yhdistämistä, 

jolloin riittävällä etäisyydellä saadaan kasvatettua innovaatiopotentiaalia (Paalanen ja 

Parjanen  2008, 205–207). Yksi konkreettinen ja helppo tapa kasvattaa etäisyyttä, on pitää 

tuotekehitys- tai innovaatioprosessin katselmuksissa jo alkuvaiheessa riittävän laaja edustus 

yrityksen eri toiminnoista  (Apilo ja Taskinen  2006, 59). Risto Pelin (2011, 55) tarkastelee 

samaa projektijohtamisen näkökulmasta ja käyttää termiä rinnakkainen tuotekehitys sellai-

sista projekteista, joissa yrityksen funktioista markkinointi, tuotekehitys, materiaalitoimin-

not ja valmistus ovat kaikki mukana alusta asti.  
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On kuitenkin muistettava, että etäisyyttä pitää olla vain sopivasti, ei liikaa. Lisäksi etäisyyk-

sien ja läheisyyksien lisäksi tehokas innovointiin kykenevä ryhmä tarvitsee muutakin. Esi-

merkiksi globaaleilla markkinoilla toimivan yrityksen haasteena on eri markkina-alueiden 

paikallinen ymmärrys. Innovointi paikallisesti, yhdessä maassa ja yhdessä yrityksessä, ilman 

riittävää asiantuntemusta muiden alueiden markkinoista ja kulttuurista, ei usein johda hyviin 

tuloksiin (Jensen  2017, 77–78).  

Etäisyyksiä voidaan tarkastella ihmisten muodostaman verkoston näkökulmasta (kuva 2). 

Rakenteellinen aukko on termi, jota käytetään kuvaamaan verkoston toimijoita, joiden vä-

lillä ei yleensä liiku informaatiota. Keskenään vuorovaikutuksessa olevat toimijat muodos-

tavat ryhmän, jonka jäsenet ovat keskenään homogeenisempiä kuin kauempana sijaitsevien 

ryhmien jäsenet. Toimijat, jotka pystyvät muodostamaan sillan rakenteellisen aukon yli toi-

seen ryhmään ovat innovatiivisuuden kannalta erinomaisessa asemassa; ne saavat hyötyä 

molemmista verkostoista. (Burt  2004, 354.) 

 

Kuva 2. Rakenteelliset aukot, heikot ja vahvat linkit. Mustat pisteet voivat kuvata yksittäistä ihmistä, ryhmää 

tai organisaatiota. (mukaillen Burt  2004, 352.) 

Etäisyyden ja läheisyyden hallintaan ja sillanrakentajaksi rakenteellisten aukkojen yli auttaa 

esimerkiksi brokerointi. Tiedon brokerointi on tiedon välittämistä, tulkkaamista ja mahdol-

lisuuksien luomista eri toimijoiden välillä (Uotila ja Ahlqvist  2008, 53–54; Sarkkinen  2011, 

22).  
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Brokeroija voi olla yksittäinen henkilö, mutta useammin brokeroijana on organisaatio tai 

yritys, kuten tiedepuisto, yrityskehitysorganisaatio tai yliopistojen ja tutkimuslaitosten tek-

nologiansiirto-organisaatio (Parjanen ja Melkas  2008, 65; Uotila ja Ahlqvist  2008, 54). 

Brokerointitoiminnalla voidaan innovaatioiden kannalta liian suurta etäisyyttä lähentää, sekä 

toisaalta myös löytää riittävää etäisyyttä silloin, kun haasteena on liiallinen läheisyys 

(Sarkkinen  2011, 22).  

2.4.  Innovaation eteneminen prosessina 

Vaikka innovointia tukevaa ympäristöä voidaankin pitää hieman kaaosmaisena ja sääntöjä 

rikkovana, on innovointitoiminnalle silti hyödyllistä luoda prosessi. Innovaatioprosessien ja 

-järjestelmien avulla saadaan helpommin vietyä potentiaaliset innovaatiot eteenpäin kohti 

tuotekehitystä ja valmista innovaatiota. Kuvattujen prosessien avulla saadaan myös tuotua 

esiin innovaatioiden tärkeys ja merkitys jokapäiväisessä toiminnassa. Monia hyväksi koet-

tuja ja kuvattuja prosesseja voidaan kopioida yrityksestä toiseen, mutta innovaatioprosessin 

kohdalla tilanne on toinen – yhtä yhtenäistä kaikkialla toimivaa prosessia ei ole. (Apilo ja 

Taskinen  2006, 7, 32.) 

Vaikka yhtenäistä kaikkialla toimivaa prosessimallia ei olekaan, voidaan toimivista proses-

seista ottaa oppia. Prosessi muokkaaminen kunkin organisaation tapaukseen sopivaksi on 

varmasti helpompaa kuin prosessin luominen täysin tyhjästä.  

Rothwell (1994) jakoi innovaatioprosessin kehityksen sukupolvittain viiteen erilaiseen mal-

liin. Ensimmäinen 1950-luvulta lähtenyt innovaatioprosessin sukupolvi oli Rothwellin mu-

kaan melko lineaarinen. Innovaatio perustui tieteellisen tutkimuksen löydöksiin, jalostui yri-

tysten kehitystyössä ja päätyi lopulta markkinoille. Toisen sukupolven innovaatioprosessi 

alkoi 1960-luvun puolivälistä ja se eteni edelleen hyvin suoraviivaisesti, mutta lähtökohtana 

ei ollut niinkään perustutkimus, vaan markkinoiden tarpeet. Kolmas innovaatioprosessin su-

kupolvi (kuva 3) alkoi 1970-lähtien ja siinä oli jo nähtävissä verkottumista ja siinä myös 

tunnistettiin molempien edellisten sukupolvien innovaation lähtökohdat – markkinoiden tar-

peet ja tieteellinen tutkimus – mahdollisiksi idean lähteiksi. 1980-luvun alkupuolelta lähtien 

tuli neljännen sukupolven malli, jossa yritysten toimittajat integroituvat kiinteämmin osaksi 
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innovaatioprosessia jo prosessin alkuvaiheessa. Suurena muutoksena oli myös kuvata vai-

heet tapahtumaan limittäin, ei peräkkäin kuten aiemmissa malleissa oli tehty. Lähtökohtana 

tälle mallille oli erityisesti Japanin tuotannon kehitys ja innovaatioiden nopeus verrattuna 

länsimäisiin yrityksiin.  (Rothwell  1994, 7–12.) 

 

Kuva 3. Kolmannen sukupolven innovaatioprosessi (mukaillen Rothwell  1994, 10). 

Edellä on käsitelty innovaatioprosessia hyvin yleisellä tasolla, ottamalla prosessiin mukaan 

myös tarpeet ja syyt kehityksen aloittamiseksi. Tarkastelu voidaan kohdentaa myös varsi-

naiseen kehitystyöhön, jolloin kirjallisuudessa käytetään yleensä termiä tuotekehitysprosessi 

tai -toiminta.  

Tuotekehitystoimintaan on rakennettu useita malleja ja toimintatapoja, joista tunnetuimpana 

on ehkä Cooperin porttimalli, josta tarkempi kuvailu jäljempänä. Useimmat näistä malleista 

lähtevät liikkeelle idean syntymisen jälkeen, tai ideointityö kuvataan niissä vain yhtenä pro-

sessina. Tuotekehitysprosessiin keskittyvässä kirjallisuudessa varsinaista ideointia ei juuri-

kaan käsitellä.  Tuotekehitys- tai innovaatioprosessin alkuvaiheen luova osa jääkin johtami-

sessa usein liian vähälle huomiolle (Keathley ym.  2013, 25).  
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Cooperin (1990, 45–46) Stage-Gate -mallissa kehitys etenee hyvin kontrolloidun prosessi-

maisesti vaiheesta toiseen (kuva 4), joskin Cooper (2008, 216) Stage-Gate -mallin myöhem-

mässä päivityksessään huomauttaa, että porttimallin mukaan johdetun projektin eteneminen 

jäykän lineaarisesti on virheellinen käsitys – todellisuudessa projektin vaiheissa voi olla li-

mittäisyyttä ja iteraatioita ja lineaarisuus on vain yksinkertaistettu tapa kuvata mallia. Joka 

tapauksessa porttimallin prosessissa jokaisen vaiheen väliin on kuvattu portti, jonka läpi pro-

jektin on päästävä ennen kuin seuraava vaihe alkaa (Cooper  1990, 45–46). Portti voi toimia 

päätöksentekopisteenä tai se voi olla laaduntarkkailupiste (Cooper  1990, 45–46). Portin 

päätöksinä voivat olla 1) go: projekti saa jatkua suunnitelman mukaan, 2) hold: päätös pro-

jektin jatkumisesta siirretään syystä tai toisesta, 3) redirect: tehdään jotain isompaa muutosta 

alkuperäiseen suunnitelmaan tai tavoitteeseen, jonka jälkeen yleensä projektin täytyy läpi-

käydä kyseinen portti uudelleen, 4) no-go/kill: tehdään päätös projektin lopettamisesta 

(Kettunen, Ilomäki ja Kalliokoski  2007, 93). Porttimalli on paljon käytetty ja sovellettu me-

netelmä tuotekehityksessä, mutta sitä on myös kritisoitu. Apilo ja Taskinen (2006, 57–58) 

kokevat esimerkiksi ongelmana sen, että tuotekehityksen porttimallissa portteja käytetään 

usein vain pikemminkin tilannekatsauksena, ei todellisena päätöksentekotilaisuutena, jossa 

projekti keskeytettäisiin tai palautettaisiin aiempaan vaiheeseen. Edelleen Apilo ja Taskinen 

(2006, 58) huomauttavat, että tuotekehitysprojektin keskeyttäminen portissa koetaan epäon-

nistumisena, vaikka syyt keskeytykseen voivat tulla projektin ulkopuolelta, esimerkiksi 

muuttuneesta markkinatilanteesta.  

 

 

Kuva 4. Cooperin Stage-Gate –malli (mukaillen Cooper  1990, 46). 

Joitain tarkennuksia tuotekehitysprosessin alkuvaiheeseenkin on kirjallisuudessa esitetty. 

Esimerkiksi Ulrichin ja Eppingerin (2018, 14) yleisessä tuotekehitysmallissa ensimmäisenä 
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vaiheena on tuotesuunnittelu (product planning, joka on erotettava varsinaisesti tuotekehi-

tyksestä eli product development) (kuva 5). Tuotesuunnitteluvaihe alkaa mahdollisuuksien 

tunnistamisella, projektien arvioinnilla ja priorisoinnilla, jonka jälkeen projektille allokoi-

daan resurssit (Ulrich ja Eppinger  2018, 56). Tämä ei oikeastaan kovin paljon poikkea Risto 

Pelinin (2011, 82) projektin ohjausprosessin alkuvaiheista, eli 1) projekti-idea / business 

case, 2) projektin käynnistys, 3) projektin organisointi, 4) projektin suunnittelu ja ohjaus, 

sisältäen muun muassa resurssien allokoinnin. Edelleen saman tapainen on VTT:n Voitto-

hankkeessa tunnistetut innovaatioprossin alkupään vaiheet, eli 1) mahdollisuuksien tunnis-

taminen, 2) ideointi, 3) ideoiden jalostaminen ja 4) ideoiden arviointi (Apilo ja 

Taskinen  2006, 63). Myös Sydänmaalakka (2014, 127) on esittänyt innovaatioprosessiin 

suunnilleen samat vaiheet eli 1) idean generointi, 2) valinta, 3) kehitys ja 4) markkinoille 

saattaminen. 

 

Kuva 5. Ulrichin ja Eppingerin yleisen tuotekehitysmallin ensimmäinen vaihe: tuotesuunnitteluprosessi. 

(mukaillen Ulrich ja Eppinger  2018, 57) 

Yhteistä kaikille edellä mainituille tuotekehitysvaiheen alkupään prosesseille on se, että nii-

den lähtökohtana, inputtina, vaikuttaa olevan jonkinlainen olemassa oleva idea, joka on syn-

tynyt tarpeesta tai mahdollisuudesta. 

2.5.  Mahdollisuuksien tunnistaminen ja ideoiden generointi 

Ideoiden keräämisessä pitää hyödyntää koko henkilöstä, ideoiden keräämiselle pitää olla 

myös jokin järjestelmä ja niiden nopeaan käsittelyyn pitää panostaa – tekijän pitää saada 

nopeasti palautetta ideastaan (Apilo ja Taskinen  2006, 52–53).  
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Aloitejärjestelmä voi olla yksi tapa kerätä ideoita, mutta se ei voi olla ainoa (Paalanen ja 

Parjanen  2008, 204; Paalanen, Oikarinen ja Hyypiä  2008, 84). Aloitejärjestelmän tulisi 

myös mahdollistaa muiden kommentoida ideaa (Apilo ja Taskinen  2006, 34).  

Muita tapoja kerätä ideoita ja tarpeita ovat muun muassa kilpailevien tuotteiden analysointi, 

kyselytutkimukset, käyttäjätutkimukset, innovaatiokilpailut, ideapajat, kokeilut ja skenaa-

riot (Apilo ja Taskinen  2006, 50). Se mikä näistä on tehokkain tapa, riippuu jonkin verran 

toimintaympäristön muutosnopeudesta (kuva 6) (Apilo ja Taskinen  2006, 50). Varsinaisia 

ideointimenetelmiä on useita, joista useimmat asettuvat yllä mainitussa Apilon ja Taskisen 

keinojen ideapajat-kategoriaan. Yhteistä monissa menetelmässä on ensimmäisen vaiheen ta-

voitteena tuottaa mahdollisimman paljon ideoita välittämättä niiden laadusta, ja tehdä laa-

tuun perustuva suodatus vasta myöhemmissä vaiheissa (Frantsi, Pässilä ja Parjanen  2008, 

71). Ideointimenetelmiä esitellään esimerkiksi lähteessä Frantsi, Pässilä ja Parjanen (2008, 

72–74). 

 

Kuva 6 Ideointikeinojen suhde toimintaympäristön muutosnopeuteen ja asiakastarpeen tunnistamiseen (Apilo 

ja Taskinen  2006, 50). 
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Innovaatioiden etenemistä esitetään usein suppilomallilla, jossa alussa on useita ideoita, ja 

ne pikkuhiljaa jalostuvat ja karsiutuvat innovaatiosuppilossa (Apilo ja Taskinen  2006, 55). 

Varsinkin suomalainen tapa tuntuu olevan, että ideoita on alun perinkin vain vähän ja sup-

pilon sijasta on kyseessä pikemminkin vain putki (kuva 7) – ideat eivät jalostu ja karsiudu, 

vaan jo alkuvaiheessa esitetyt lähtökohdat säilyvän putken läpi lopputuotteeseen saakka 

(Apilo ja Taskinen  2006, 55).  

 

Kuva 7. Ylemmässä kuvassa innovaatiosuppilo ja alemmassa kuvassa suomalaisille tyypillinen innovaa-

tioputki (mukaillen Apilo ja Taskinen  2006, 55). 

Idea voi olla esimerkiksi uusi tuote- tai palveluidea tai uusi tapa tehdä tuotetta tai palvelua. 

Uuden idean kehittämiseksi pitää olla jonkinlainen ymmärrys siitä, mikä nykyisessä (tuot-

teessa, palvelussa) on vikana tai mikä uudessa on parempaa kuin vanhassa; eli mikä tekee 

ideasta idean. Idean syntyminen vaatii siis tuekseen jonkinlaisen tunnistetun mahdollisuu-

den, joka voi olla esimerkiksi havaittu puute, ongelma tai asiakastarve. Ulrich ja Eppinger 

(2018, 35–36) jakavat mahdollisuudet kolmeen eri horisonttiin (kuva 8) sen mukaan millai-

nen ratkaisun uutuusarvo on ja millaista tietoa käyttäjästä tai markkinasta tarvitaan. Ensim-

mäisen tason tuotekehitys on lähinnä parannusta, muutoksia, kustannusten alentamista ny-

kyisille tuotteille nykyisillä markkinoilla. Toisella tasolla epävarmuus lisääntyy joko uuden 

markkinan tai uuden teknologian kautta. Kolmas taso sisältää suurimman epävarmuuden, 

mahdollisuudet ovat uusia koko maailman näkökulmasta. (Ulrich ja Eppinger  2018, 35–36.) 
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Ollakseen innovaatio, ei vaadita ensimmäisestä horisontista poistumista (Apilo ja 

Taskinen  2006, 13–14; Melkas ja Harmaakorpi  2012, 2).  

 

Kuva 8 Mahdollisuuksien kolme eri tyyppiä (mukaillen Ulrich ja Eppinger  2018, 36; viitattu Terwiesch ja 

Ulrich 2009). 

Ulrich ja Eppinger (2018, 41–45) nimeävät seitsemän tapaa näiden uusien mahdollisuuksien 

löytämiseksi:  

1) Henkilökohtaisen intohimon seuraaminen. Pohdi esimerkiksi miten uudet teknolo-

giat ja trendit vaikuttavat omiin harrastuksiisi.  

2) Koosta vikalista – puutteet, ärsytyksen tai turhautumisen kohteet tuotteessa tai pal-

velussa. Huomattavaa on, että jokainen tunnistettu puute – ei ratkaisu – on mahdol-

lisuus. 
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3) Löydä mahdollisuuksia kyvykkyyksistä. Organisaation (olemassa olevaa) kyvyk-

kyyttä, kuten kilpailuetua tai ylivertaista osaamista voi hyödyntää johonkin uuteen 

tuotteeseen tai kohteeseen.  

4) Opi asiakkailta. Tee asiakastutkimus perustuen asiakkaan käyttäytymisen havain-

nointiin, ei asiakaskyselyyn. Havainnoimalla voi löytää sellaisia asiakastarpeita, joita 

ei asiakaskyselyillä saa.  

5) Tunnista trendien vaikutukset. Tunnista trendit ja mieti mitä uusia mahdollisuuksia 

muutoksesta voisi tulla.  

6) Jäljittele, mutta paremmin. Mieti miten sama tarve voitaisiin ratkaista paremmin, tai 

miten samalla ratkaisulla voidaan täyttää jokin vaihtoehtoinen tarve.  

7) Hyödynnä ulkoiset lähteet. Kokemukset, tiedot ja ideat pääkäyttäjiltä, sosiaalisesta 

verkostosta, yliopistosta ja tutkimuslaitoksilta. (Ulrich ja Eppinger  2018, 41–45.) 

Lisäksi on hyvä huomioida, että hylätytkään ideat eivät ole hyödyttömiä. Ideat tai ajatukset, 

jotka on todettu toteuttamiskelvottomiksi syystä tai toisesta, voivat toimia hyvänä aihiona ja 

assosiaationa johonkin toiseen tilanteeseen (Apilo ja Taskinen  2006, 53).  

2.6.  Avoin ja suljettu innovaatio 

Suljetun innovaation paradigma (kuva 9) on perinteinen malli, jossa innovaatio synnytetään, 

kehitetään ja markkinoidaan yrityksen organisaation sisällä, omin voimin ja osaamien 

avulla. Tämä edellyttää, että organisaatiolla on itsellään hyvä osaaminen esimerkiksi mate-

riaaliteknologiasta aina loppukäyttäjän applikaatioiden ymmärtämiseen saakka. Patenteilla 

suojaamalla estetään kilpailijoita käyttämästä omia innovaatioita ja teknologioita. Suljetun 

innovaation paradigmassa voittavat ne, joilla on parhaat työkalut, laitteet ja henkilöstö – isot 

yritykset, joilla on pääomaa. Käytännössä yrityksissä oli usein oma tutkimusosastonsa, jonka 

tuottamat ideat ja löydökset siirtyivät insinöörien vetämään tuotekehitysosastoon. Para-

digma toimi erinomaisesti ja synnytti paljon menestyviä yrityksiä ja innovaatioita erityisesti 

”kulta-ajalla”, 1950-luvun jälkeisinä vuosikymmeninä. (Chesbrough  2003, 23–51.) 
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Kuva 9. Suljetun innovaation paradigma. Yksittäinen ympyrä kuvaa ideaa, potentiaalista innovaatiota tai in-

novaatiota. Innovaatio syntyy ja etenee yrityksen sisällä innovaatiosuppilossa, eikä lävistä organisaation seiniä. 

(mukaillen Chesbrough  2003, 31). 

Vaikka paradigma toimi pitkään, siinä oli myös haasteita. Yrityksen tutkimusosasto nähtiin 

kustannuspaikkana ja tuotekehitysosasto tulosyksikkönä, jonka tarkoituksena oli tuottaa 

voittoa (Chesbrough  2003, 32–33). Tämän aiheutti tilanteen, missä tutkimuksesta säästettiin 

ja tuotekehitysosasto otti projektikseen vain ”helpoimpia” tapauksia riskejä ja tappioita vält-

tääkseen (Chesbrough  2003, 32).  

Avoimen innovaation paradigma (kuva 10) sen sijaan lähtee ajatuksesta, että kaikkien ide-

oiden ei tarvitse syntyä eikä pysyä yrityksen sisällä (Chesbrough  2003, 43). Hyödynnettävä 

aineeton pääoma ei ole vain yrityksen sisällä, vaan myös muissa yrityksissä. Patentteja hyö-

dynnetään edelleen, mutta niitä voidaan lisensoida myös kilpailijoiden käyttöön 

(Chesbrough  2003, 51–52). Yrityksen sisäinen tutkimus ja kehitys ei kuitenkaan ole kadon-

nut minnekään, mutta sen rooli on puuttunut pelkästä oman tutkimuksen tuottajasta, ulkoisen 

tutkimuksen hyödyntäjäksi ja tutkimuksessa olevien ”aukkojen” paikkaajaksi 

(Chesbrough  2003, 53). Aiemmasta poiketen, myös työntekijätason henkilöstö nähdään 

avoimen innovaatio paradigmassa paremmin yhtenä innovaatioiden lähteenä (Paalanen, 

Oikarinen ja Hyypiä  2008, 88).  
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Kuva 10. Avoimen innovaation paradigma. Innovaatio voi syntyä yrityksen sisällä, tai ulkopuolella ja se voi 

edetä myös ulkopuolelle, toiseen organisaatioon tai toisille markkinoille. (mukaillen Chesbrough  2003, 31, 

44). 

Avoimen innovaation paradigmasta vaikuttaa olevan selvästi hyötyä, tuottaen verkoston ky-

vykkyyden osaksi yrityksen omaa aineetonta pääomaa. Se miten tärkeää verkostojen hyö-

dyntäminen innovaatiotoiminnassa on, riippuu kuitenkin Apilon ja Taskisen (2006, 21) mu-

kaan toimialasta ja tuotekehityksen nopeudesta. Nopean muutosnopeuden toimialoilla ver-

kostojen hyödyntäminen on tärkeämpää kuin hitaan muutoksen toimialoilla (Apilo ja 

Taskinen  2006, 21).  

2.7.  Yhteenveto innovaatioita tukevista ominaisuuksista 

Seuraava lista ei pyri olemana täydellinen katsaus innovaatioita tukevista ominaisuuksista, 

vaan olennaiset periaatteet, jotka useimmiten toistuvat kirjallisuudessa.  

- Innovointi kuuluu koko organisaatiolle, ei vain tuotekehitykselle (Apilo ja 

Taskinen  2006, 97; Hunter ja Cushenbery  2011, 13–14). 

- Virheet pitää raportoida, niitä pitää käsitellä syyllistämättä tekijää ja niistä on opit-

tava (Kinnunen  2010, 115; Sydänmaalakka  2014, 129). 

- Muiden ratkaisuja ja ideoita on arvostettava vailla kateutta ja hyödynnettävä tarpeen 

mukaan (Apilo ja Taskinen  2006, 23; Antons ja Piller  2015, 193). 

- Johdon merkitys on korvaamaton erityisesti innovatiivisuuteen kannustajana ja inno-

vatiivisen toiminnan mahdollistajana (Apilo ja Taskinen  2006, 61). 
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- Henkilöstön välinen formaali ja informaali kanssakäyminen auttaa innovointia 

(Apilo ja Taskinen  2006, 99). 

- Innovaatiotyöskentelyssä henkilöiden välillä tulisi olla riittävästi, mutta ei liikaa, 

etäisyyttä (Parjanen ja Melkas  2008, 59; Harmaakorpi ym.  2012, 12). 

- Organisaation mataluus ja epähierarkkisuus parantaa innovointia (Apilo ja 

Taskinen  2006, 32). 

- Verkostojen hyödyntäminen avoimen innovaation paradigman mukaisesti kasvattaa 

innovatiivisuutta – varsinkin nopean muutosnopeuden toimialoilla tai pienemmissä 

yrityksissä (Chesbrough  2003, 29; Apilo ja Taskinen  2006, 21; Martikainen ja 

Oikarinen  2018, 6). 

- Innovaatiotoiminnalle olisi oltava prosessi, joka huomioi innovaatioita tukevan ym-

päristön kaaosmaisuuden ja vapauden (Apilo ja Taskinen  2006, 32). 

Lista ei ole millään tavalla tärkeysjärjestyksessä. Tärkeysjärjestys onkin joka tapauksessa 

varmasti yritys- ja organisaatiokohtainen asia.  

2.8.  Innovatiivisuuden ja innovaatiokyvyn mittaaminen 

Kun mitataan innovatiivisuutta, kertovat mittaustulokset toteutuneen innovatiivisuuden, kun 

taas innovaatiokyvyn mittaustulokset kertovat potentiaalista tehdä innovaatioita (Rantanen, 

Ukko ja Pekkola  2008, 121). Niin innovatiivisuuden kuin innovaatiokyvynkin mittaaminen 

saatetaan kokea haastavaksi, mutta siihenkin on vaihtoehtoja. Mittarit voivat olla määrällisiä 

ja helpohkosti saatavissa olevia, kuten uusien ideoiden, projektien ja tuotteiden määrä vuo-

sittain tai innovaatiobudjetin suuruus (Sydänmaalakka  2014, 136). Edelleen määrällisenä 

mittarina, mutta ehkä hieman vaikeammin eksaktia lukemaa voidaan saada esimerkiksi siitä, 

miten moni työntekijä on ollut mukana innovaatiotyöskentelyssä, miten paljon aikaa esihen-

kilö käyttää innovaatiotoiminnan tukemiseen tai miten paljon ideointiin käytetään aikaa 

(Sydänmaalakka  2014, 136; Cook  2016, 296). Myös vaikuttavuuden mittarit saattavat olla 

haastavia muuttaa numeraaliseen muotoon. Tällaisia mittareita ovat esimerkiksi idean uu-

tuusarvo, hyödyllisyys ja käytettävyys (Cook  2016, 296). Patenttien lukumäärän käyttämi-

nen mittarina on helppoa ja patentteja voidaan arvottaa myös patentin laadun perusteella 
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(Lanjouw ja Schankerman  2004, 457–459). Patenttia ei kuitenkaan hyvästäkään innovaati-

osta huolimatta aina haeta esimerkiksi kustannussyistä (Lanjouw ja Schankerman  2004, 

442), joten sen käyttäminen rajoittuu tilanteisiin, joissa yrityksen toiminta ja toimintaympä-

ristö pysyy riittävän samankaltaisena. 

Kun innovaatiotoiminta nähdään prosessina, mittaavat edellä mainitut mittarit joko prosessin 

panoksia (input) tai tuotoksia (output). Mittarina voidaan käyttää myös tuotosten ja panosten 

suhdetta, kuten esimerkiksi Guan J ja Chen K (2010, 352) tutkimuksessaan, joka tosin kä-

sitteli eri yritysten ja alueiden vertailua, ei innovaatiotehokkuutta organisaation sisäisenä 

mittaria. 

Rantanen, Ukko ja Pekkola (2008, 128–130) esittävät artikkelissaan, että panosten ja tuotos-

ten lisäksi voidaan myös mitata innovatiivisuuden taustatekijöitä – tekijöitä, jotka edesaut-

tavat innovatiivisuutta. Tällaisia on esimerkiksi työilmanpiiri, henkilöstön vaikuttamismah-

dollisuus ja työn muotoilu (Rantanen, Ukko ja Pekkola  2008, 128–130).  

Edellä mainituista eri mittareista voidaan tunnistaa neljää erilaista lähtökohtaa mitata inno-

vatiivisuutta tai innovaatiokykyä: 1) Mittarit, jotka mittaavat innovaatiopanoksia, kuten tut-

kimus- ja kehitysmenot. 2) Mittarit, joilla mitataan innovaation tuloksia, kuten patenttien 

lukumäärää. 3) Mittarit, joilla mitataan panosten ja tulosten suhdetta. 4) Mittarit, joilla mi-

tataan innovaatiokyvyn taustatekijöitä, kuten työilmapiiriä. Aivan yksiselitteistä ei tosin ole 

mikä on innovaatioprosessin panos ja mikä tuotos. Esimerkiksi patentit voidaan nähdä niin 

innovaation tuloksena, kuin myös innovaatiotoiminnan panoksena: Patentti voidaan ajatella 

tietokantana tai henkisenä pääomana, jonka avulla innovaatioita voidaan synnyttää (Guan ja 

Chen  2010, 352). 
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3.  Tutkimuksen toteutus 

Tutkimuksen kenttätyöskentely aloitettiin haastatteluilla. Haastatteluilla selvitettiin vastaa-

jien näkemyksiä yrityksen nykytilasta sekä ajatuksia innovaatiotoiminnan kehittämisestä. 

Haastateltavia oli yhteensä kahdeksan kappaletta (n = 8), jotka oli valittu tarkoituksella eri 

toiminnoista, valmistusosastoista, tehtävistä ja henkilöstöryhmistä. Haastattelut toteutettiin 

puolistrukturoituina yksilöhaastatteluina. Haastateltavat saivat kertoa kustakin teemasta ja 

kysymyksestä haluamallaan laajuudella, mutta kovin suppean vastauksen jälkeen esitettiin 

tarkentavia kysymyksiä. Haastateltavat eivät saaneet kysymyksiä kirjallisina lainkaan. Tämä 

siksi, ettei tilanteesta tulisi haastattelun sijasta kyselyä. Haastattelut tallennettiin, sekä haas-

tatteluiden aikana tehtiin muistiinpanoja. Haastatteluissa ajallinen painopiste oli organisaa-

tion nykytilanteessa, mutta myös ehdotuksia ja ideoita innovatiivisuuden lisäämiseksi käsi-

teltiin. Varsinainen haastatteluaika kesti noin puolesta tunnista lähes puoleen toista tuntiin.  

Haastatteluja ei litteroitu, vaan vastauksista haettiin näkemyksiä eri teemoihin ja kysymyk-

siin. Haastateltavien sanasta sanaan vastauksella ei katsottu olevan tässä yhteydessä merki-

tystä, vaan oleellisempaa oli vastauksen sisältö ja tarkoitus.  

Haastattelun analysoinnin jälkeen pidettiin haastateltavien kesken workshop, jossa haastat-

teluissa havaittuja nykytilanteen ongelmia pyrittiin ratkaisemaan, sekä varmistuttiin osaltaan 

myös haastatteluiden perusteella tehdyistä tulkinnoista. Workshopissa esiteltiin haastattelui-

den yhteenveto, sekä haastatteluissa havaitut innovoinnin haasteet. Joihinkin haasteisiin oli 

ennakolta ideoitu joitain ratkaisuehdotuksia keskustelun helpottamiseksi. Workshopiin osal-

listui seitsemän henkilöä (n = 7), yhden haastateltavan ollessa estyneenä. Workshop oli yh-

distelmä sekä ryhmähaastattelua, että ryhmätyöskentelyä. Workshop kesti kaksi tuntia.  

Viimeisessä vaiheessa kirjallisuuden, haastatteluiden ja workshopin pohjalta luotiin varsi-

naiset toimenpide-ehdotukset organisaation innovaatiokyvykkyyden kasvattamiseksi.  
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3.1.  Haastattelut 

Haastattelukysymykset perustuvat soveltuvin osin (taulukko 1) luvussa kaksi esitettyyn Ul-

richin ja Eppingerin (2018, 41–45) mahdollisuuksien tunnistamisen seitsemään kohtaan. 

Näiden lisäksi useita kysymyksiä muodostettiin erityisesti organisaation innovaatiotoimin-

nan nykytilanteen selvittämiseksi. Liitteessä 1 on haastattelukysymykset kokonaisuudes-

saan.  

Taulukko 1. Haastattelukysymykset perustuen mahdollisuuksien tunnistamisen kohtiin. 

Ulrich ja Eppingerin (2018, 

41–45) mahdollisuuksien 

tunnistamisen kohta 

Kohtaan liittyvä haastattelukysymys.  

Koosta vikalista ja opi 

asiakkailta 

Miten asiakaskokemuksia ja asiakaspalautteita kerätään 

ja hyödynnetään innovaatiotoiminnassa? 

 

Miten asiakkaiden ideoita ja kokemuksia pitäisi kerätä ja 

hyödyntää? 

Tunnista trendien vaikutukset 
Miten seuraamme niiden toimialojen kehitystä, joissa yri-

tyksemme on osallisena? 

Hyödynnä ulkoiset lähteet ja  

jäljittele, mutta paremmin. 

Miten hyödynnämme ulkopuolisia verkostoja, kumppa-

neita, toimittajia, asiakkaita ja kilpailijoita innovaatiotoi-

minnassa? 

 

Miten tärkeänä koet yhteistyökumppaneiden nykyisen 

merkityksen innovaatiotoiminnassa? 

 

Millä tavoin ulkopuolisia verkostoja, kumppaneita, toi-

mittajia, asiakkaita ja kilpailijoita voisi hyödyntää enem-

män? 

Haastattelukysymykset oli jaettu kahteen osioon, eli 1) organisaation nykytilanne ja 2) inno-

vaatiotoiminnan kehittäminen. Perspektiivin muutos nykytilanteesta tulevaisuuden kehittä-

miseen kerrottiin myös haastattelutilanteessa. Kysymykset oli lisäksi jaoteltu teemoihin lä-

hinnä helpottamaan haastattelutilanteessa aiheessa pysymisessä.  

 



30 

Teema 1: Organisaatiokulttuuri ja nykyiset innovaatiojärjestelmät.  

Haastateltavat osasivat nimetä vain joitain innovaatioita. Vastauksissa korostui se, että oman 

tuotanto-osaston innovaatioita osattiin ehkä nimetä, mutta harvemmin toisen. 

Haastateltavat eivät tunnistaneet organisaatiosta varsinaista innovaatiojärjestelmää, joskin 

muutama haastateltava mainitsi aloitejärjestelmän. Innovatiivisuuteen kannustaminen koet-

tiin myös vähäiseksi ja ideoiden läpivienti tulokseksi – innovaatioksi – vaatii omaa työtä, 

organisaatio ei sitä tue.  

Vaikka organisaatiosta ei löydy valmiita toimintamalleja ideoiden läpiviemiseen ja kehityk-

seen, uudet ideat otetaan kuitenkin yrityksessä hyvin vastaan ja niitä ei tyrmätä. Tämä oli 

hyvin positiivinen havainto ja toistui tavalla tai toisella jokaisella haastateltavilla. Osa sel-

laisista haastateltavista, joilla oli pidempi kokemus yrityksestä, totesivat myös, että tässä on 

menty positiiviseen suuntaan viime vuosina.  

Innovaatioiden tärkeys yritykselle jakoi haastateltavien mielipiteitä kovasti. Myös eri tuo-

tanto-osastojen merkitys toi osin täysin ristiriitaisia mielipiteitä.  

Uusien tuoteideoiden generointiin osallistuu lähinnä toimihenkilöt, ja niistäkin rajatut hen-

kilöt, työntekijöiden puuttuminen olikin joidenkin haastateltavien mielestä selvä puute toi-

minnassa. Työntekijähaastatteluissa tuli yksi syykin työntekijöiden puutteeseen tuoteideoin-

nissa: työntekijöillä ei ole välttämättä lainkaan tietoa siitä, mikä heidän tekemänsä kappale 

oikein on. Sen sijaan haastatteluissa todettiin tuotannon menetelmien kehittämisessä työnte-

kijöiden korkea aktiivisuus.  

Teema 2: Verkostojen, kumppaneiden, asiakkaiden ja kilpailijoiden hyödyntäminen 

nykyisessä innovaatiotoiminnassa 

Tässäkin vastaukset olivat melko yhteneviä. Verkostoja käytetään useimpien haastateltavien 

mielestä liian vähän. Toimittajia ja yliopistoja käytetään haastateltavien mielestä lähinnä 

projektinomaisesti, ei osana normaalia toimintaa. Workshopissa eräs haastateltava tarkensi, 
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että vaikka hän haastatteluissa totesi verkostoja käytettävän hyvin, jälkeenpäin tarkemmin 

ajateltuna niitä voisi käyttää kyllä paljon enemmänkin. Eli vastaus lähentyi muiden haasta-

teltavien mielipidettä.  

Asiakaspalautteiden kerääminen ja hyödyntäminen on täysin myyntipäälliköiden varassa, 

eikä heilläkään ole mitään yhtenäistä järjestelmää, vaan jokainen toimii omalla tavallaan 

kuten parhaaksi katsoo. Mitään järjestelmällistä tapaa toimialan seuraamiseen yrityksellä ei 

ole – muutama haastateltava kuitenkin uskoi, että jokainen seuraa omaa kiinnostuksenkoh-

dettaan. 

Teema 3: Luovuuden ja innovaatiotoiminnan edistäminen 

Monissa haastatteluissa nousi esiin kolme seikkaa: 1) Avoin keskustelu 2) ajan järjestäminen 

ja 3) innovatiivisuuden nostaminen ”tikun nokkaan”, kuten organisaatiossa on tehty muun 

muassa työturvallisuuden kanssa. Avointa vapaata keskustelua ehdotti useampikin haasta-

teltava innovatiivisuuden lisäämiseksi. Vapaan keskustelun merkitys innovatiivisuudelle saa 

tukea myös kirjallisuudesta (muun muassa Apilo ja Taskinen  2006, 99). Lähes yhtä monessa 

haastattelussa nousi esiin ajan puute; nämä haastateltavat kokivat, että tällä hetkellä työpäi-

västä ei tahdo löytyä hetkeä kehittämiselle, ideoinnille ja innovoinnille.  

Muutamassa haastattelussa käsiteltiin aloitejärjestelmää ja erityisesti sen nykypuutteita; aloi-

tejärjestelmä toimii hyvin hitaasti, jos ollenkaan. Tämäkin saa tukea kirjallisuudesta: aloite-

järjestelmän toimivuus ja käsittelynopeus on tärkeää (Apilo ja Taskinen  2006, 52–53). 

Työntekijöiden parempaa mukanaoloa innovaatiotoiminnan alkuvaiheessa esitti muutama 

haastateltava – tämä riippumatta siitä oliko haastateltava työntekijäasemassa vai ei. Tämäkin 

on asia, mikä on havaittu myös kirjallisuudessa (muun muassa Hunter ja Cushenbery  2011, 

13–14) ja liittyy erityisesti avoimen innovaation paradigmaan (Paalanen, Oikarinen ja 

Hyypiä  2008, 88).  

 



32 

Vastauksissa tuli jonkin verran eroavaisuuksia siinä, miten kukin mieluiten esittäisi ideansa. 

Osa esittäisi ne ensisijaisesti tai vain lähiesimiehelle, osa kyseisen asian vastuuhenkilölle, 

osa voisi käsitellä niitä pienessä ryhmässä. Myös sähköposti ja yrityksessä käytössä oleva 

prosessienhallintajärjestelmä saivat haastateltavilta mainintoja. Tästä voinee päätellä lähinnä 

sen, että tapoja ideoiden esittämiseen on oltava useita, sekä formaaleja että informaaleja.  

Etäisyyden ja läheisyyden tärkeää merkitystä innovoinnissa (Parjanen ja Melkas  2008, 59; 

Harmaakorpi ym.  2012, 12) sen sijaan kukaan haastateltava ei aivan suoraan tuonut esiin, 

mutta muutamissa haastatteluissa mainittiin haasteeksi tuote- ja asiakastiedon puute. Tämän 

voi tulkita niin, että innovaatiotermein henkilöllä on liian suuri (kognitiivinen) etäisyys  

Teema 4: Verkostojen, kumppaneiden ja asiakkaiden entistä parempi hyödyntäminen 

innovaatiotoiminnassa 

Tämä teema vaikutti hieman haastavalta. Verkostojen tärkeyttä ei sinänsä epäilty, mutta nii-

den hyödyntäminen koettiin ehkä hankalaksi. Asiakas- ja yritysvierailut toistuivat kuitenkin 

usealla haastateltavalla tärkeänä tekijänä. Motivaationa on osittain asiakas- ja tuotetiedon 

lisääminen omalle henkilöstölle. Kaikki haastateltavat pitivät asiakkailta saatujen palauttei-

den ja kommenttien parempaa tiedottamista tärkeänä. Messujen hyödyllisyys jakoi hieman 

mielipiteitä: osa piti niitä hyödyllisenä, osa taas hyödyttömänä, ja osa suhtautui messuihin 

hyvin neutraalisti.   

Haastatteluiden ja kirjallisuuden pohjalta nykytilanteen haasteet jaettiin neljään eri toimen-

pideluokkaan: 

1) Asiakas- ja tuotetiedon lisääminen. Innovaatiotermein tätä voisi kutsua tavoitteeksi 

pyrkiä lähentämään henkilöiden liiallista kognitiivista etäisyyttä. Tämän haasteen 

merkitys on suuri: Asiakas- ja tuotetiedon puute käytännössä estää henkilöstön osal-

listuminen esimerkiksi ideointeihin.  

2) Järjestelmät tukemaan toimintaa. Kirjallisuuden perusteella innovaatiotoimintaakin 

voi käsitellä vakioituna prosessina. Haastatteluissa taas havaittiin, että organisaation 

nykyiset järjestelmät ja prosessit eivät tue innovaatiotoimintaa.  
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3) Kohtaamisten ja vapaan keskustelun lisääminen. Innovatiivisuutta edistämään haas-

tatteluissa ehdotettiin vapaan keskustelun lisäämistä. Tämä saa hyvin tukea myös 

kirjallisuudesta.  

4) Henkilöstön osallistaminen innovointiin. Haastatteluiden perusteella iso osa henki-

löstöstä jää pois esimerkiksi tuotteiden kehityksestä. Henkilöstö osallistuu vain sel-

laiseen innovaatiotoimintaan, joka koskee henkilön omaa tehtävää. Tämä tarkoittaa 

käytännössä hyvin homogeenisia työryhmiä esimerkiksi ideointivaiheessa, mikä hei-

kentää innovatiivisuutta.  

5) Verkostojen parempi hyödyntäminen. Verkostoja käytetään vähän. Niiden hyödyn-

tämiseen on kehitettävä keinoja.  

Haastatteluissa esiin tullut ajan puute työskentelyssä asettuu luokkiin kaksi ja kolme. Tehok-

kailla järjestelmillä ja prosesseilla aika saadaan hyödynnettyä paremmin ja vapaa keskustelu 

ja kohtaamiset on asia, mihin aikaa voisi innovatiivisuuden kannalta käyttää nykyistä enem-

män.  

3.2.  Workshop 

Workshop toteutettiin haastatteluun osallistuneiden henkilöiden kanssa. Haastateltavista 

yksi oli estynyt tulemasta paikalle, joten workshopiin osallistui seitsemän henkilöä.  

Workshopissa esiteltiin haastatteluista yhteenveto. Osallistujilla oli mahdollisuus kommen-

toida haastatteluiden tuloksia. Seuraavaksi workshopissa esitettiin hyvin lyhyesti otteita kir-

jallisuudessa esitetyistä innovaatiokyvykkyyteen vaikuttavista asioista. Tämän jälkeen 

workshopissa keskusteltiin ratkaisumahdollisuuksista innovaatiokyvykkyyden kehittä-

miseksi. Tähän ratkaisuehdotusten käsittelyyn käytettiin ylivoimaisesti suurin osa käytetystä 

ajasta.  
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Workshopin ajatuksia yhteenvetona:  

- Infonäyttöjä kannattaa hyödyntää valokuvien ja muun tiedon jakamisessa.  

- Säännöllisesti järjestettäviä henkilöstön tiedotustilaisuuksia voisi käyttää myös myy-

jien asiakasvierailujen raportointiin. 

- Valokuvien jakaminen verkkokansiossa vapaasti ei toimi: niitä ei tulisi katsottua, 

eikä kaikkiin asiakkailla otettuihin valokuviin ole välttämättä saatu asiakkaan lupaa 

niiden jakamiseksi koko organisaatiolle.  

- Aloitetoiminnalla pitää olla selkeä vetäjä – tuotantopäälliköt eivät sitä pysty hoita-

maan muiden töiden ohessa.  

- Uusien tuotteiden katselmuksia pitäisi järjestää entistä herkemmin ja niihin tulisi ot-

taa mukaan myös työntekijöitä.  

- Asiakasvierailuille olisi otettava mukaan myös tuotannon henkilöitä, silloin kun se 

on mahdollista.  

- Poikkeamien käsittely toimii ihan hyvin – resurssipuutteen takia välillä vain hieman 

hitaasti.  

- Asiakaspalautetta voi jakaa työntekijöiden suuntaan esimerkiksi tulostamalla sähkö-

posti ja pistämällä se taukotilan seinään.  

Kaiken kaikkiaan workshopissa saatiin erittäin konkreettisia ja toteutettavissa olevia aja-

tuksia innovaatiokyvykkyyden lisäämiseksi.  
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4.  Innovaatiotoiminnan kehittäminen kohdeyrityksessä 

Innovaatiotoiminnan kehittäminen on jaettu kolmeen osa-alueeseen. 1) Innovaatiotoiminnan 

nykytila eli organisaation lähtötilanne. 2) Toimenpiteet innovaatiokyvyn parantamiseksi. 3) 

Toimenpiteitä ideoiden generoimiseksi. Vaikka tämä viimeinen vaihe linkittyy vahvasti 

edelliseen, on ideoiden generoimisessa sellaisia elementtejä, jotka selvyyden vuoksi käsitel-

lään erikseen omana lukunaan. 

4.1.  Innovaatiotoiminnan nykytila 

Taulukkoon 2 on kerätty organisaation nykytilanteen haasteet innovaatiokyvyn kannalta. 

Haasteet on jaoteltu haastatteluiden pohjalta viiteen eri teemaan: järjestelmät, asiakas- ja 

tuotetuntemus, kohtaamiset ja keskustelu, henkilöstön osallistaminen sekä verkostojen hyö-

dyntäminen.  
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Taulukko 2. Nykytilanteen haasteet innovaatiokyvyn kannalta. 

Teema Havainto 

Järjestelmät - Ei järjestelmää ideoiden viemiseksi käytäntöön. 

- Toteutuminen tai testaaminen usein idean esittäjän 

omasta aktiivisuudesta kiinni.  

- Aloitejärjestelmän toimimattomuus, erityisesti hi-

taus. 

- Asiakaspalautetta jaetaan huonosti 

 

Asiakas- ja tuotetuntemus - Tuotetieto puutteellista myynnin ulkopuolella 

- Asiakastieto puutteellista myynnin ulkopuolella – 

asiakkaiden toiveita ja vaatimuksia ei tunneta 

 

Kohtaamiset ja keskustelu - Ideointiin/innovointiin osallistuvat vain rajatut 

henkilöt 

- Työntekijät eivät osallistu tuoteideointiin 

- Ajan puute 

 

Henkilöstön osallistaminen - Ideointiin/innovointiin osallistuvat vain rajatut 

henkilöt 

- Aloitejärjestelmä toimii hitaasti 

- Ajan puute 

 

Verkostojen hyödyntäminen - Ulkopuolisia kumppaneita hyödynnetään vähän 

Positiivisina ominaisuuksia voi haastatteluiden perusteella todeta, että virheiden tekijää ei 

syyllistetä ja esitetyt ideat otetaan hyvin vastaan.  

4.2.  Toimenpiteitä innovaatiokyvyn parantamiseksi 

Toimenpiteet on jaoteltu luvussa 2.7 esitellyn yhteenvedon mukaisiin alueisiin.  

Innovaatiotyöskentelyssä henkilöiden välillä tulisi olla riittävästi, mutta ei liikaa, etäi-

syyttä (Parjanen ja Melkas  2008, 59; Harmaakorpi ym.  2012, 12). Haastatteluissa esiin 

tullut puutteellinen tuote- ja asiakastietoisuus on selvä puute innovatiivisuuden kannalta; 

tuotetta ja asiakkaita tuntemattomien henkilöiden on erittäin vaikea tunnistaa piileviäkään 

asiakastarpeita. Kirjallisuudessa tätä asiaa käsitellään lähinnä etäisyyksien avulla.  
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On selvää, että ideoita on vaikea tuottaa, jos ei ole mitään tietoa asiakkaista, asiakkaiden 

tarpeista ja toiveista eikä tuotteista ja niiden käyttötarkoituksesta – etäisyys on liian suuri. 

Aivan vastaava tilanne tosin lienee myös valmistusmenetelmien kehityksessä – pitäisikö esi-

merkiksi myynnissä olla parempi tietämys valmistuksesta, jotta valmistuksen kehittämiseen 

saataisiin muodostettua ryhmiä, joissa yksilöiden välillä olisi sopivasti etäisyyttä?  

Myyjien vapaamuotoinen asiakasvierailujen ”raportointi” tavalla tai toisella todennäköisesti 

toisi useita positiivisia innovaatiokykyä lisääviä elementtejä: sekä asiakas- että tuotetunte-

mus kasvaa ja vapaamuotoinen tilaisuus rohkaissee avoimeen keskusteluun. Raportointiin 

voisi käyttää useita eri tapoja. Säännöllisesti järjestettäviin koko henkilöstöä koskeviin tie-

dotustilaisuuksiin voisi lisätä myynnin osuuden varsinkin silloin kun on ollut jokin tavan-

omaisesta poikkeava asiakasvierailu. Tilaisuuksien avulla tietoa sekä erityisesti formalisoi-

matonta tunnetta ja arvioita saadaan jaettua henkilöstölle. Tarkoituksena on myös herättää 

eri osastojen välillä vapaata keskustelua ja ruokkia ilmapiiriä, jossa asioista saa puhua va-

paamminkin. Tilaisuuksien avulla saadaan asiakas lähemmäksi valmistusta ja muita osas-

toja, millä on innovaatiokyvyn kasvamisen lisäksi muitakin, muun muassa laatuun liittyviä 

etuja. Tilaisuuksien tarkoitus sen sijaan ei olisi ratkaista ongelmia. Myös infonäyttöä voisi 

käyttää kanavana asiakasvierailujen kokemusten ja valokuvien jakamiseen. Formaalimpia-

kin tapoja asiakas- ja tuotetiedon lisäämiseksi on syytä käyttää: Organisaatiossa on järjes-

tetty joitain tuote- ja asiakasprosessikoulutuksia, joita tulisi jatkaa ja laajentaa ne ulottumaan 

myös työntekijöille. Koulutuksissa käytettävä materiaali tulisi olla mahdollisuuksien mu-

kaan vapaasti saatavilla. Asiakasvierailuista, asiakaspalautteista tai tuotekehitysprojekteista 

voisi jakaa tietoa infonäytöillä, jotka tavoittavat suuren osan henkilöstöä, sekä vielä yksin-

kertaisemmin workshopissa esiin tulleen idean mukaisesti tulostamalla sähköposti taukoti-

lan seinään.  

Verkostojen hyödyntäminen avoimen innovaation paradigman mukaisesti – varsinkin 

nopean muutosnopeuden toimialoilla tai pienemmissä yrityksissä (Chesbrough  2003, 

29; Apilo ja Taskinen  2006, 21; Martikainen ja Oikarinen  2018, 6): Haastattelun perusteella 

yritys toimii lähempänä suljetun innovaation paradigmaa. Suljetun paradigman mallissa 

voittajia ovat ne, joilla on eniten resursseja palkata parhaita tutkijoita ja investoida parhaisiin 

työkaluihin (Chesbrough  2003, 29).  
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Keskisuuren valmistavan teollisuusyrityksen resurssit ovat hyvin rajalliset – muutos kohti 

avoimempaa innovaatiomallia tuonee paljon etuja. Yrityksen olemassa olevien verkostojen 

aiempaa ennakkoluulottomampi hyödyntäminen on yksi askel kohti avoimempaa innovaa-

tiota. Hyvin yksinkertainen tapa lisätä verkoston käyttöä on kutsua työkalu- ja muita toimit-

tajia vierailulle yritykseen. Meneillään oleva koronaviruspandemia on varmasti vähentänyt 

toimittajien vierailuja ja yrityksen tulisikin nyt, vierailujen taas ollessa mahdollisia, aktiivi-

sesti pyrkiä välttämättään nykyisen tilanteen muuttumista uudeksi normaaliksi. Lisäksi tie-

dostamalla brokerointitoiminnan mahdollisuudet, voidaan hyödyntää henkilöstöllä jo mah-

dollisesti olemassa olevia linkkejä muihin ryhmiin.  

Innovointitoiminnalle olisi oltava prosessi, joka huomioi innovaatioita tukevan ympä-

ristön kaaosmaisuuden ja vapauden (Apilo ja Taskinen  2006, 7, 32): Yrityksen järjestel-

mät eivät tue ideoiden viemistä kohti innovaatioita. Yrityksessä on käytössä prosessienhal-

lintaohjelma, jota käytetään tällä hetkellä sisäisten ja ulkoisten poikkeamien käsittelyyn. 

Prosessienhallintaohjelmaa voisi hyödyntää tämän lisäksi sekä tuotekehitysprojektien, että 

aloitteiden hallintaan. Aloitteen tekijän pitää saada nopeasti palaute ideastaan (Apilo ja 

Taskinen  2006, 52–53), joten sekä prosessin että järjestelmän on oltava sujuva. Aloitteiden 

käsittelijöiden kokoontuminen samaan tilaan samaan aikaan käsittelyä varten ei liene todel-

lisuudessa tarpeenmukaista, koska aloitteiden kommentoinnin pystyisi hoitamaan myös pro-

sessienhallintajärjestelmässä. Myös muiden kuin aloitteina tulleiden ideoiden käsittelyyn voi 

käyttää samaa prosessienhallintasovellusta. Tämä toisi läpinäkyvyyttä toimintaan ja mah-

dollistaa henkilöiden osallistamisen myös sovelluksen kautta innovaatiotyöhön. Järjestel-

män pohjautuminen stage-gate -malliin on luontevaa jo prosessinhallintasovelluksen toimin-

taperiaatteenkin kannalta. Porttien toimivuuteen on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huo-

miota; sen on oltava todellinen päätöksentekotilanne, siinä on oltava riittävä edustus eri hen-

kilöstöä, ja siinä on uskallettava tarvittaessa myös hylätä tilanteeseen sopimattomat ideat ja 

projektit. Varsinkin ensimmäisissä porteissa voi hyödyntää Ulrich ja Eppingerin (2018, 35–

36) kolmea mahdollisuuden horisonttia. Tämä auttaisi visualisoimaan potentiaalisen inno-

vaation mahdollisuudet ja riskit: onko kyseessä pieni parannus olemassa olevaan tuotteeseen 

nykyisille tutuille markkinoille, vai toisessa ääripäässä oleva täysin uusi ratkaisu uusille tun-

temattomille markkinoille. Mitä suurempi hyppy horisonttiin otetaan, sitä enemmän tarvi-

taan tukea johdolta, sitä suurempi on epävarmuus ja toisaalta suuremmat mahdollisuudet.  
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Henkilöstön välinen formaali ja informaali kanssakäyminen, avoin keskustelu, auttaa 

innovointia (Apilo ja Taskinen  2006, 99): Henkilöstön välillä tarvitaan lisää kohtaamisia 

ja keskusteluja. Hyvin moni tässä luvussa käsitelty toimenpide tuo tähän jo aivan selvää 

muutosta parempaa. Keinotekoisemmin kohtaamisia voitaisiin toki lisätä vaikkapa taukoti-

lojen sijoittelulla, mutta sellaisten toimenpiteiden vaikutukset tulisi harkita hyvin tarkkaan 

eri näkökulmista. Voiko kaiken pitäminen yhteisenä ja jaettuna tukahduttaa mielipiteen il-

maisun ja lopulta jopa aiheuttaa pienempää osasto- tai toimintokohtaista me-henkeä? Joka 

tapauksessa henkilöstöllä tulisi olla pieni kynnys kommunikoida eri organisaatiotasolla 

olevien henkilöiden kanssa.  

Innovointi kuuluu koko organisaatiolle, ei vain tuotekehitykselle (Apilo ja 

Taskinen  2006, 97; Hunter ja Cushenbery  2011, 13–14): Nykyisessä tilanteessa projektei-

hin ja ideointiin osallistuu hyvin tiukasti rajattu osallistujajoukko, eli käytännössä henkilöt, 

jotka kyseisen tuotteen käyttötarkoituksen ja asiakastarpeet parhaiten tuntevat. Innovatiivi-

suuden kannalta he ovat kuitenkin liian lähellä toisiaan todennäköisesti lähes kaikilla mitta-

reilla. Ideoinneissa ja projektien katselmoinnissa olisi hyödyksi, että ryhmän sisällä on koh-

tuullista etäisyyttä. Henkilöstöryhmiä ja toimintoja on siis saatava saman pöydän ääreen 

muun muassa uusien tuotteiden katselmuksissa. Tämä on onneksi myös erittäin helposti to-

teutettavissa, koska kyse on lähinnä siitä, kenelle palaverikutsut lähetetään. Myös yrityksen 

verkostoa tulisi hyödyntää tuotekehitysprojektien katselmuksissa, ja oltava avoin ulkopuo-

listen henkilöiden läsnäololle esimerkiksi uuden tuotteen kehittämisprojekteissa. 

Virheet pitää raportoida, niitä pitää käsitellä syyllistämättä tekijää ja niistä on opittava 

(Kinnunen  2010, 115; Sydänmaalakka  2014, 129): Sisäisten poikkeamien käsittelyssä olisi 

kiinnitettävä huomiota käsittelyn nopeuteen ja siitä saatavaan hyötyyn. Käsittely pitää jär-

jestää osaksi normaalia toimintaa, koska ylimääräisenä pidettävä työ jäisi kuitenkin helposti 

tekemättä (Kinnunen  2010, 151). Myös sisäisten poikkeamien käsittely voidaan ainakin 

osittain vastuuttaa tiimin omaksi normaaliksi toiminnaksi, josta saadaan oppia. Kun käsittely 

tapahtuu tiimin sisällä, tämä toivottavasti hieman ehkäisee virheen jättämistä ilmoittamatta 

virheen tekijän syyllistämisen pelossa. 
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Organisaation mataluus ja epähierarkkisuus parantaa innovointia (Apilo ja 

Taskinen  2006, 32): Keskisuuren teollisuusyrityksen tapauksessa organisaation mataluus 

toteutuu luonnostaan. Tällä hetkellä yrityksessä toimitusjohtajan alapuolella on kolme por-

rasta ja jokaisen työntekijän esihenkilön esihenkilö on vähintään yrityksen johtoryhmässä. 

Organisaation madaltaminen tästä lisää ei liene tarkoituksenmukaista. Madaltamisen sijaan 

pitäisi kuitenkin miettiä miten vapaasti eri portailla toimivat henkilöt pystyvät keskustele-

maan ja miten paljon näille keskusteluille jätetään tilaa. Eri henkilöstöryhmien ja organisaa-

tion eri portailla toimivien henkilöiden osallistuminen katselmointeihin, ideointeihin ja mui-

hin vastaaviin tilauksiin tuo osaltaan epähierarkkisuutta toimintaan ja vapauttaa keskustelua.  

Johdon merkitys on korvaamaton erityisesti innovatiivisuuteen kannustajana ja inno-

vatiivisen toiminnan mahdollistajana (Apilo ja Taskinen  2006, 61): Usea haastateltava 

mainitsi haasteekseen ajan puutteen. Tämän työn puitteissa siihen on vaikea kehittää ratkai-

sua. Innovatiivisuus ja luovuus toki tapahtuvat pääosin työn ohessa, sen saman työn mitä 

muutenkin tekisi, mutta on selvää, että mikäli työssä ei ehdi edes ”pysähtymään”, ei luovuu-

delle oikein jää tilaa; työ on tehtävä lähes ensimmäisen mahdollisen ajatuksen mukaisesti, 

muuhun ei ole aikaa. Osa tässä esitellyistä toimenpide-ehdotuksista vapauttanee hieman joi-

denkin henkilöiden työaikaa, kun taas osalla toimenpiteistä on valitettavasti päinvastainen 

vaikutus.  

Muiden ratkaisuja ja ideoita on arvostettava vailla kateutta ja hyödynnettävä tarpeen 

mukaan  (Apilo ja Taskinen  2006, 23; Antons ja Piller  2015, 193): Haastattelujen perus-

teella ainakin organisaation sisältä tulevat ideat otetaan hyvin vastaan. Tämä on hyvä sig-

naali, mutta valitettavasti tämän tutkimuksen puitteissa ei saatu selvitettyä sitä, miten hyvin 

organisaation ulkopuolelta tulevat ideat otetaan vastaan. Osasyynä tähän puutteeseen on se, 

että tällä hetkellä verkostoja käytetään yrityksessä vähän, eli ideoita ei muualta juurikaan 

tule. Verkostojen tietoinen ottaminen mukaan innovaatiotyöskentelyyn joka tapauksessa 

madaltanee kynnystä muualta tulleiden ideoiden käyttöön.  
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4.3.  Toimenpiteitä ideoiden synnyttämiseksi 

Edellä käsitellyt toimenpiteet mahdollistavat innovointia synnyttämällä keskusteluja, koh-

taamisia ja tekemällä sellaisia rakenteita, joiden avulla ideat voivat kehittyä innovaatioiksi. 

Tässä luvussa käsitellään menetelmiä ja toimintatapoja, joilla ideoita voidaan synnyttää. Toi-

menpiteet on kerätty Ulrich ja Eppingerin (2018, 41–45) mahdollisuuksien tunnistamisen 

seitsemän tavan alle:  

Henkilökohtaisen intohimon seuraaminen. Pohdi esimerkiksi miten uudet teknologiat 

ja trendit vaikuttavat omiin harrastuksiisi. (Ulrich ja Eppinger  2018, 41–45.): Tämän 

hyödyntäminen voi tuntua haastavalta, koska toimitaan teollisuusympäristössä sellaisilla 

tuotteilla ja markkinoilla, jotka ovat kaukana ihmisen yksityisestä elämästä. Ehkä asian voisi 

kääntää toisin: missä olen hyvä, mistä tiedän paljon ja miten sitä voisi hyödyntää yrityksessä 

tai yrityksen tuotteissa? Uudet teknologiset ratkaisut voivat assosioitua aivan muunlaisista 

tuotteista, esimerkiksi omista harrastuksista. Näitä assosiaatioita saadaan sitä enemmän mitä 

monipuolisemmin henkilöstöä saadaan osallistettua innovaatiotyöskentelyyn. 

Koosta vikalista – puutteet, ärsytyksen tai turhautumisen kohteet tuotteessa tai palvelussa. 

Huomattavaa on, että jokainen tunnistettu puute – ei ratkaisu – on mahdollisuus. (Ulrich 

ja Eppinger  2018, 41–45.): Kuten haastatteluissa tuli ilmi, tällä hetkellä yrityksellä ei ole käy-

tössä mitään yhtenäistä tapaa tallentaa ja jakaa asiakastietoa. Tällainen järjestelmä kuitenkin 

mahdollistaisi myös vikalistan koostamisen ja jakamisen henkilöstön tietoon.  

Löydä mahdollisuuksia kyvykkyyksistä. Organisaation (olemassa olevaa) kyvykkyyttä, 

kuten kilpailuetua tai ylivertaista osaamista voi hyödyntää johonkin uuteen tuotteeseen tai 

kohteeseen. (Ulrich ja Eppinger  2018, 41–45.): Avoimen innovaation paradigman mukaan 

idean tai innovaation markkina voi olla toinen kuin missä yritys on aiemmin toiminut. Sen 

sijaan, että pelkästään pyritään kehittämään yrityksen valmiiksi tuntemille markkinoille 

uutta parempaa tuotetta, voi ideoinnin lähtökohdaksi ottaa nykyisen osaamisen: mitä osaa-

mista yrityksellämme on ja mitä siitä voisi syntyä? Vasta myöhemmässä vaiheessa tarkas-

tellaan mihin markkinaan lopputulos sopii.  
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Uusi markkina tarkoittaa tietenkin epävarmuuden ja riskin lisääntymistä (Ulrich ja 

Eppinger  2018, 35–36), mutta ideamäärän lisääminen ”keinolla millä hyvänsä” tuo hyötyjä 

myös tunnettujen markkinoiden tuotteiden kehittämiseen, vaikka riskiä ei aina haluttaisikaan 

ottaa. 

Opi asiakkailta. Tee asiakastutkimus perustuen asiakkaan käyttäytymisen havainnointiin, 

ei asiakaskyselyyn. Havainnoimalla voi löytää sellaisia asiakastarpeita, joita ei asiakasky-

selyillä saa. (Ulrich ja Eppinger  2018, 41–45.): Asiakasvierailuilla voisi kuluttaa hetken aikaa 

myös seuraamalla asiakkaan operaattoreiden työskentelyä, esimerkiksi niitä tilanteita, kun työn-

tekijät käyttävät tai vaihtavat yrityksen toimittamia tuotteita. Tämänkin toimintatavan täydessä 

hyödyntämisessä auttaisi järjestelmä, johon asiakastietoa voisi tallentaa helposti.  

Tunnista trendien vaikutukset. Tunnista trendit ja mieti mitä uusia mahdollisuuksia muu-

toksesta voisi tulla. (Ulrich ja Eppinger  2018, 41–45.): Myös teollisuudessa yritysten väli-

sessä kaupassa on trendejä. Ympäristötietoisuuden kasvaminen lienee yksi selvimpiä tren-

dejä, joka vaikuttaa nykyään todennäköisesti jokaisessa teollisuuden alassa. Toimialan si-

sältä voidaan myös löytää erilaisia trendejä ja päätyä niiden vaikutusten arvioinnissa perus-

teella esimerkiksi tuotteen kehitystarpeisiin. Trendien tunnistamisessa auttaisi asiakastieto-

järjestelmä. Järjestelmän avulla trendi voidaan tunnistaa, kun samankaltaisia havaintoja tois-

tuu usealla eri asiakkaalla.   

Jäljittele, mutta paremmin. Mieti miten sama tarve voitaisiin ratkaista paremmin, tai mi-

ten samalla ratkaisulla voidaan täyttää jokin vaihtoehtoinen tarve. (Ulrich ja 

Eppinger  2018, 41–45.): Kilpailijoiden tekemiä tuotteita tulisi havainnoida oikeastaan kuten 

omiakin: missä ne ovat hyviä, mikä toimii ja missä on puutteita. Voiko jonkin tuotteen hyvä 

toimivuus yhdessä paikassa olla ainakin jossain määrin kopioitavissa aivan toisessa koh-

teessa?  

Hyödynnä ulkoiset lähteet. Kokemukset, tiedot ja ideat pääkäyttäjiltä, sosiaalisesta ver-

kostosta, yliopistosta ja tutkimuslaitoksilta. (Ulrich ja Eppinger  2018, 41–45.): Innovatii-

visuutta parantaa verkoston ottaminen innovaatioprosessiin mukaan jo alkuvaiheessa, kuten 

edellisessä luvussakin käsiteltiin. Käytännössä tämä tarkoittaa yleensä vaihetta, jossa jotain 

on päätetty jo kehittää ja siihen halutaan ratkaisua.  
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Mutta idean generoinnissa verkostojen hyödyntämistä voi viedä vielä pidemmälle. Verkos-

tolle voisi kertoa esimerkiksi asiakkailla tehdyistä havainnoista, epäkohdista ja haasteista, 

jolloin verkosto osallistuu myös mahdollisuuksien hyödyntämisessä ideoiksi.   

4.4.  Yhteenveto toimenpiteistä innovaatiotoiminnan parantamiseksi 

Taulukossa 3 esitetään edellä käsiteltyjen toimenpide-ehdotusten yhteenveto ja niistä tavoi-

teltavat merkittävimmät hyödyt innovatiivisuuden kannalta. Prosessimaisuus -hyöty tavoit-

telee innovaatioiden käsittelyä prosessimaisempana toimintana. Osallistamisessa on kyse 

paitsi henkilöstön sitoutumisessa ja aktivoimisessa innovaatiotoimintaan, myös etäisyyden 

kasvattamisesta tietyn ryhmän sisällä. Tiedon jakaminen on sekä asiakastiedon, että tuote-

tiedon parempaa jakamista henkilöstölle, eri toiminnoille ja henkilöstöryhmille. Verkoston 

hyödyntämisellä tavoitellaan olemassa olevan kumppaniverkoston hyödyntämistä myös in-

novaatiotoimintaan. Lähes kaikkien toimenpiteiden epäsuorana vaikutuksena tavoitellaan 

ideamäärän lisäämistä, mutta muutamien toimenpiteiden kohdalla se on suorana vaikutuk-

sena.   
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Taulukko 3. Toimenpide-ehdotukset ja niistä tavoiteltu ensisijainen hyöty innovatiivisuuden kannalta.  

Toimenpide-ehdotus   Tavoiteltu hyöty 

Aloitejärjestelmä prosessienhallintaohjelmaan 

Prosessimaisuus 

Osallistaminen 

Keskustelun lisääminen 

Tuotekehitysprojektien hallinnointi prosessienhallin-

taohjelmalla 

Prosessimaisuus 

Osallistaminen 

Tiedon jakaminen 

Järjestelmä asiakastiedon tallentamiseen 

Prosessimaisuus 

Tiedon jakaminen 

Ideamäärän lisääminen 

Sisäisten poikkeamien käsittely tiimeille Osallistaminen 

Ideointeja myös ajatuksella: mitä osaamista yrityk-

sellä on ja mitä siitä voisi syntyä. 

Osallistaminen 

Ideamäärän lisääminen 

Laajempi henkilöstön osallistuminen katselmuksiin ja 

ideointeihin 

Osallistaminen 

Prosessimaisuus 

Keskustelun lisääminen 

Ideamäärän lisääminen 

Tuote- ja applikaatiokoulutusten järjestäminen 

Tiedon jakaminen 

Keskustelun lisääminen 

Osallistaminen 

Asiakasvierailujen raportointi vapaamuotoisissa tilai-

suuksissa koko henkilöstölle 

Tiedon jakaminen 

Keskustelun lisääminen 

Ideamäärän lisääminen 

Asiakaspalautteiden ja -kokemusten jakaminen info-

näytöillä ja tulosteilla taukotiloihin 

Tiedon jakaminen 

Keskustelun lisääminen 

Tuotekehitysprojektien tilanteiden jakaminen info-

näytöillä ja tulosteilla taukotilohin 

Tiedon jakaminen 

Keskustelun lisääminen 

Verkoston ottaminen mukaan ideointiin ja ongelman-

ratkaisuun 

Verkostojen hyödyntäminen 

Ideamäärän lisääminen 

Toimittajia vierailuille Verkostojen hyödyntäminen 

Yllä olevassa taulukossa toimenpide-ehdotukset eivät ole tärkeysjärjestyksessä. Toimenpi-

teet kannattaa aloittaa helpoimmin toteutettavista toimenpiteistä. Helpoimmin toteutettavia 

ovat henkilöstön osallistuminen katselmuksiin sekä tiedon jakaminen eri tavoin. Myös ver-

kostoa on suhteellisen helppo ottaa mukaan pienellä kynnyksellä. Sen sijaan uusien järjes-

telmien käyttöönotto ja kehittäminen ovat toimenpiteinä ainakin pidempikestoisia.  
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Erityisesti luvussa 4.3 esitettyjen toimenpiteiden ja toiminta- ja ajattelutapojen muutosten 

hyödyntäminen edellyttää keskustelukulttuuria sekä myös järjestelmiä tietojen tallenta-

miseksi. Muuten innovatiivisuus jää liian usein yhden henkilön varaan – henkilön, joka esi-

merkiksi asiakkaalla on tehnyt havaintoja ja huomannut jonkun puutteen.   

Kuva 11 kuvaa yksinkertaistettua innovaatioprosessin alkupäätä. Asiakkailla tehdyt havain-

not, tunnistetut puutteet ja viat sekä omat kyvykkyydet muodostavat mahdollisuuksia, joista 

voi generoitua ideoita. Asiakkailta voi tulla suoraan tuotekehityspyyntöjä valmiina ideana. 

Myös oman henkilöstön tekemä aloite voi olla valmis idea ja potentiaalinen innovaatio. Täl-

laiset valmiit tai lähes valmiit ideat voivat edetä suoraan ensimmäiseen porttiin. Tuotekehi-

tysinnovaatioiden tapauksessa ensimmäisessä portissa ideoiden riskejä ja potentiaalia voi-

daan arvioida mahdollisuuksien horisontin avulla.  

 

Kuva 11. Innovaatioprosessin alkupää.   

Yllä kuvattu malli toimii tehokkaasti vain, jos mahdollisuudet ja syntyneet ideat ovat sellai-

sessa järjestelmässä, että niitä voidaan helposti tarkastella. Muussa tapauksessa voidaan olla 

tilanteessa, missä yksi henkilö tietää asiakkaalla olevan ongelman ja toisella henkilöllä olisi 

siihen valmis ratkaisu, mutta ilman yhtenäistä järjestelmää nämä kaksi henkilöä ja tietoa 

eivät kohtaa. Vapaan keskustelun ja henkilöstön kohtaamisten lisääntyminen voi ratkaista 

tämän haasteen, mutta se vaatii sattuman, missä molemmat henkilöt ovat yhtä aikaa paikalla 

ja keskustelu ohjautuu sopivaan suuntaan. Kirjallisessa muodossa järjestelmässä oleva vika-

lista sen sijaan on pysyvämpi eikä vastaavaa henkilöiden ja keskustelun samanaikaisuutta 

vaadita.  
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Kaikkea ei voida kuitenkaan saada kirjalliseen muotoon eikä toisaalta valtavan suurta tieto-

kantaa kukaan tulisi lukemaankaan, joten molempia tapoja, järjestelmää ja vapaata keskus-

telua, tarvitaan.   

4.5.  Toimenpiteitä innovatiivisuuden ja innovaatiokyvyn mittaamiseksi 

Innovatiivisuuden mittaamiseksi on käytössä useita käyttökelpoisia keinoja. Aloitejärjestel-

män käyttäminen on helpointa ja mittarit ovat nopeasti saatavilla. Aloitteiden lukumäärä 

sekä toteutettavaksi päätettyjen aloitteiden lukumäärä ovat helposti saatavilla. Myös aloit-

teiden vaikuttavuutta voidaan kohtuullisella tarkkuudella arvioida myönnettyjen palkkioiden 

rahamäärän perusteella ainakin siltä ajalta, kuin palkkionmääräytymisperusteet ovat pysy-

neet samoina. Muiden kuin aloitteina tulleiden ideoiden lukumäärää on myös mahdollista 

käyttää, joskaan siinä tapauksessa historiatietoa ei ole saatavilla, koska yrityksessä ei ole 

aiemmin ollut järjestelmää ideoiden tallennukseen tai tuotekehitysprojektien hallintaan. 

Sama historiapuute koskee myös kehitysprojektien porttien läpi päässeiden ideoiden luku-

määrää, ja jopa uusien lanseerattujen tuotteiden tai palvelujen lukumäärää; ei ole aivan yk-

siselitteistä, mikä on uusi tuote. 

Henkilöstön osallistumista voitaisiin prosessienhallintajärjestelmässä mitata siinä annettujen 

kommenttien lukumäärällä, joka jossain määrin vastaisi esimerkiksi Sydänmaalakan (2014, 

136) esittämää mittaria innovaatiotyöskentelyyn osallistuvien henkilöiden lukumäärästä. 

Myös ajankäytölle on mahdollista saada mittari. Työntekijät leimaavat toiminnanohjausjär-

jestelmään työaikansa tyypillisesti tietylle yksittäiselle työlle, mutta toiminnanohjausjärjes-

telmästä olisi saatavissa Cookin (2016, 296) ehdottama mittari myös innovointiin käytetystä 

ajasta; työntekijä voisi leimata työaikansa tietyn tuotteen valmistamisen sijasta kehitystyö-

hön, silloin kun työ on tuotteen valmistamisen sijasta esimerkiksi ideointia tai kehitystyötä. 
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Taulukko 4. Mittareita innovatiivisuuden ja innovaatiokyvyn mittaamiseksi.  

Mittari   Mittauskohde 

Aloitteiden lukumäärä 
Panokset (suuruus) 

Taustatekijät 

Maksetut aloitepalkkiot Panokset (vaikuttavuus) 

Uudet toiminnan-, tuote- tai palvelukehitysideat 
Panokset (suuruus) 

Taustatekijät 

Kommentointiaktiivisuus 
Panokset (suuruus) 

Taustatekijät 

Innovaatio-/tuotekehitysbudjetti Panokset (suuruus) 

Kehitystyöhön käytetty työaika (työntekijät) Panokset (suuruus) 

Uudet tuotteet tai palvelut Tuotokset (suuruus) 

Toteutetut kehitysprojektit Tuotokset (suuruus) 

Toteutettavaksi päätetyt aloitteet Tuotokset (suuruus) 

Aloitteiden tekijöiden lukumäärä Taustatekijät 

Kirjallisuudessa usein mainittua patenttien lukumäärää ei tässä ehdoteta mittariksi. Koh-

deyrityksen tapauksessa haettuja patentteja on hyvin vähän ja tällaisen pienen lukumäärän 

ja harvoin toistuneen tapauksen muutosten seuraaminen ei anna kovin tarkkaa tulosta. 

4.6.  Jatkokehitys 

Tutkimuksessa käsitellyt toimenpiteet ovat tavoitteen mukaisesti konkreettisia ja realistisia 

lyhyellä aikavälillä toteutettavissa olevia kehityksiä, jotka mahdollistavat innovaatioiden 

syntymisen. Innovaatiotoiminnan kehityksen ei kuitenkaan tulisi jäädä tähän. 

Seuraavassa vaiheessa voisi mahdollistamisen lisäksi aktiivisemmin pyrkiä innovoimaan, 

kokeilemaan erilaisia ideointikeinoja sekä viemään eteenpäin sellaisia hankkeita ja projek-

teja, joiden lopputuloksena saadaan ideoita ja innovaatioita. Apilo ja Taskinen (2006, 50) 

esittävät erilaisten ideointikeinojen suhdetta toimintaympäristön muutosnopeuteen ja asia-

kastarpeen tunnistamiseen (kuva 6 sivulla 20). Näistä ideointikeinoista kyselytutkimukset 

käyttäjille, kilpailevien tuotteiden analysointi, ideapajat, innovaatiokilpailut, kokeilut, ske-

naariotekniikat ovat juuri sellaisia aktiivisia keinoja, joita yrityksen tulisi käyttää. Niiden 

hyödyntäminen edellyttää kuitenkin, että yrityksellä on olemassa menetelmät, joilla ideat 
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saadaan vietyä innovaatioiksi ja yrityksellä on olemassa jo käytäntöjä koko henkilöstön sekä 

verkoston ottamiseksi mukaan ideointiin. Tästä syystä näiden menetelmien laajempi käyt-

töönotto on perusteltua vasta, kun yritys on implementoinut käsillä olevan tutkimuksen esit-

tämiä ensimmäisen vaiheen toimenpiteitä, ja niiden avulla toteuttanut toimintatavan muu-

toksen, sekä ottanut käyttöön järjestelmät kehitysprojektien viemiseksi eteenpäin. Jatkoke-

hityksessä voisi tarkastella yrityksen toimintaympäristöä yksityiskohtaisemmin ja tutkia mil-

laiset aktiiviset ideointikeinot sopisivat yrityksen käyttöön ja miten niitä voisi käytännössä 

yrityksessä toteuttaa.  

Toinen hyödyllinen jatkotutkimuksen kohde olisi tässä esiteltyjen toimenpiteiden vaikutta-

vuuden analysointi ja edelleen kehitys. Olisi hyödyllistä tietää, miten esimerkiksi verkoston 

ottaminen mukaan alkupään innovaatioprosessiin todellisuudessa vaikuttaa innovatiivisuu-

teen. Vaikuttavuuden arviointi edellyttää mittariston rakentamista ja sen analysointia. Tässä 

tutkimuksessa käytiin läpi tiettyjä mahdollisia mittareita innovatiivisuuden ja innovaatioky-

vykkyyden mittaamiseksi, mutta yksittäisten toimenpiteiden vaikuttavuuden analysoi-

miseksi tarvittaneen juuri siihen tarkoitukseen kehitettyjä mittareita.  
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5.  Yhteenveto 

Yritys, joka kilpailee globaaleilla markkinoilla alhaisempien tuotantokustannusten maiden 

yrityksiä vastaan, on pyrittävä innovatiivisilla ratkaisuilla joko alentamaan omia tuotanto-

kustannuksiaan tai parantamaan tuotteitaan – tai molempia. Keskisuuren teollisuusyrityksen 

on käytettävä koko aineetonta pääomaansa, eli koko henkilöstöä, toiminnan kehittämiseksi. 

Käyttämällä vain pientä tuotekehitysosastoa kehittämisessä yritys hukkaa suuren osan käy-

tössään olevista mahdollisuuksista. On myös tiedostettava, että kaikki paras tieto ei ole aina 

oman yrityksen sisällä, vaan on pyrittävä hyödyntämään aktiivisesti verkostoja.  

Tämän työn tarkoituksena oli kehittää yrityksen innovaatiotoimintaa – kehittää keinoja yri-

tyksen innovaatiokyvyn lisäämiseksi. 

Tutkimuksen nykytilanteen kartoitus pohjautui haastatteluihin sekä osin myös haastatelta-

vien kesken pidettävään workshopiin. Haastattelujen ja workshopin perusteella kohdeyrityk-

sessä ei tunnistettu olevan varsinaista innovaatiojärjestelmää, lukuun ottamatta aloitejärjes-

telmää, jonka toimimattomuus (hidas käsittelyaika) taas on heikentänyt sen hyötyä. Ideoita 

ei viedä prosessimaisesti eteenpäin, jolloin toteuttaminen jää usein idean kehittäjän omalle 

vastuulle. Kohdeyrityksessä hyödynnetään vain vähän verkostoa, eli kumppaneita, toimitta-

jia, asiakkaita tai kilpailijoita. Myöskään omaa henkilöstöä ei käytetä kovin laajasti innovaa-

tiotoimintaan. Haastatteluissa ilmi tullut henkilöstön puutteellinen tuote- ja asiakastieto var-

masti osaltaan myös estää henkilöstön osallistumisen ideointiin. Positiivisena havaintona oli 

se, että ideat sinänsä otettiin hyvin vastaan.  

Tutkimuksen tuloksena saatiin useita eri tasoisia toimenpiteitä, joiden avulla innovatiivi-

suutta ja innovaatiotoimintaa saadaan kehitettyä. Näiden toimenpiteiden tarkoitus oli kehit-

tää prosessimaisuutta, osallistaa henkilöstöä, lisätä henkilöstön välistä keskustelua, hyödyn-

tää verkostoja sekä parantaa tiedon jakamista. Työssä esitettiin esimerkiksi aloite- ja tuote-

kehitysprojektien siirtämistä yrityksen prosessienhallintajärjestelmään, joka olisi iso askel 

kohti prosessimaisempaa toimintaa. Myös asiakkailla tehdyt havainnot, kuten puutteet ja ke-

hitysehdotukset, tulisi tallentaa sellaiseen järjestelmään, mistä niitä voisi vapaasti tarkastella.  

Konkreettisimpina keinoina henkilöstön osallistamiseen innovaatiotoimintaan ovat muun 
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muassa aloitejärjestelmän käsittelyn parantaminen sekä erityisesti henkilöstön ottamista mu-

kaan innovaatiotoiminnan eri vaiheisiin. Innovaatiotoiminnan yleinen kehittäminen ja asi-

asta puhuminen todennäköisesti vaikuttaa huomattavan positiivisesti henkilöstön aktiivisuu-

teen, ilman varsinaista osallistamistavoitettakaan. Verkoston hyödyntämisen osalta ensim-

mäisinä askeleina tutkimuksessa esitetään toimittajien pyytämistä vierailuille sekä yhteis-

työkumppaneiden osallistamista jo alkuvaiheen innovaatiotyöskentelyyn. Lisäksi yrityksen 

henkilöstöä voisi käyttää välittäjinä eri verkostojen välillä. Tämäkin edellyttää henkilöstön 

osallistamista ideointeihin ja katselmuksiin. Tuote- ja asiakastiedon lisäämiseksi muun kuin 

myyntihenkilöstön asiakasvierailuja tulisi mahdollisuuksien mukaan lisätä, ja kaikkeen tie-

donjakoon tulisi käyttää laajasti eri menetelmiä.  

Innovatiivisuuden ja innovaatiokyvyn mittaamiseksi työssä esitettiin useita eri tapoja. Mit-

tarit mittaavat joko innovaatioprosessin panoksia, tuloksia tai sen taustatekijöitä. Osa mitta-

reista on sellaisia, että niiden käyttämä tietoaineisto on saatavissa myös historiasta, eli niiden 

avulla voidaan seurata nykyhetken tilannetta menneisyyteen.  
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Liitteet 

Liite 1. Puolistrukturoidun teemahaastattelun kysymysrunko 

Organisaation nykytilanne 

Teema 1: Organisaatiokulttuuri ja nykyiset innovaatiojärjestelmät 

- Pystytkö nimeämään joitain innovaatioitamme – sekä prosessi- että tuoteinnovaa-

tiota?  

- Miten tärkeitä innovaatiot ovat yrityksellemme? Onko innovaatioiden tärkeydessä 

mielestäsi osasto- tai tuotekohtaisia eroja? 

- Miten yrityksessä tuetaan innovointitoimintaa? 

- Miten uudet ideat otetaan vastaan? Miten niihin suhtaudutaan? Miten ideoita vie-

dään eteenpäin? 

- Ketkä yrityksessä osallistuvat innovointiin?  

 

Teema 2: Verkostojen, kumppaneiden, asiakkaiden ja kilpailijoiden hyödyn-

täminen 

- Miten hyödynnämme ulkopuolisia verkostoja, kumppaneita, toimittajia, asiakkaita 

ja kilpailijoita innovaatiotoiminnassa? 

- Miten tärkeänä koet yhteistyökumppaneiden nykyisen merkityksen innovaatiotoi-

minnassa? 

- Miten asiakaskokemuksia ja asiakaspalautteita kerätään ja hyödynnetään innovaa-

tiotoiminnassa? 

- Miten seuraamme niiden toimialojen kehitystä, joissa yrityksemme on osallisena? 

 

Innovaatiotoiminnan kehittäminen 

Teema 3: Luovuuden ja innovaatiotoiminnan edistäminen 

- Millä tavoin luovuutta ja innovaatiotoimintaa voisi organisaatiossamme edistää? 

- Miten henkilöstöä voisi osallistaa innovaatiotoimintaan? 

- Miten sinä toisit mieluiten esiin uudet ideat - kenelle, missä yhteydessä tai missä 

järjestelmässä ne mieluiten esittäisit?  
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Teema 4: Verkostojen, kumppaneiden ja asiakkaiden entistä parempi hyödyn-

täminen innovaatiotoiminnassa 

- Millä tavoin ulkopuolisia verkostoja, kumppaneita, toimittajia, asiakkaita ja kilpai-

lijoita voisi hyödyntää enemmän?  

- Miten asiakkaiden ideoita ja kokemuksia pitäisi kerätä ja hyödyntää?  

- Miten innovatiivisuutta voisi mitata? 

 

 


