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Tiimejä käytetään erilaisiin tarkoituksiin yrityksessä. Tiimityön tehokkuuden tarkastelussa 

ongelmana on usein tiimin optimaalisen kokoonpanon määrittäminen. Innovaatioympäristön 

tutkimus- ja kehitystoiminta tapahtuu T&K tiimin jäsenten yhteistyönä teknologian moni-

mutkaistumisen lisätessä tiimityön tarvetta. Tiimi tarvitsee toiminnassaan osaamista erilai-

silta aloilta yhdistääkseen asiantuntijoiden kyvykkyydet tehokkaaksi toiminnaksi haasta-

vassa ja dynaamisessa toimintaympäristössä. 

Tutkimuksen tavoitteena on olla informatiivinen kirjallisuuskatsaus tiimityöstä ja tutkia te-

hokkuutta edistäviä tekijöitä yrityksen innovaatioympäristössä. Tutkimus keskittyy tarkas-

telemaan tiimityön luontaisten peruselementtien mukaisesti tiimin kokoonpanoa, johtamista 

ja tiimin toimintatapoja sekä niiden merkitystä tiimityön tehokkuudessa. Tutkimuksessa ha-

vaittiin tiimin kokoonpanon suunnittelulla, oikeanlaisen johtamistyylin valitsemisella ja laa-

dukkailla tiimityön toimintatavoilla olevan vaikutusta tiimityön tehokkuuteen innovaatio-

ympäristössä. Lisätutkimusta tarvitaan organisaation antaman tuen sekä tehokkaiden toimin-

tatapojen implementoinnin osalta.  
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1  JOHDANTO 

Ihmiset ovat toimineet tiimeissä kautta aikojen. Tiimityön tarve nykypäivän yrityksissä pe-

rustuu suoritettavien tehtävien monimutkaisuuteen, minkä vuoksi tarvitaan ihmisten välistä 

yhteistyötä. Tiimityö alkoi yleistymään organisaatioissa 1960-luvun alkupuolella, kun työn-

antajat alkoivat suorittaa kokeilua pienryhmätyöskentelyä hyödyntäen, tavoitteenaan työn-

tekijöiden itsenäisen työskentelyn ja päätöksentekoon osallistumisen helpottaminen. Sieltä 

lähtien ovat organisaatiot hyödyntäneet tiimejä erilaisissa tehtävissä, kuten tuotannossa, hal-

linnossa ja päätöksenteossa. (Forsyth, 2018, s. 340-341) 

Tiimejä pidetään usein suorituskyvyn lähteenä organisaatiossa, ja niitä käytetään erilaisiin 

tarkoituksiin. Katzenbach & Smith (1998) ovat tutkineen tiimin tehokkuutta kirjassaan The 

Wisdom of Teams, ja useat tiimityön tehokkuutta ja suorituskykyä käsittelevät artikkelit viit-

taavat heidän tutkimuksiinsa. Katzenbach & Smith tutkivat tiimin peruselementtejä, määri-

telmää ja tehokkuutta organisaation ympäristössä. Erilaisten tiimityön teorioiden avulla py-

ritään selkeyttämään tiimin toimintaa ja kehitysvaiheita. Käsitteet, kuten tehokkuus ja suo-

rituskyky, esiintyvät usein tiimityön tutkimusten yhteydessä, ja tutkimukset etsivät ratkai-

suja tiimin tehokkuuden ja suorituskyvyn lisäämiseksi. 

Innovaatiotoiminta liittyy esimerkiksi tuotekehitykseen, prosessien kehittämiseen tai yrityk-

sen omien, sisäisten toimintamallien kehittämiseen, mitkä ovat tärkeitä yrityksen toiminnan 

kannattavuuden ja jatkuvuuden kannalta. Innovaatiotoiminta tapahtuu usein tiimissä, minkä 

vuoksi tiimityön tehokkuudella on merkitystä. Innovaatiotoiminnan ympäristössä tutkimuk-

set ovat erityisen kiinnostuneita T&K tiimien kokoonpanosta ja innovatiivisuuteen vaikut-

tavista tekijöistä (Vakili & Kaplan, 2021, s. 1178). Tässä kandidaatin tutkielmassa tarkastel-

laan tiimityön merkitystä innovaatiotoiminnan tehostamisen näkökulmasta. 

1.1  Työn tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tutkielmassa perehdytään tiimityön peruselementteihin ja tiimin tehokkuuden edistämiseen 

yrityksen innovaatiotoiminnan ympäristössä. Kandidaatintyön päätutkimuskysymys on: 

”Miten tiimityöllä voidaan tehostaa yrityksen innovaatiotoimintaa?” 
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Päätutkimuskysymys jakautuu pienempiin osatutkimuskysymyksiin, jotka helpottavat ai-

heen käsittelyä ja päätutkimuskysymykseen vastaamista. Tämän työn päätutkimuskysymys 

jakautuu kolmeen osatutkimuskysymykseen: 

”Millainen on innovoiva tiimi?” 

”Millainen rooli tiimin johtajalla on?” 

”Millaisia tapoja tiimillä on toimia tehokkaasti?” 

Osatutkimuskysymykset perustuvat tiimityössä luonnollisesti ilmeneviin peruselementtei-

hin. Tämän kandidaatin tutkielman tavoitteena on olla informatiivinen kirjallisuuskatsaus 

tehokkaan tiimin muodostamisesta ja toiminnasta innovaatioympäristössä. Työn lopputu-

losta voidaan hyödyntää niin tiimin johtamisen kuin tiimin muodostamisenkin apuna. Tut-

kielmassa etsitään kirjallisuudesta näkemyksiä tiimin kokoonpanoon, johtajan ominaisuuk-

siin ja tiimin tehokkaisiin toimintatapoihin innovaatioympäristössä. Tutkimuskysymysten 

avulla tarkastellaan innovatiivisen tiimin kokoonpanossa huomioitavia tekijöitä, tiimin joh-

tajan roolia ja keskeisiä tehtäviä sekä tiimin tehokkaita toimintatapoja ja tiimityön menetel-

miä. 

1.2  Työn rajaus ja rakenne 

Innovaatiotoiminta näyttäytyy tutkielmassa ympäristön roolissa, eli se muodostaa tutkimuk-

sen toimintaympäristön, jossa tiimityön ja tiimin johtamisen teoriaa sovelletaan. Tässä tut-

kielmassa tiimityötä innovaatioympäristössä tarkastellaan erityisesti tutkimus- ja kehitystoi-

minnan (T&K) tiimin näkökulmasta. Puhuttaessa innovoivasta tiimistä tutkimuksessa tar-

koitetaan T&K tiimiä. Työn painopiste säilytetään vahvasti tiimityössä ja siihen liittyvissä 

teorioissa. Käsitteet, kuten tiimin tehokkuus ja suorituskyky, ovat keskeisiä näkökulmia tut-

kimuksessa, ja tiimin toiminnan tarkastelu painottuu niihin. Nämä rajaukset selkeyttävät tut-

kielman kokonaisuutta, auttavat fokuksen pysymistä tutkimuskysymyksissä sekä estävät 

työn liian laajan käsittelyn. 

Työn rakenne muodostuu asetettujen osatutkimuskysymysten mukaisesti, jolloin pystytään 

tutkimaan työn kannalta merkittävää päätutkimuskysymystä. Työn alkupuolella käsitellään 

innovaatiotoiminnan ympäristöä, missä tiimityötä tarkastellaan erityisesti T&K tiimien 
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näkökulmasta. Toimintaympäristön kuvauksen jälkeen siirrytään tarkastelemaan tiimityön 

teorioiden avulla vastauksia asetettuihin tutkimuskysymyksiin. 

Toisessa luvussa tutustutaan innovaatiotoiminnan ympäristöön. Luvussa käydään läpi erilai-

sia innovaation muotoja sekä tarkastellaan innovaatioprosessia ja T&K toimintaa yrityk-

sessä. Luvun tarkoitus on selkeyttää tämän tutkielman toimintaympäristöä yleisellä tasolla 

ja selventää keskeisimpiä innovaatiotoimintaan liittyviä käsitteitä. 

Kolmannessa luvussa tarkastellaan tiimin kokoonpanoa ja kehittymistä erilaisten teorioiden 

avulla. Luvussa tarkastellaan aluksi tiimin määritelmää ja erilaisten tiimien ominaisuuksia 

sekä selvennetään innovoivan T&K tiimin ominaispiirteitä. Tämän jälkeen tutkitaan tiimin 

kokoonpanon merkitystä innovaatioympäristössä toimivan T&K tiimin kannalta sekä tarkas-

tellaan tiimin kehityksen vaiheita. 

Neljännessä luvussa käsitellään tiimin johtamisen merkitystä tiimityön näkökulmasta tarkas-

teltuna. Luvussa tutkitaan tiimin johtajan roolia erilaisissa tiimeissä ja tiimin johtajan kes-

keisimpiä tehtäviä tiimin tehokkuuden kannalta. Luvun lopussa tarkastellaan tarkemmin in-

novaatioympäristössä toimivien T&K tiimien johtamista ja siihen liittyviä erityispiirteitä. 

Viides luku käsittelee tiimin työskentelyä ja sen tehokkuutta. Luvussa käydään aluksi läpi 

tiimin tehokkuuden määritelmä ja tarkoitus. Tämän jälkeen tarkastellaan tehokkaan tiimi-

työn edellytyksiä innovaatiotoiminnan ympäristössä sekä toimintatapoja, jotka parantavat 

tiimin suoriutumista. Luvussa käydään läpi myös tiimityön menetelmiä, joita voidaan hyö-

dyntää esimerkiksi ongelmanratkaisun erilaisten vaiheiden tukena. 

Kuudennessa luvussa esitetään työn johtopäätökset. Johtopäätökset perustuvat tutkimuk-

sessa käytettyyn teoriaan ja kiteyttävät tutkimuksen keskeiset tulokset sekä vastaavat asetet-

tujen osatutkimuskysymyksien avulla päätutkimuskysymykseen. Viimeisen luvun tarkoituk-

sena on luoda lukijalle selkeä kokonaiskuva tämän tutkimuksen keskeisimmistä tuloksista ja 

päätelmistä. 
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2  YRITYKSEN INNOVAATIOTOIMINTA JA INNOVAATIOPROSESSI 

Innovatiivisuus ja innovaatiot ovat yritykselle tärkeitä ominaisuuksia. Le Blanc, Gonzalez-

Roma & Wang (2021, s. 334) mainitsevat innovaatioiden olevan yrityksen kilpailukyvyn ja 

selviytymisen lähteitä, ja yritykset suosivat tiimityötä tuottaakseen innovaatioita. Innovatii-

visuus on ollut haaste etenkin länsimaille, joiden tulee erottautua kehittyvien maiden pyr-

kiessä yhä enemmän globaaleille markkinoille (Apilo, Taskinen & Salkari, 2007, s. 31). Yri-

tyksen innovaatiotoimintaan liittyvä tutkimus- ja kehitystoiminta (T&K) edellyttääkin läh-

tökohtaisesti aina tiimityötä. Tässä luvussa tutustutaan pääpiirteittäin innovaatiotoiminnan 

ympäristöön, missä tiimityötä on tarkoitus myöhemmin soveltaa T&K tiimien näkökul-

masta. Tässä luvussa käydään läpi erilaisia innovaatiomuotoja, innovaatioprosessia sekä yri-

tyksen T&K toimintaa. 

2.1  Innovaatiot yrityksessä 

Innovaatioita voidaan määritellä monin erilaisin tavoin. Useiden lähteiden mukaan keskei-

nen piirre innovaatiolle on sen tuoma uutuusarvo. Innovaatio voi olla esimerkiksi uusi koko 

maailmassa, toimialalla tai yritykselle itselleen. Asiakkaan näkökulmasta tarkasteltuna uu-

tuusarvo määrittyy uuden tuotteen tai palvelun tuoman lisäarvon kautta, kun taas teknolo-

giaintensiivinen yritys tavoittelee uutuusarvoa tarjoamalla uusia teknologisia ratkaisuja. In-

novaation yleisenä määritelmänä voidaankin pitää kaupallisesti menestyksekkäästi hyödyn-

nettyä uutta ideaa (Apilo et al, 2007 s. 22.) Taulukossa 1 on esitetty erilaiset innovaation 

muodot ja niille tyypilliset ominaispiirteet OECD (2022) määritelmien mukaisesti. 
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Taulukko 1. Innovaation eri muodot ja niiden ominaispiirteet (OECD, 2022) 

Innovaatiomuoto Ominaispiirteet 

Tuoteinnovaatio Tuote tai palvelu, mikä on uusi tai merkittä-

västi paranneltu versio vanhasta vastaa-

vasta. 

Prosessi-innovaatio Uusi tai merkittävästi paranneltu versio tuo-

tanto- tai toimitusmenetelmistä. 

Markkinointi-innovaatio Uusi markkinointimetodi, joka sisältää mer-

kittäviä muutoksia tuotesuunnittelussa, 

pakkauksessa, positiossa, hinnoittelussa tai 

tuotteen promootiossa. 

Organisatorinen innovaatio  Uusi organisaation toimintatapa tai metodi 

liiketoiminnan harjoittamisessa, työympä-

ristössä tai ulkoisissa suhteissa. 

 

Innovaatiot voidaan jaotella myös inkrementaalisiin ja radikaaleihin innovaatioihin. Mänty-

neva (2012, s. 34) mainitsee monien yritysten kohdalla innovaatiotoiminnan liittyvän pien-

ten parannusten tekemiseen nykyisille tuotteille ja palveluille sellaisessa ympäristössä, jossa 

halutaan vastata entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin, ja luoda sitä kautta uutuusarvoa. 

Tällaiset inkrementaaliset innovaatiot ovat usein luonteeltaan yksinkertaisempia ideoida ja 

toteuttaa kuin radikaalit innovaatiot. Syynä tähän on Apilo et al (2007, s. 23) mukaan inkre-

mentaalisten innovaatioiden perustuminen yrityksen aikaisemmin oppimien asioiden hyö-

dyntämiseen, jolloin nämä innovaatiot liittyvät olemassa oleviin prosesseihin ja liiketoimin-

takonseptiin. Mäntyneva (2012, s. 34) perustelee radikaalien innovaatioiden tarpeen pohjau-

tuvan pienten inkrementaalisten parannusten riittämättömyyteen kovan kilpailun markki-

noilla, jolloin tarvitaan radikaaleja innovaatioita selkeään erottautumiseen. Radikaalit inno-

vaatiot muuttavatkin yrityksen liiketoimintakonsepteja ja niiden toteuttaminen vaatii toimin-

taprosessien sekä toimintarakenteen muutosta (Apilo et al. 2007, s. 23). 

2.2  Innovaatioprosessi ja T&K toiminta 

Tuotteiden ja palveluiden elinkaarien jatkuva lyhentyminen luo yrityksille painetta toteuttaa 

jatkuvaa innovaatiotoimintaa. Selkeä innovaatioprosessi kuvaa ja ohjaa yrityksessä 
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toteutettavaa innovaatiotoimintaa. Luovuudesta syntyvien ideoiden työstäminen eteenpäin 

edellyttää tavoitteellista työskentelyä, jota tukevat innovaatioprosessiin kuuluvat systemaat-

tiset toimintatavat. (Mäntyneva, 2012, s. 92) Tässä työssä tarkastellaan innovaatioprosessia 

karkealla tasolla, jolloin se Apilo et al (2007, s. 179) mukaan soveltuu useimpiin innovaati-

oiden muotoihin, kuten aikaisemmin mainittuihin tuote-, palvelu, prosessi- tai organisatori-

siin innovaatioihin. 

Innovaatioprosessi voidaan pelkistetyimmillään jakaa kolmeen vaiheeseen (Mäntyneva, 

2012, s. 95). 

1. Ideointi ja konseptointi 

2. Kehitystyö 

3. Uuden innovaation kaupallistaminen ja käyttöönotto 

Ideoinnille asetetaan tavoitteet, ja ideointi tulee kohdistaa yrityksen oman innovaatiostrate-

gian mukaisille osa-alueille (Apilo et al, 2007, s. 189). Onnistunut ideointi edellyttää ongel-

man tunnistamista ja ratkaisun täsmällistä kohdentamista kyseiseen ongelmaan. Alustavan 

idean jatkokehittäminen kohti konseptointia tapahtuu esimerkiksi erilaisten luovien tai ana-

lyyttisten menetelmien avulla, minkä jälkeen syntyy konseptitason ratkaisu määriteltyyn on-

gelmaan. Ideoita ja konsepteja tulee olla riittävästi, sillä vain pieni osa niistä osoittautuu 

lopulta menestyksekkääksi. Konseptitason ratkaisua voidaan testata loppukäyttäjillä. Usei-

den vaihtoehtoisten ideoiden ja konseptien avulla pystytään sopeutumaan myös ennalta ar-

vaamattomiin muutoksiin. Konseptointivaiheessa tutkimustyöllä varmistetaan käytettävien 

teknologioiden soveltuvuus, valmiudet ja hyödynnettävyys sekä asiakastarpeiden huomi-

ointi. (Mäntyneva, 2012, s. 96-109) 

Kehitysvaiheessa syntyy varsinainen tuote, palvelu tai muu innovaatioprosessin tuotos. 

Mäntyneva (2012, s. 112) mainitsee, että tuotekehityksen tulee edetä sopivalla tahdilla, sillä 

liian hidas kehitysvauhti voi tehdä innovaation tarpeettomaksi esimerkiksi teknologian van-

hentumisen vuoksi. Liian nopean tuotekehityksen riskinä mainitaan kalliit tuotekehityskulut, 

vähäisemmät tuoteominaisuudet, korkea tuotoksen hinta sekä henkilöstön väsyminen. Näin 

ollen kehitysvaiheessa tulee löytää tasapaino käytettävissä olevan ajan suhteen. 

Innovaation onnistunut kaupallistaminen on tärkeää, koska vasta silloin tutkimus- ja kehi-

tystoiminnan panostuksille saadaan vastinetta. Innovaation kaupallistaminen ja käyttöönotto 
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aiheuttavat usein yritykselle haasteita. Kaupallistaminen tuleekin suunnitella ja toteuttaa 

huolellisesti, ja tuotoksen menestyksellisen kaupallistamisen mahdollisuuksia tarkastella 

realistisesti kaikissa innovaatioprosessin vaiheissa. (Mäntyneva, 2012, s. 112-113)  

Tutkimus- ja kehitystoiminta on tietoon perustuva prosessi, jonka tehokkuus riippuu esimer-

kiksi lopputuloksen epävarmuudesta, teknologian vanhentumisesta, rahoituksen saamisesta, 

tiimin rakentamisesta ja tiimin jäsenten motivaatiosta (Akhilesh, 2014, s. 98). T&K toiminta 

koostuu perus- ja soveltavasta tutkimuksesta, mikä johtaa asiakkaan ongelmien ratkaisemi-

seen. Tutkimus- ja kehitystoiminnan tarkoitus on johtaa uusiin tuotteisiin, prosesseihin ja 

tietoon. T&K toiminnassa tunnistetaan ongelmia, luodaan kuviteltuja mahdollisuuksia, eli 

ideoita, ja testataan sekä määritellään lupaavat ideat toimiviksi ratkaisuiksi. (Puccio, Miller 

& Acar, 2019, s. 589) Näin ollen tutkimus ja kehitystoiminta liittyy keskeisesti innovaatio-

prosessin ideointi, konseptointi ja kehitystyön vaiheisiin, ja T&K tiimi toimii siten keskei-

senä osana yrityksen innovaatiotoiminnan ympäristöä. 
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3  INNOVATIIVISEN TIIMIN MUODOSTUMINEN JA KEHITTYMINEN 

Työntekijöiden valitseminen tiimiin tai työtehtävään on muuttunut aikojen saatossa. Teolli-

sella aikakaudella pätevyyttä työtehtävään osoittivat erityisesti koulutus ja kokemus. Nyky-

ään painoarvoa annetaan kuitenkin yhä enemmän yksilön persoonalle, esimerkiksi tiimiroo-

lin ja mielenkiinnonkohteiden mukaisesti. (Belbin, 2012, s. 10) Tässä luvussa tutkitaan 

aluksi erilaisia tiimejä ja tiimityötä, jonka jälkeen tarkastellaan innovatiivisen tiimin ko-

koonpanossa huomioitavia tekijöitä ja tiimin kehitystä. 

3.1  Erilaiset tiimit ja tiimityö 

Kirjallisuudesta löytyy useita määritelmiä tiimeille ja tiimityölle. Määritelmät painottavat 

monesti tiimin ja ryhmän eroavaisuuksia. Ryhmä muodostuu kahdesta tai useammasta yksi-

löstä, joita yhdistää keskinäinen ja jatkuva vuorovaikutussuhde. Ryhmän jäsenet ovat sidok-

sissa toisiinsa, ja heidät nähdään ryhmän jäseninä esimerkiksi yhdistävän suhteen vuoksi. 

(Franz, 2012, s. 4-5; Forsyth, 2018, s. 2-3.) Määritelmän mukaisesti ryhmän koko vaihtelee 

pienestä ryhmästä määrittelemättömän suureen ryhmään. Levi & Slem (1994, s. 30) mainit-

sevat ryhmän jäsenillä olevan yhteinen päämäärä, jota johtaja koordinoi, mutta suoriutumi-

nen tehtävästä arvioidaan aina yksilökohtaisesti. 

Monenlaisia työryhmiä kutsutaan usein tiimeiksi. Hackman & Wageman (2004, s. 58) mu-

kaan oikea tiimi on kuitenkin sosiaalinen järjestelmä, jossa tiimin jäsenet työskentelevät yh-

dessä saavuttaakseen yhteisen päämäärän. Tiimien koko vaihtelee, samoin myös tiimille an-

nettavan vallan määrä. Tiimejä voidaan perustaa pysyvästi tai projektiluontoisesti, ja tiimin 

jäsenet voivat työskennellä yhdessä ollen samalla maantieteellisesti eri paikoissa (Levi & 

Slem, 1994, s. 30). Tiimillä tarkoitetaan Katzenbach & Smith (1993, s. 45) mukaan pientä 

joukkoa ihmisiä, joilla on toisiaan täydentäviä taitoja, ja tiimin jäsenet ovat yhteisvastuulli-

sia, sitoutuneita yhteiseen tarkoitukseen, työtapoihin sekä saavuttamaan asetetut tavoitteet. 

Forsyth (2018, s. 340) mukaan tiimillä tarkoitetaan ryhmää, joka pyrkii saavuttamaan tavoit-

teita toisistaan riippuvan vuorovaikutuksen avulla. Tiimin erilaisissa määritelmissä toistuu-

kin selkeä tiimille asetettu tavoite, jota kohti työskennellään yhdessä. Määritelmissä koros-

tuu myös yksilöllisen vastuun lisäksi yhteisvastuullisuus tehtävästä suoriutumisesta. 
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Taulukkoon 2 on koostettu erilaisia yrityksessä työskenteleviä tiimejä. Tiimit kohtaavat eri-

laisia vaatimuksia vaihdellen tiimin suoritettavan tehtävän ja tarkoituksen mukaisesti (Mat-

hieu, Maynard, Rapp & Gilson, 2008, s. 412). Tämän tutkielman kannalta keskeisiä tiimi-

tyyppejä ovat T&K tiimien näkökulmasta tarkasteltuna monitieteiset tiimit ja itseohjautuvat 

tiimit, joten ne käydään tarkemmin tutkimuksessa läpi. 

Taulukko 2. Erilaiset tiimityypit ja niiden kuvaus (Akhilesh, 2014, s. 142) 

Tiimin tyyppi Tiimin kuvaus 

Osasto- tai toimintokohtaiset tiimit  

(Functional or departmental teams) 

Koostuvat saman osaston ihmisistä, jotka 

työskentelevät saman ongelman parissa sa-

malla osastolla. 

Monitieteiset tiimit 

(Interdisciplinary teams) 

Koostuvat eri alojen asiantuntijoista, jotka 

työskentelevät yhteisen tavoitteen eteen. 

Käytetään monimutkaisissa projekteissa. 

Poikkitoiminnalliset tiimit 

(Cross-functional teams) 

Koostuvat eri osastojen ihmisistä, jotka tuo-

daan yhteen ratkaisemaan tiettyä ongelmaa. 

Itseohjautuvat tiimit  

(Self-managing teams) 

Ovat tiimejä, jotka ajan myötä ottavat itse 

vastuuta, suuntaavat toimintaansa ja työs-

kentelevät yhdessä. 

 

Teknologian monimutkaistumisen ja tieteenalojen yhdistymisen vuoksi T&K toiminta vaatii 

usein monitieteellisiä (Interdisciplinary) tiimejä, jotka koostuvat eri alojen osaajista, kuten 

insinööreistä, tutkijoista ja asiantuntijoista. T&K tiimit ovat projektitiimejä, joiden monitie-

teellisten jäsenten välinen yhteistyö parantaa luovuutta ja johtaa innovaatioihin. Tiimin pro-

jektiluonteesta johtuen annetut tehtävät tulee suorittaa annetussa ajassa. (Akhilesh, 2014, s. 

96, 142; Forosyth, 2018 s.343) 

Itseohjautuvat tiimit ovat vastuussa omasta suoriutumisestaan ja toimivat itsenäisesti. Itse-

ohjautuvia tiimejä käytetään organisaation suorituskyvyn parantamiseen. (Stoker, Looise, 

Fisscher & Jong, 2001, s. 1143) Itseohjautuvia tiimejä käytetään Forosyth (2018, s. 343) 

mukaan tapauksissa, joissa tiimin johtajana voi toimia tiimin jäsen ja johtajuus sekä vastui-

den jakaminen tapahtuu tiimin sisällä jäsenten kesken. Zenger, Musselwhite, Hurson & Per-

rin (1994, s. 36) käsittelevät myös osittain itseohjautuvaa tiimiä, jossa ulkoisen johtajan rooli 
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on itseohjautuvan tiimin johtajan rooliin verrattuna keskeisempi, koska tiimi ei toimi täysin 

itseohjautuvasti. 

Tiimityöllä tarkoitetaan Forosyth (2018, s. 340) mukaan prosessia, jonka avulla tiimin jäse-

net yhdistävät tietonsa, taitonsa, kyvykkyytensä ja muut resurssinsa suorittamalla sarjan toi-

mintoja, joiden päätteeksi saadaan aikaan lopputulos. 

3.2  Innovatiivisen tiimin kokoonpano 

Innovatiivisten tuotosten aikaansaaminen vaatii ihmisten välistä yhteistyötä. Eri tutkimukset 

väittelevät kuitenkin siitä, minkälaisesta tiimin kokoonpanosta olisi mahdollisimman paljon 

hyötyä innovatiivisten tuotosten luomisessa. (Vakili & Kaplan, 2021, s. 1178) Perinteisesti 

tiimien kokoonpano työpaikalla on määritelty statuksen tai toiminnallisen osaamisen perus-

teella. Tämä lähestymistapa ei kuitenkaan huomioi yksilöllisiä ominaisuuksia, kuten persoo-

nallisuutta ja käyttäytymistä tiimityöskentelyssä, jolloin huomiotta jää myös yksilöiden 

luontainen taipumus omaksua tietty rooli tiimissä. (Partington & Harris, 1999, s. 694) Työ-

tehtävien jakamisen kriteerit ovatkin muuttuneet aikojen saatossa, ja työntekijöiden työteh-

tävään soveltuvuuden tunnistaminen on vaikeutunut (Belbin, 2012, s. 10). 

Tiimirooli voidaan määritellä taipumuksena käyttäytyä, osallistua ja olla vuorovaikutuk-

sessa muiden kanssa tietyllä ja yksilölle tyypillisellä tavalla (Belbin, 2012, s. 24). Tiimirooli 

käsitteenä ei ole uusi. Tutkijat Benne ja Sheats, ovat vuonna 1948 tunnistaneet erilaisia roo-

leja sekä luokitelleet niitä kolmeen kategoriaan, jotka ovat ryhmätehtävän roolit, ryhmän 

rakentamiseen ja ylläpitoon kuuluvat roolit sekä yksilölliset roolit. Ryhmän tehtävään kes-

kittyvät roolit pyrkivät määrittämään ongelman sekä ratkaisun kyseiseen ongelmaan. Ryh-

män rakentaja ja ylläpitäjä roolit pyrkivät muuttamaan tai ylläpitämään ryhmän työskente-

lytapoja vahvistamalla ryhmää ja pitämällä sen kasassa. Yksilölliset roolit puolestaan tavoit-

televat vain henkilökohtaisia tavoitteitaan ja häiritsevät siten tiimin yhteistä toimintaa. 

(Benne & Sheats, 2007, s. 31-32) Yksittäisten tiimiroolien määrästä on myös esitetty erilai-

sia näkemyksiä, ja roolien lukumäärä on vaihdellut viidestä yli kymmeneen rooliin (Parting-

ton & Harris, 1999, s. 695). 

Suosittu Belbinin teoria tiimirooleista on esitetty vuonna 1981 Meredith Belbinin kirjoitta-

massa johtoryhmää käsittelevässä kirjassa ”Management Teams. Why They Succeed or 

Fail”. Alkuperäisen teorian mukaan ihanteellinen tiimi muodostetaan kahdeksan tiimiroolin 
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avulla, jolloin tiimin jäsenet pystyvät ratkaisemaan paremmin haastavia ongelmia yhdessä. 

(Fisher, Hunter & Macrosson, 1998, s. 283) Taulukossa 3 on esitetty Belbinin (2012, s. 22) 

määrittämät tiimiroolit, niiden ominaispiirteet sekä roolille luontaiset mahdollisuudet edistää 

tiimin toimintaa, ja siitä nähdään tiimiroolien nimitykset, ominaisuudet sekä roolille luon-

tainen työskentelytapa tiimissä. 

Taulukko 3. Yhdeksän tiimiroolia (mukaillen Belbin, 2012, s. 22) 

Rooli Roolin ominaisuudet 

Mahdollisuuksien selvittäjä (Resource In-

vestigator) 

Ulospäin suuntautunut, innostunut ja kom-

munikoiva. 

Etsii kontakteja. 

Tiimityöntekijä (Teamworker) Yhteistyökykyinen, tarkkaavainen ja diplo-

maattinen. 

Kuuntelee kollegoitaan ja välttelee konflik-

teja. 

Järjestelijä (Co-ordinator) Kypsä, itsevarma. 

Selkeyttää tavoitteita, edistää päätöksente-

koa ja delegoi. 

Innovoija (Plant) Luova, kekseliäs.  

Ratkaisee haastavia ongelmia. 

Tarkkailija-arvioija (Monitor Evaluator) Strateginen, tarkka, huomaavainen. 

Näkee erilaisia vaihtoehtoja, perustaa pää-

tökset faktoihin. 

Asiantuntija (Specialist) Omistautunut, itseohjautuva. 

Tuo mukanaan syvällistä tietoa ja taitoa. 

Hahmottelija (Shaper) Dynaaminen, haastaa muita, toimii hyvin 

paineen alla. 

Ylittää haasteet rohkeudellaan ja energisyy-

dellään. 

Toteuttaja (Implementer) Käytännöllinen, luotettava, tehokas. 

Vie ideat käytäntöön. 

Viimeistelijä (Completer Finisher) Tarkka, perusteellinen. 

Löytää virheet, viimeistelee lopputuloksen. 
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Belbinin tiimiroolit eroavat toisistaan persoonallisten ominaisuuksien ja tiimin sisäisen käyt-

täytymistavan perusteella. Belbinin tiimirooleja luokitellaan kolmeen erilaiseen tiimirooli-

tyyppiin, joita ovat toimintaorientoituneet-, ihmislähtöiset-. ja ongelmanratkaisuorientoitu-

neet roolit. (Batengurg, van Walbleek & in der Maur, 2012, s. 902) Belbinin rooliteorian 

mukaan tasapainossa oleva tiimi edistää tiimin suoriutumista annetusta tehtävästä. Tiimin 

tasapaino tarkoittaa jokaisen roolin edustusta vähintään yhden tiimin jäsenen toimesta, jol-

loin kaikki roolit tulevat luonnollisesti edustetuiksi tiimissä. Joidenkin roolien puuttuminen 

tiimistä ei kuitenkaan tarkoita automaattisesti tiimin suoriutumisen heikkenemistä. (Parting-

ton & Harris, 1999, s. 696) 

Innovaatiotoiminta T&K tiimissä edellyttää eri alojen asiantuntijoiden osaamisen yhdistä-

mistä (Akhilesh, 2014, s. 142), joten riittävä osaaminen tulee löytyä tiimistä. Katzenbach & 

Smith, 1993, s. 47 jakavat tiimien osaamisvaatimukset kolmeen kategoriaan, jotka ovat tek-

ninen tai toiminnallinen osaaminen, ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot sekä ihmis-

suhdetaidot. Tiimin tasapainottamisen avulla kaikki keskeiset tiimiroolit ja henkilöiden 

osaaminen tulevat tiimissä hyvin edustetuksi. Oikeanlaisten ihmisten sijoittaminen oikeisiin 

paikkoihin aiheuttaa haasteita, joten sopivan paikan ja siihen sopivan roolin yhdistämiseksi 

on oltava hyvä käsitys henkilön kyvyistä ja osaamisesta (Belbin, 2012, s. 101-102). 

Tiimin kokoonpanoa voidaan tarkastella tiimin jäsenten persoonallisen tai toiminnallisen 

erilaisuuden avulla. Tietyissä tiimeissä jäsenten odotetaan olevan toiminnalliselta osaami-

seltaan keskenään samanlaisia, kun taas toisissa tiimeissä jäsenten erilaisuus, eli heterogee-

nisuus, on tärkeä ominaisuus. Tiimin jäsenten toiminnallisen erilaisuuden tai samanlaisuu-

den tarpeen määrittää tiimityyppi, ja siten myös tiimin tehtävä. (Mathieu et al., 2008, s. 412) 

Somech & Drach-Zahavy (2013, s. 684) tutkimuksesta kävi ilmi tiimin toiminnallisesti he-

terogeenisen kokoonpanon olevan yhteydessä tiimin luovuuden edistämiseen. Toiminnal-

lista heterogeenisuutta on esimerkiksi erilaisilta tieteenaloilta tai työtehtävistä saatu osaami-

nen. Näin ollen tiimin jäsenten toiminnallinen erilaisuus on keskeistä tiimin luovuuden edis-

tämiseksi. 

Tiimin kokoonpanoon liittyvät teorioihin tulee kuitenkin suhtautua kriittisesti. Ihminen on 

aina monimutkainen kokonaisuus, johon useat erilaiset tekijät vaikuttavat, joten on pohdit-

tava tarkkojen tiimiroolien määrittämisen vaikutuksia tiimin kokoonpanoa suunniteltaessa. 
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Belbinin rooliteoriasta esitetään kritiikkiä myöhemmin tehdyissä tutkimuksissa, joiden tu-

lokset ovat olleet ristiriitaisia tiimin tasapainon suhteen, ja osassa tutkimuksista ei olla löy-

detty selkeää yhteyttä Belbinin tiimiroolien mukaisen kokoonpanon ja suoriutumisen välillä 

(Batenburg et al. 2012, s. 904; Partington & Harris, 1999, s. 694). Tällöin tutkimukset eivät 

ole voineet täysin osoittaa tukeaan teorialle tiimiroolien tasapainon osalta. 

3.3  Ryhmän kehitys tehokkaaksi tiimiksi 

Ryhmän kehitysvaiheiden tarkastelu tuo tiimien toiminnan tarkasteluun dynaamisen näkö-

kulman. Tuckman (1965 s. 396) on esittänyt mallin pienryhmän muodostumisen vaiheista. 

Mallin mukaan ryhmä kehittyy erilaisten vaiheiden myötä, mitkä ovat muodostumisvaihe 

(forming), kuohuntavaihe (storming), normitusvaihe (norming) ja suoriutumisvaihe (perfor-

ming) (Kuva 1). Vuonna 1977 malliin lisättiin irrottautumisvaihe (adjouring) (Tuckman & 

Jensen, 1977, s. 426). Irrottautumisvaihetta ei tässä käydä tarkemmin läpi. Wheelan (2010, 

s. 26-30) esittää oman versionsa ryhmän kehittymisestä tiimiksi pohjautuen Tuckmanin ryh-

män kehityksen vaiheisiin. Vaiheet ovat riippuvuus ja osallistaminen, vastakkainasettelu ja 

taistelu, luottamus ja rakenne sekä viimeisenä vaiheena työskentely. Näiden kahden ryhmän 

muodostumisen näkökulman avulla luodaan käsitys ryhmän kehityksestä toimivaksi tii-

miksi. 

 

Kuva 1. Ryhmän kehityksen neljä vaihetta (Tuckman 1965) 

Ensimmäisessä vaiheessa, eli muodostumisessa, ryhmän jäsenet tutustuvat toisiinsa, ja 

orientoituvat työtehtäväänsä. Ryhmä kokeilee sosiaalisia rajojaan ja tutustuu toisten jäsenien 

tapaan työskennellä. Tässä vaiheessa muodostuu myös ryhmän suhde muiden ryhmän jäse-

nien lisäksi vetäjään sekä organisaation tapoihin. (Tuckman, 1965, s. 396) Ensimmäisessä 

vaiheessa ryhmän keskeinen piirre on sen riippuvuus ryhmälle määritetystä johtajasta. 

Ryhmä kokee turvattomuutta ja on huolissaan sosiaalisista suhteista sekä hyväksytyksi 
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tulemisesta. Ryhmän jäsenten keskittyminen tehtävän suorittamiseen on heikkoa, eivätkä jä-

senet uskalla tuoda mielipiteitään julki. (Wheelan, 2010, s. 26) 

Toiseen vaiheeseen, eli kuohuntaan, kuuluvat keskeisenä osana konfliktitilanteet. Tyypillistä 

on ryhmän jäsenien vastustus yhteisiä työtehtäviä kohtaan. Tässä vaiheessa tunnereaktiot ja 

ihmissuhteisiin liittyvät ongelmat ovat yleisiä. (Tuckman, 1965, s. 396) Toisessa vaiheessa 

ryhmä vapautuu riippuvuudestaan ryhmän johtajaan ja alkaa jäsentää tavoitteitaan ja menet-

telytapojaan. Toisessa vaiheessa työnjakoon liittyvät konfliktit ovat välttämättömiä ja tar-

peellisia niin luottamuksen kuin turvallisen ilmapiirinkin muodostumiseksi. (Wheelan, 

2010, s. 27) 

Kolmannessa normitusvaiheessa vastustus laantuu ja yhteenkuuluvuuden tunne lisääntyy, 

jolloin ryhmä alkaa kehittää uusia sääntöjä. Tässä vaiheessa ryhmän jäsenet omaksuvat uusia 

rooleja ja uskaltautuvat esittämään persoonallisia mielipiteitä. (Tuckman, 1965, s. 396) Edel-

lisen vaiheen konfliktien selvityksen jälkeen ryhmän luottamus, sitoutuneisuus ja halu työs-

kennellä yhdessä kasvaa. Kommunikaatio on avointa ja tehtäväorientoitunutta. Kolmannelle 

vaiheelle tyypillistä on kypsä keskustelukulttuuri rooleista ja menettelytavoista sekä ryhmän 

jäsenten välinen positiivisen suhteen vahvistuminen. (Wheelan, 2010, s. 28) 

Neljäs vaihe on suoriutumisvaihe, jossa ihmistenvälisestä rakenteesta tulee työkalu tehtävien 

suorittamista varten. Roolit muuttuvat joustaviksi ja toimiviksi. Lisäksi ryhmäenergia saa-

daan kohdistettua suoritettavaan tehtävään. Ryhmän rakenteelliset ongelmat on saatu rat-

kaistua ja rakenne tukee ryhmän tehtävän suorittamista. (Tuckman, 1965, s. 396) Neljän-

nessä vaiheessa tiimi on kehittynyt tehokkaaksi ja aloittaa tuottavan työn. Edellisten vaihei-

den haasteet on selvitetty ja tiimi keskittää energiansa työskentelyyn ja tavoitteiden saavut-

tamiseen. Työn laatu paranee ja työskentely on sujuvaa. (Wheelan, 2010, s. 29) 

Aikaisemmin mainitut ryhmän muodostumisen vaiheet kertovat tiimin toiminnan kehityk-

sestä. Aluksi tiimi tutustuu jäseniinsä ja alkaa muodostaa yhteisiä toimintatapoja. Tämän 

jälkeen tiimi kohtaa konflikteja ja tiimin jäsenet etsivät paikkaansa. Kolmannessa vaiheessa 

luodaan tiimin yhteiset pelisäännöt, Vasta näiden vaiheiden jälkeen tiimi pääsee neljännessä 

vaiheessa työskentelemään täydellä potentiaalillaan ja tehokas suoriutuminen tehtävästä on 

mahdollista. Seuraavassa luvussa tarkastellaan tiimin johtamisen merkitystä ja tiimin johta-

jan roolia. 
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4  JOHTAMISEN MERKITYS TIIMITYÖSSÄ 

Tiimityöskentelyn peruselementtien ymmärtämisen ja erilaisten asiantuntijoiden osaamisen 

yhteen sovittamisen lisäksi tiimin toiminta edellyttää tiimin johtamista (Sydänmaalakka, 

2004, s. 49). Toimiva ja tehokas tiimi tarvitsee oikeanlaista johtajuutta, ja tiimityön tutki-

muksessa on alettu kiinnittää huomiota johtajuuteen sekä sen vaikutuksiin tiimin tehokkuu-

teen, tiimiprosesseihin ja tulosten laatuun (Ristikangas, M., Lönnroth, Ristikangas, V., Ris-

tikangas, V 2021, s. 14). Akhilesh (2014, s. 95) mainitsee erityisesti T&K tiimien johtamisen 

olevan haastava tehtävä. Tässä luvussa tiimin johtamista tarkastellaan johtajan roolin ja kes-

keisten tehtävien avulla. Lopuksi johtajan roolia tutkitaan yrityksen innovaatioympäristössä, 

ja siten tarkastellaan T&K tiimien johtamisessa huomioitavia erityispiirteitä. 

4.1  Tiimin johtajan rooli erilaisissa tiimeissä 

Hackman & Wageman, (2004, s. 66) sanovat tiimin johtajan roolin vaihtelevan sen mukaan, 

millaisesta tiimistä on kysymys, ja että tiimin johtajuus muodostuu monin erilaisin tavoin 

riippuen johtajan omasta tyylistä, taidoista ja mieltymyksistä. Näin ollen tiimin johtaja so-

vittaa toimintansa ja käytettävän johtamistyylin tiimin tarpeiden mukaiseksi. Zenger et al. 

(1994, s. 36) mukaan tiimin johtajan roolit vaihtelevat ryhmän kehityksen vaiheiden (Tuck-

man, 1965) mukaan. Kuva 2 havainnollistaa tiimin johtajan roolia ryhmässä sekä erilaisissa 

tiimeissä. 
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Kuva 2. Tiimin johtajan rooli ryhmässä ja erilaisissa tiimeissä (mukaillen Zenger et al. 1994, 

s. 36) 

Perinteisessä työryhmässä johtajuus ilmenee hierarkkisena, ja kaikki tiimin jäsenet vastaavat 

omista tehtävistään vain johtajalle, eivätkä ryhmän jäsenten työtehtävät ole riippuvuussuh-

teessa toisiinsa nähden. Tällaista järjestelyä ei siis voida kutsua tiimiksi aikaisemmin läpi-

käytyjen tiimin määritelmien valossa. Ryhmän kehityksen alkuvaiheessa noudatetaan Zen-

ger et al. (1994, s. 36) mukaan monesti perinteistä työryhmän johtamista, joka keskittyy 

ihmisten ohjaamiseen, eikä ryhmä tee päätöksiä yhdessä. Tiimityö vaatii aina yhteistä pää-

töksentekoa. Levi & Slam (1994, s.30) mukaan päätöksenteko tiimissä tapahtuu esimerkiksi 

johtajan ohjaamana, konsultoimana, demokraattisena tai yhteispäätöksenä, ja Zenger et al. 

(1994, s. 36) mainitsevat esihenkilön johtamassa tiimissä tapahtuvan tiimin jäsenten osallis-

tamista mukaan päätöksentekoon. 

Osittain itseohjautuvassa ja täysin itseohjautuvassa tiimissä johtajan rooli nähdään luotta-

musta rakentavana ja tiimityöhön kannustavana, ja tavoitteena on pystyä delegoimaan tii-

mille enemmän toimivaltaa. (Zenger et al, s. 36) Dynaamisesta näkökulmasta tarkasteltuna 

tiimin johtajan rooli muuttuu ryhmän kehityksen loppuvaiheessa. Itseohjautuva tiimi johtaa 

itseään, ja tässä tiimimuodossa tiimin johtaminen ei ole suoranainen rooli, vaan jatkuva pro-

sessi johtajuuden jakautuessa tiimin jäsenten kesken sekä kiertäessä tiimin sisällä. (Sydän-

maalakka, 2004, s. 48, 52). Tämä tarkoittaa myös vastuun jakautumista tiimin kesken. Tästä 
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huolimatta, myös virallista johtajuutta tarvitaan tiimiorganisaatiossa, sillä täysin tasa-arvoi-

sesti toimivaa ihmisyhteisöä ei voida rakentaa erilaisten valtasuhteiden ja johtajan roolin 

läsnäolon vuoksi. (Ristikangas et al. 2021, s. 26). 

4.2  Tiimin johtajan tehtävät 

Tiimin johtajalla on paljon erilaisia tehtäviä. Sydänmaalakka (2004, s. 51) mainitsee tiimi-

johtamisen mallin määritellessään tiimin johtajan tehtäviä (Kuva 3). Malli pyrkii yhdistä-

mään olemassa olevan tiedon tiimeistä, tiimin johtamisesta sekä tehokkuudesta. Tiimijohta-

misen malli tarjoaa kokonaisvaltaisen näkemyksen tiimin johtajan tehtäviin. 

 

Kuva 3. Tiimijohtamisen malli (mukaillen Sydänmaalakka, 2004, s. 51) 

Tiimijohtamisen malli kokoaa yhteen useita tiimin johtajan tehtäviä sekä luokittelee niitä. 

Mallista nähdään johtajan tekemien päätösten jakautuvan tiimin sisäiseen- ja ulkoiseen joh-

tamiseen. Tiimin sisäisiä johtamisfunktioita ovat erilaiset tiimin tehtäviin liittyvät tekijät 

sekä tiimin sisäiset ihmissuhteisiin liittyvät tekijät. Mallissa tiimin ulkoiset johtamisfunktiot 

koostuvat ympäristötekijöistä. Tiimin johtajan tehtäviä ja niiden merkitystä tiimin suoritus-

kykyyn ja tehokkuuteen voidaan tarkastella tarkemmin myös Katzenbach & Smith (1993, s. 

139-144) määrittelemien tiimin johtajan tehtävien mukaan, jotka ovat tavoitteiden ja tarkoi-

tuksen selkeyttäminen, sitoutuneisuuden ja luottamuksen rakentaminen, tiimin 



20 

 

kyvykkyyden edistäminen, yhteydenpito sidosryhmien kanssa, mahdollisuuksien luominen 

tiimin jäsenille sekä työn tasapuolinen tekeminen suhteessa muihin tiimin jäseniin. 

Tiimin tarvitsee selkeyttää tarkoitustaan, suoritettavia tavoitteita ja toimintamalleja. Tiimin 

johtajalta odotetaan tarvittaessa tarkoituksen, tavoitteiden ja menettelytapojen selkeyttä-

mistä. Mikäli johtajuus ei ole jaettu tiimin kesken, tulee tiimin ulkoisen johtajan kuitenkin 

varoa liian tarkasti tehtyjä selkeytyksiä, jotta tiimi ei menettäisi sitoutumistaan tiimin tarkoi-

tukseen alistuessaan johtajan määrittelemään tarkoitukseen. (Katzenbach & Smith, 1993, s. 

139).  

Tiimin johtaja rakentaa sitoutuneisuutta ja luottamusta tiimissä sekä yksilötasolla. Tiimin 

johtaja huomioi toiminnassaan sekä tiimin että yksilön näkökulman tarjotakseen positiivista 

ja rakentavaa vahvistusta tiimilleen välttäen uhkailua. (Katzenbach & Smith, 1993, s. 140) 

Tiimin johtajan tulee pystyä luottamaan tiimiin ja rakentaa luottamusta tietoisesti osana päi-

vittäistä työtään. (Zenger et al. (1994, s. 36) Positiivinen ja rakentava toiminta edistävät Kat-

zenbach & Smith (1993, s. 141) mukaan tiimin yhteisvastuullisuutta ja luottamusta ollen 

siten erittäin tärkeä osa tiimin suorituskykyä. 

Tiimin johtaja voi edistää tiimin tasapainoa ja jäsenten kontribuutiota tehtävään. Levin & 

Slem (1994, s. 40) mukaan sosiaalisen tai tehtäväkohtaisen osaamisen puuttuminen tiimistä 

vaarantaa tiimin työskentelyn. Joustavimmat ja parhaiten suoriutuvat tiimit koostuvat ihmi-

sistä, joilla on osaamista erilaisilta osa-alueilta, kuten teknologiasta, ongelmanratkaisusta, 

päätöksenteosta, ihmisten välisestä kanssakäymisestä ja tiimityöstä. Yksikään tiimi ei pysty 

saavuttamaan tavoitteitaan tiimin taidoissa ilmentyessä jatkuvia puutteita. (Katzenbach & 

Smith, 1993, s. 141-142) Tiimin osaamisen vahvistamiseksi Ristikangas et al. (2021, s. 26) 

mainitsevat tiimin johtajan merkityksen tiimin jäsenten erilaisuuden ja osaamisen hyödyn-

tämisessä, ja siten synergian edistämisessä. 

Tiimin johtajalta edellytetään yhteydenpitoa sekä tiimin sisällä, että ulkopuolella. Tiimin 

ulkopuolelta voidaan tarvita apua tiimin kohtaamaan ongelmaan, tai toisaalta tiimin ulko-

puolisille sidosryhmille voidaan joutua perustelemaan tiimin olemassaolon merkitystä. Tii-

min tulee pystyä luottamaan tiimin johtajan kykyyn edistää tiimin suorituskykyä. Tiimin 

johtajat pitävät yhteyttä muun organisaation kanssa, jolloin tarvitaan taitoa kommunikoida 

tehokkaasti tiimin tarkoituksesta, tavoitteista ja menettelytavoista. (Katzenbach & Smith, 

1993, s. 142) 
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Tiimin johtaja antaa muille tiimin jäsenille mahdollisuuksia näyttää kykynsä, eikä tiimin 

johtaja vaadi parhaimpia mahdollisuuksia tai tehtäviä itselleen. Tiimin johtaja tuntee velvol-

lisuutensa sekä osallistuu tiimin neuvontaan ja valvontaan. Tiimin johtajan pyrkii ymmärtä-

mään vallitsevaa tilannetta ja tarvittaessa antaa tiimin jäsenille valtaa tehdä keskenään työ-

tään tehokkaasti. Tiimin johtaja tekee myös saman määrän työtä suhteessa muihin tiimin 

jäseniin. Tiimin johtajan etäisemmän aseman ei tulisi tarkoittaa vain tiimin työskentelyn 

seuraamista sivusta ja tarvittavien päätösten tekemistä, vaan tiimin johtaja osallistuu tavalla, 

jota tiimi siinä hetkessä tarvitsee. (Katzenbach & Smith, 1993, s. 143-144) 

Tiimin johtajan roolin lisäksi myös johtajan konkreettiset tehtävät tiimissä vaihtelevat. Kir-

jallisuudesta löytyy erilaisia näkökulmia tiimin johtajan rooliin sekä tehtäviin liittyen, ja 

sieltä voidaan tunnistaa yhteneviä piirteitä, kuten tavoitteiden selkeyttäminen, sitoutuneisuu-

den ja luottamuksen rakentaminen, tiimin jäsenten tasapainoinen osallistaminen, yhteyden-

pito sidosryhmien kanssa sekä työmäärän tasapuolisesta jakautumisesta huolehtiminen. Ai-

kaisemmin kuvassa 3 esitelty tiimijohtamisen malli kiteyttää tehtävät, joista tiimin johtajan 

edellytetään selviytyvän. 

4.3  Innovatiivisen tiimin johtaminen 

Innovatiivisen T&K tiimin johtaminen eroaa perinteisestä tiimin johtamisesta. Tutkimus- ja 

kehitystoiminta vaatii integroitua yhteistyötä erilaisista taustoista tulevien asiantuntijoiden 

välillä. Useimmilla yrityksillä on erillisiä tutkimus- ja kehitystiimejä, joiden tehtävätyypit 

eivät aina toistu rutiininomaisesti. Tällöin perinteiset tiimin johtamismenetelmät, jotka pai-

nottuvat valvontaan ja säännöllisyyteen, eivät sovi parhaiten. (Levin & Slem, 1994, s. 33) 

Näiden tiimien johtamiseen kuuluu esimerkiksi tiimin kollektiivisen toiminnan järjestämi-

nen. Itseohjautuvilla tiimeillä on paljon yhtäläisyyksiä T&K tiimien kanssa, kuten vahvasti 

toisistaan riippuvat tehtävät ja tiimityön itsenäisyys. (Stoker, Looise, Fisscher & Jong, 2001, 

s.1141) 

Monet tutkimukset esittävät itseohjautuvan tiimin kehittyvän erilaisten vaiheiden myötä, jo-

ten tiimin johtajan tulisi muuttaa johtamistyyliään näiden vaiheiden mukaiseksi. Itseohjau-

tuvat tiimit tarvitsevat etenkin alussa ohjaavaa johtajaa, jotta tiimi löytää oikean suunnan. 

Tiimin kehittyessä konsultoiva ja valmentava johtamisote palvelevat paremmin tiimin suo-

riutumista. (Stoker et al. 2001, s. 1143) 
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Stoker et al. (2001, s. 1143) mainitsevat johtajan roolin muuttuvan erilaisten innovaation 

vaiheiden mukaan. Visionääristä johtajuutta tarvitaan etenkin alkuvaiheessa. Alkuvaiheen 

jälkeen tiimin johtajan tarvitsee saada muut tiimin jäsenet osallistumaan tiimin toimintaan 

yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi, minkä jälkeen tarvitaan transaktionaalista johtamis-

otetta. (Stoker et al. 2001, s. 1143) T&K tiimissä Levin & Slem (1994. s. 40) mukaan vahvaa 

johtajuutta tiimin johtajalta toivotaan tiimin tehtävän ollessa haastava, erikoislaatuinen tai 

silloin kun tiimin tavoitteet ovat epäselviä. Aikaisempien tietojen pohjalta voidaan todeta 

tiimin tarvitsevan vahvaa ohjausta etenkin innovaatioprojektin alkuvaiheessa tavoitteiden 

selkeyttämiseksi. 

Stoker et al. (2001, s. 1147) tutkimuksesta selvisi, että etenkin karismaattinen ja konsultoiva 

johtajuus ovat yhteydessä itseohjautuvan tiimin tehokkuuteen. Lisäksi tutkimuksessa havait-

tiin johtamisen olevan tehokkaampaa silloin, kun johtamisessa huomioidaan tiimin jäsenten 

yksilölliset ominaispiirteet. Le Blanc et al. (2021, s. 340) löysivät tutkimuksessaan merkit-

tävän yhteyden tiimin kyvykkyyden ja karismaattisen johtajuuden välillä tiimeissä, joissa 

tehtävien keskinäinen riippuvuus oli korkea. Tutkimus osoittaa myös karismaattisen johta-

juuden edistävän innovatiivista käyttäytymistä tiimeissä, joilla on korkea keskinäisen riip-

puvuuden taso. Kuten aikaisemmin todettiin, tehtävän suuri keskinäinen riippuvuus on itse-

ohjautuvien tiimien keskeinen piirre, joten karismaattinen johtajuus soveltuu innovaatiotoi-

minnan edistämiseen, ja siten innovatiivisen tiimin johtamiseen. 

T&K tiimin johtajalla on haastava tehtävä. Tiimin johtaja auttaa tiimin jäseniä kehittämään 

kyvykkyyksiään sekä vastaa tulosten saavuttamisesta ja budjetissa pysymisestä. (Stoker et 

al. 2001, s.1142) T&K tiimin asiantuntijoiden kanssa ei suositella käytettävän pakottavaa tai 

position tuomaa vallankäyttöä. Tehokas vallankäyttö perustuukin kollegiaaliseen ja asian-

tuntijavaltaan. (Akhilesh, 2014, s. 158) Isaksen & Lauer (2002, s. 83) tutkimuksen mukaan 

kaikkein luovimmaksi osoittautuneiden tiimien johtajat johtivat esimerkillä, kannattivat uu-

sia ideoita ja jakoivat parhaita käytäntöjä tiimin sisällä. Johtajat antoivat tutkimuksen mu-

kaan myös selkeää ohjausta, tukea ja kannustusta sekä huolehtivat että kaikki hoitavat työnsä 

ja että työ etenee kohti tavoitetta. 

Kuten aikaisemmin todettiin, innovaatiotoiminnassa yhdistyy erilaisten asiantuntijoiden 

osaaminen. Näin ollen johtaja ei yksin pysty löytämään kaikkia ratkaisuja. Innovaatiotoi-

minnan T&K tiimin johtamista voidaankin tarkastella fasilitoinnin näkökulmasta. Fasili-

tointi tarkoittaa ryhmäprosessien helpottamista, ja sen avulla voidaan löytää oikeanlainen 
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työskentelytapa ryhmän rakentavan toiminnan perustaksi. Fasilitoinnissa luodaan puitteet ja 

luotetaan osallistujien panokseen oikeiden kysymysten muodostamisen, ideoinnin ja toimen-

pidesuunnitelmien osalta. (Kantojärvi, 2010, s. 8) Fasilitoijan rooli soveltuu työskentelyyn 

T&K tiimien kanssa, sillä tiimin jäseniltä löytyy tarvittava tietämys asioiden ratkaisemiseksi. 

Tiimin johtajan tehtävät vaihtelevat tiimin kehitysvaiheiden ja innovaation vaiheiden mu-

kaisesti. Vahvasti ohjaavaa johtajuutta odotetaan tietyissä tilanteissa, ja toisaalta johtaja luot-

taa tiimin jäsenien päätöksentekokykyyn ja toimii fasilitoivassa roolissa. Seuraavassa lu-

vussa käsitellään tiimin toimintatapoja ja niiden yhteyttä tiimin tehokkuuteen. Lisäksi tutus-

tutaan tiimityön erilaisiin menetelmiin ja niiden merkitykseen tiimityössä. 
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5  TIIMIN TEHOKKAAT TOIMINTATAVAT 

Tiimi tarvitsee yhteiset toimintatavat sujuvan yhteistyön mahdollistamiseksi. Tiimin toimin-

tatavat pohjautuvat organisaation määrittämiin toimintamalleihin ja prosesseihin, joista prio-

risoidaan kokonaisuus, mihin sitoudutaan. Toimintatavat konkretisoidaan myös käytäntöön. 

(Ristikangas et al. 2021, s. 26) Tässä pääluvussa tarkastellaan tiimin suorituskykyä (perfor-

mance) ja sitä kautta tehokkuutta. Aluksi tutkitaan tiimin suorituskykyä yleisellä tasolla, 

jonka jälkeen keskitytään tarkastelemaan tiimin menestystä erityisesti innovatiivisissa pro-

jekteissa. Lisäksi luokitellaan tiimityön menetelmiä, joita innovaatiotoiminnan tukena voi-

daan hyödyntää. 

5.1  Tiimin toiminta ja suorituskyky 

Levi & Slam (1994, s.31), mukaan tiimin suorituskyky määritellään kykynä suoriutua anne-

tusta tehtävästä. Useat tiimin tehokkuutta käsittelevät tutkimukset perustuvat McGrathin 

vuonna 1964 kehittämästä input-process-output (IPO) malliin (kuva 4). Malli tarjoaa yksin-

kertaisen näkemyksen tiimin toiminnasta ja suorituskyvystä. IPO mallissa esiintyvät syöttei-

siin kuuluvat tekijät mahdollistavat tai rajoittavat tiimin jäsenten vuorovaikutusta. Syötteet 

yhdessä vaikuttavat tiimin prosessiin, joka kuvaa tiimin yhdessä suorittamia toimintoja teh-

tävän suorittamiseksi. Lopputuloksena saadaan tuotoksia, joilla on arvoa. Laajasti määritel-

tynä lopputuloksena saadaan suorituskykyä. Suorituskyvyllä tarkoitetaan IPO-mallin mu-

kaan esimerkiksi määrää ja laatua. Lopputuloksena voidaan saada suorituskyvyn lisäksi vai-

kutuksia tiimin jäseniin, kuten tyytyväisyyttä ja sitoutuneisuutta. (Mathieu et al. 2008, s. 

412) 
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Kuva 4. McGrathin IPO-malli tiimin tehokkuudesta (mukaillen Mathieu et al. 2008, s. 413) 

Tiimin suorituskykyä voidaan tarkastella myös erilaisten dimensioiden avulla. Hackman 

(2011, s. 37-39) mainitsee kolme dimensiota, jotka toteutuessaan kertovat tiimin tehokkuu-

desta. Ensimmäinen dimensio on tiimin tuottaman lopputuloksen onnistumisen arviointi sen 

mukaan, miten hyvin lopputulos täyttää tai ylittää asiakkaan määrälliset, laadulliset ja oikea-

aikaisuuden kriteerit. Toinen dimensio on arvioida tiimin sosiaalisten prosessien positiivista 

vaikutusta jäsenten väliseen työskentelyyn tulevaisuudessa. Kolmas dimensio kuvastaa ryh-

mäkokemusta, josta tiimin jäsenet hyötyvät oppimisen ja ammatillisen kehittymisen kautta. 

Hackman (2011, s. 163) mainitsee myös kolme prosessia, jotka vaikuttavat tiimin toiminnan 

tehokkuuteen. Prosesseja ovat tiimin jäsenten valmiudet omistautua annetun tehtävän suo-

rittamiseen, suoritukseen liittyvän strategian soveltuvuus sekä tiimin jäsenten osaamisen ja 

taitojen onnistunut hyödyntäminen tiimin työskentelyssä. 

Tiimin tehokkuuden mittarit voivat liittyä muuhunkin kuin laatuun ja määrään. Tiimin te-

hokkuuden tarkastelu onkin muuttunut aikojen saatossa ja saanut erilaisia muotoja, kuten 

luovuus ja asiakaspalvelu. Tämän myötä tehokkuuden merkitys on monimutkaistunut. Tii-

min suorituskyvyn tavoitteet tuleekin sitoa tiimin toimintaan ja tehtävänkuvaan sekä erotella 

pienempiin osiin, kuten laatu ja määrä. (Mathieu et al. 2008, s. 414) 
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5.2  Suorituskykyä lisäävät toimintatavat innovatiivisessa tiimissä 

Hoegl & Gemuenden (2001, s. 446) tutkivat tiimityön laadun yhteyttä innovatiivisissa pro-

jekteissa menestymisen kanssa. Tiimityön laatua mitattiin kuuden osa-alueen avulla, jotka 

ovat kommunikaatio, koordinointi, tiimin jäsenten tasapainoinen osallistuminen, tiimin kes-

kinäinen tuki, tiimin jäsenten pyrkimys tavoitteeseen ja koheesio (Kuva 5). Tutkimuksen 

mukaan tiimityön laatu (Teamwork Quality) on yhteydessä innovatiivisten projektien me-

nestykseen, ja nämä kuusi osa-aluetta lisäsivät tiimin suorituskykyä (Performance) sekä tii-

min jäsenten henkilökohtaista onnistumista (Personal Success). Tämän vuoksi tässä tarkas-

tellaan näiden kuuden osa-alueen merkitystä innovatiivisen tiimin toiminnan kannalta. 

 

Kuva 5. Tiimityön laadun (TWQ) yhteys tiimin suorituskykyyn ja tiimin jäsenten henkilö-

kohtaiseen onnistumiseen innovatiivisissa projekteissa (mukaillen Hoegl & Gemuenden, 

2001, s. 439) 

Onnistunut kommunikaatio on tärkeässä asemassa innovatiivisten projektien onnistumisen 

kannalta. Isaksen & Lauer (2002, s. 83) tekemässä tutkimuksessa selvisi, että kaikkein luo-

vimpien tiimien jäsenet pystyivät kommunikoimaan ja työskentelemään yhteistyössä ilman 

suurempia konflikteja. Kommunikaation avulla tiimin jäsenet vaihtavat informaatiota kes-

kenään, ja kommunikaatio on muodoltaan formaalia tai epäformaalia. Formaali kommuni-

kaatio edellyttää paljon valmistelua, kun taas epäformaali kommunikaatio tapahtuu spontaa-

nisti. Spontaanisti tapahtuvan kommunikaation on osoitettu olevan erittäin keskeistä inno-

vatiivisten projektien kannalta, sillä se mahdollistaa nopean ideoiden vaihtamisen ja työn 

jakamisen tiiminjäsenien kesken. (Hoegl & Gemuenden, 2001, s. 437) Avoin kommuni-

kointi ja tehokas konfliktien ratkaisu siis tehostavat tiimin toimintaa. 

Tiimityöskentely perustuu yhdessä toimimiseen, mutta sujuva toiminta edellyttää silti tehtä-

vien ryhmittelyä pienempiin kokonaisuuksiin ja niiden jakamista tiimin jäsenten kesken. 
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Toimiakseen tehokkaasti tulee tiimin sisäisen työnjaon, aikataulujen, budjetin ja tuotoksen 

olla kaikkien tiimin jäsenien hyväksymiä. Koordinoinnilla tarkoitetaan sitä, että tiimi kehit-

tää ja on yhtä mieltä yhteisestä tehtävän suorittamisen tavoitteesta, ja tavoiterakenteesta löy-

tyy osatavoitteita jokaiselle tiimin jäsenelle ilman turhia päällekkäisyyksiä. (Hoegl & 

Gemuenden, 2001, s. 437) Suorituskykyä voidaan siis parantaa koordinoimalla työtehtäviä 

tehokkaasti, ja varmistamalla kaikkien olevan tietoisia omasta osuudestaan tiimityössä. 

Tiimin jäsenien tasapainoinen osallistuminen on erityisen keskeistä innovaatioympäristössä, 

sillä se vaatii usein tiimikokoonpanon, jossa yhdistyy asiantuntemus erilaisilta toiminta-alu-

eilta, kuten tutkimus- ja kehitystoiminnasta, taloudesta ja markkinoinnista. (Hoegl & 

Gemuenden, 2001, s. 437) Myös Isaksen & Lauer (2002, s. 83) tutkimuksen mukaan kaik-

kein luovimpien tiimien sisällä vallitsi kunnioitus muita tiimin jäseniä sekä heidän työpa-

nostaan kohtaan, ja jäsenet tiesivät omat roolinsa sekä vastuualueet, mikä mahdollisti vapau-

den kehittää uusia ideoita. Suorituskykyinen tiimi osaa hyödyntää jäsentensä vahvuuksia ja 

jakaa työtehtävät niiden mukaisesti, ja tiimin jäsenet osallistuvat siten tasapainoisesti tiimin 

toimintaan. 

Tiimin jäsenten välinen keskinäinen tuki on tärkeä osa tiimin toimintaa, ja se mahdollistaa 

tiimin tehokkaan yhteistyön. Hoegl & Gemuenden (2001, s. 437) mukaan yksilöiden välinen 

yhteistyö paranee tiimin sisäisen tuen myötä, eikä tiimin sisällä vallitsevan kilpailullisen il-

mapiirin ansiosta. Keskeinen hyöty tiimin toiminnalle syntyy tiimin jäsenten kehittäessä 

vuorovaikutustavan, joka edistää toisilta oppimista ja siten lisää käytettävissä olevan tiedon 

kokonaismäärää. Tämänkaltainen ristiinkoulutus (Cross training) onkin erityisesti itseoh-

jautuvissa tiimeissä suositeltava toimintatapa. (Hackman, 2011, s. 46) Näin ollen tiimin jä-

senten välinen kunnioitus, avun antaminen tarvittaessa ja muiden ideoiden jatkokehittämi-

nen yhdessä edistää tiimin toimintaa yhdistämällä asiantuntemusta ja yhteistyötä. 

Tiimin jäsenien korkea omistautuneisuus tehtävän suorittamiseen kertoo yhteistyön laa-

dusta. Omistautuneisuus voidaan määritellä tiimin ominaisuutena, joka kertoo jäsenten luot-

tamuksesta tiimin pystyvyyteen suoriutua annetusta tehtävästä hyvin. Tällöin tiimi uskaltaa 

ottaa vastaan myös haastavampia tehtäviä. (Zaccarro, Rittman & Marks, 2001, s. 466). Tieto 

tiimin jokaiselta jäseneltä vaadittavasta työpanoksesta ja työhön liittyvistä normeista pienen-

tää konfliktien riskiä ja lisää tehokkuutta (Hoegl & Gemuenden, 2001, s. 437). Tehokkuutta 

saavuttaakseen tiimin jäsenet siis luottavat tiimiin ja ovat motivoituneita antamaan parhaan 

työpanoksensa sekä valmiita ottamaan haasteet vastaan. 
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Tiimin koheesio kertoo tiimin jäsenien halukkuudesta pysyä tiimissä (Zaccarro et al., 2001, 

s. 466). Riittävä yhteenkuuluvuus on kriittistä tiimin yhdessä pysymisen sekä yhteistyöhön 

osallistumisen kannalta. Luovien tiimien jäsenet osallistuivat työskentelyyn mielellään ja 

juhlistivat saavutuksiaan tiimissä. (Hoegl & Gemuenden, 2001, s. 438)  

5.3  Tiimityön menetelmät innovaatiotoiminnan tukena 

Erilaiset työkalut auttavat aktivoimaan ihmisiä toimimaan yhdessä esimerkiksi tuotteita ke-

hitettäessä. Aktivointia tapahtuu kahdenkeskisissä kohtaamisissa, kokouksissa sekä työpa-

joissa. Luova ongelmanratkaisu auttaa määrittelemään ongelmia tai haasteita uudelleen, ja 

sen avulla saavutetaan aidosti uudenlaista ideointia sekä saadaan ratkaisut vietyä käytännön 

toiminnaksi. (Kantojärvi, s. 14, 18) Yrityksen T&K tiimin toimintaan kuuluu keskeisesti 

ideointi, konseptointi ja kehitystyö. Innovaatioon pyrkivien tiimien tulee ideoinnin ja kehit-

tämisen lisäksi saada tiimin jäsenet toteuttamaan luovia ideoita kohti käytäntöä (Somech & 

Drach-Zahavy, 2013, s. 689). Tiimityön menetelmiä voidaan hyödyntää ja soveltaa T&K 

tiimin toiminnassa erityisesti luovan ongelmanratkaisun, ja siten myös innovaatiotoiminnan 

tukena. 

Tiimin innostaminen ja aktivointi voi tapahtua työpajan avulla, minkä tavoitteena on luoda 

aidosti uusia ratkaisuja. Työpajat tarvitsevat fasilitointia, eli ryhmäprosessin neutraalia oh-

jaamista. Työpajassa sisällön tuottamisesta vastaavat osallistujat, ja fasilitaattorin tehtävä on 

avustaa ja sparrata ryhmän työskentelyä puuttumatta asiasisältöön. (Kantojärvi, 2012, s. 11) 

Näin ollen tiimin johtaja voi toimia fasilitaattorina vain, jos tämä pystyy olemaan ottamatta 

kantaa työpajan sisältöön sekä päätöksentekoon.  

Tiimityön menetelmiä on useita erilaisia, ja niitä voidaan luokitella erilaisten ongelmanrat-

kaisun vaiheiden mukaisesti (taulukko 4). Kantojärvi (2012, s. 261) mainitsee luovan ongel-

manratkaisuprosessin vaiheita olevan selkeytys, ideointi, kehittäminen ja toteutus FourSight 

jaon mukaisesti. 
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Taulukko 4. Työpajoissa sovellettavia menetelmiä ongelmanratkaisun vaiheiden mukaisesti 

luokiteltuna (mukaillen Kantojärvi, 2012) 

Menetelmän luokitus Tarkoitus Soveltuvia menetelmiä 

Ideointimenetelmät Osallistujien aktivointi al-

kuvaiheessa 

Me-We-Us 

Cocktails 

Jana ja Koordinaatisto 

Kuvakortit 

Ideoiden tuottaminen Idealogi 

Negatiivinen aivoriihi 

Elementtitaulu 

Sytytystulpat 

Selkeytysmenetelmät Tavoitteiden kiteyttämi-

nen 

3i 

Briffin kirjoitus 

Ymmärryksen luominen 

haasteista 

Juurisyyanalyysi 

Aarteenmetsästys 

Tiedon kerääminen ja ym-

märtäminen 

Havaintokehä 

Kiertävä journalisti 

Tulevaisuuden mahdolli-

suuksien kartoitus 

Miellekartta 

Post-It ja hiljainen ryhmittely 

Ydinkysymyksen löytämi-

nen 

Kysymyskartta 

Me-We-Us 

Ratkaisujen jalostamisen 

menetelmät 

Parhaimpien ideoiden löy-

täminen 

Kahvilamenetelmät 

Point 

Graafinen aivoriihi 

Ratkaisujen konkretisoinnin 

menetelmät 

Ratkaisun konkretisointi 

toiminnaksi 

Tiekartta 

Kahvilamenetelmät 

Toimenpidematriisi 

 

Nazzal & Kaufman (2020, s.11) tutkivat luovan ongelmanratkaisun laadun yhteyttä luovuu-

teen. Tutkimuksessa ongelmanratkaisun vaiheiksi määritettiin ongelman havaitseminen, ide-

oiden kehittäminen, ideoiden arviointi ja ratkaisujen vahvistaminen. Tutkimuksesta selvisi 

jokaisen vaiheen laadun olevan yhteydessä luovuuteen. Tiimityön menetelmiä voidaan 
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käyttää ongelmanratkaisun vaiheiden apuna, joten hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi 

tarvitsee kiinnittää huomiota myös tiimin laadukkaaseen työskentelyyn. 

Tiimityöskentely voi sisältää negatiivisia vaikutuksia ryhmän tehokkaaseen toimintaan. Ai-

voriihi (Brainstorming) menetelmää on kritisoitu kirjallisuudessa menetelmän tehottomuu-

den vuoksi. Tehottomuutta voi ilmentyä aivoriihen aikana, jos yksilöt pelkäävät liian var-

haista kritiikkiä ja eivät sen vuoksi uskalla tuoda ideoitaan julki ryhmässä tai mikäli ryh-

mässä ilmenee vapaamatkustamista, jossa yksilö ei työskentele yhtä paljon suhteessa muihin 

jäseniin. Tämän vuoksi aivoriihi menetelmää voidaan soveltaa tiimityössä siten, että ideointi 

aloitetaan yksilöinä ja ideoiden arviointi tapahtuu ryhmässä. (Finke, Smith & Ward, 1992, 

s. 185-186) Yleisesti ottaen tiimityön menetelmissä voidaan usein hyödyntää yhdistelmää 

yksilötyöskentelystä, pienryhmätyöskentelystä sekä koko ryhmän työskentelystä aina ryh-

mäkoon, vallitsevan tilanteen ja tarpeiden mukaisesti. Kantojärvi (2012, s.55) mukaan yksi-

lötyöskentelyn tarkoituksena on antaa mahdollisuus pohtia käsiteltävää asiaa itsenäisesti, ja 

pienryhmätyöskentelyvaiheessa syntyy helpommin keskustelua kuin koko ryhmän kanssa. 

Ihmiset tarvitsevat aktivointia, joka voi tapahtua esimerkiksi kohtaamisissa, kokouksissa tai 

työpajoissa. Tiimityön menetelmiä on paljon ja niitä voidaan käyttää tiimissä tapahtuvan 

ongelmanratkaisun erilaisten vaiheiden tukena etenkin työpajoissa. Fasilitoijan tehtävä on 

ohjata ryhmäprosessia neutraalisti puuttumatta työpajan asiasisältöön. Ongelmanratkaisun 

vaiheiden laatu on tutkitusti yhteydessä luovuuteen, minkä vuoksi tiimin toimintaan ongel-

manratkaisun vaiheissa kannattaa kiinnittää huomiota. Kaikki tiimityön menetelmät eivät 

kuitenkaan sovi jokaiseen tilanteeseen, joten niiden käyttöä ja yhdistelemistä tulee suunni-

tella vallitsevan tilanteen, ryhmäkoon ja tarpeiden mukaisesti. 
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6  JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

Tässä kirjallisuuskatsauksessa tutkittiin tiimityön merkitystä yrityksen innovaatiotoimin-

nassa. Tutkimuksen käsittelykappaleissa tutustuttiin tiimityön teorioihin, ja sovellettiin niitä 

yrityksen innovaatioympäristöön painottuen erityisesti T&K tiimin toimintaan. Päätutki-

muskysymys oli: 

”Miten tiimityöllä voidaan tehostaa yrityksen innovaatiotoimintaa?” 

Innovaatiotoimintaa pidetään yrityksen kilpailuedun ja elinvoiman lähteenä, mikä on seu-

rausta nykypäivän nopeasti muuttuvasta kilpailuympäristöstä. Innovaatiotoiminta tapahtuu 

tiimissä, joten tiimin suorituskyky ja tiimityön tehokkuus ovat keskeisessä asemassa tarkas-

teltaessa yrityksen innovaatiotoiminnan tehostamista. Päätutkimuskysymyksen vastataan 

tutkimalla aihetta kolmen osatutkimuskysymyksen avulla. Osatutkimuskysymykset valittiin 

perustuen tiimityön luontaisten peruselementtien tarkasteluun. 

”Millainen on innovoiva tiimi?” 

Tutkimuksessa selvisi, että innovatiivisen tiimin muodostamisessa voidaan ottaa huomioon 

yksilöiden persoonalliset ominaisuudet sekä taipumus omaksua tietynlainen tiimirooli. Tii-

min kokoonpanon tehokkuutta voidaan parantaa hakemalla tasapainoa erilaisten tiimiroolien 

välille. Persoonallisten ominaisuuksien lisäksi innovatiiviset tiimit tarvitsevat riittävästi asi-

antuntemusta sekä osaamista erilaisilta osa-alueilta. Riittävä toiminnallinen osaaminen on-

kin edellytys tiimin suoriutumiselle, ja vasta sitten kun tiimistä löytyy riittävä osaaminen, 

voidaan tiimirooleja huomioida kokoonpanoa suunniteltaessa. Toiminnallisen osaamisen ja 

tiimiroolien lisäksi tiimityöskentelytaidot ovat tärkeä ominaisuus tiimin kokoonpanon te-

hokkuudessa. Ryhmän kehityksen vaiheet vaikuttavat tiimin suoriutumiseen ja siten tehok-

kuuteen. 

”Millainen rooli tiimin johtajalla on?” 

Tutkimuksessa tarkasteltiin tiimin johtajan roolia erilaisissa tiimeissä. Tiimijohtamisen malli 

kokoaa tiimin johtajan keskeisiä tehtäviä ja havainnollistaa niiden yhteyttä tiimin tehokkuu-

teen. Tiimin johtajan tehtävät liittyvät tiimin ulkopuoliseen ympäristöön, sisäisiin ihmissuh-

teisiin sekä suoritettavaan tehtävään. Tutkimuksessa selvisi tiimin johtajan roolin vaihtele-

van johdettavan tiimin mukaisesti. Innovaatiotoiminnassa käytettävät T&K tiimit 
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muistuttavat monin tavoin itseohjautuvaa tiimiä, ja niiden johtamisessa on otettava huomi-

oon tiimin erityispiirteet, kuten jäsenten asiantuntijuus. Toisaalta myös innovaation vaiheet 

otetaan huomioon johtamisessa. 

”Millaisia toimintatapoja tiimillä on” 

Tutkimuksessa selvitettiin tiimin toimintatapoja, jotka edistävät tiimin tehokkuutta innovaa-

tiotoiminnan ympäristössä. Toimintatapoja tarkasteltiin tiimityön laadun avulla, missä kes-

keisiä innovaatioprojektien menestystekijöitä olivat kommunikaatio, koordinointi, tiimin jä-

senten tasapainoinen osallistuminen, tiimin jäsenten panostus ja koheesio. Nämä tekijät on-

nistuessaan johtivat innovatiivisessa projektissa menestymiseen. Tiimityön menetelmiä voi-

daan hyödyntää tiimin toiminnassa, etenkin ongelmanratkaisun erilaisten vaiheiden apuna ja 

siten tehostaa innovaatiotoiminnassa keskeistä ongelmanratkaisuprosessia. 

Työssä tutkittiin tiimityötä ja sen tehokkuutta yrityksen innovaatiotoiminnan ympäristössä. 

Tehokkuutta edistivät tiimin jäsenten toiminnallinen erilaisuus, kuten kokemus erilaisista 

työtehtävistä tai asiantuntijaosaaminen sekä tiimiroolien tasapaino. Tiimin johtajan rooli 

määräytyy johdettavan tiimin mukaan ja sisältää tehtäviä, jotka tähtäävät tiimin toiminnan 

tehostamiseen. Tiimin tehokkaat toimintatavat edistävät tiimityön laatua, kuten kommuni-

kaatiota, koordinointia, tiimin jäsenten tasapainoista osallistumista, keskinäistä tukea, tavoit-

teeseen pyrkimistä sekä tiimin koheesiota. Tiimityön menetelmien avulla voidaan tehostaa 

ongelmanratkaisuprosessia. Lisätutkimusta tarvitaan organisaation antamasta tuesta tiimi-

työn edistämiseksi. Tiimin toimintatapojen tarkempaa määrittelyä ja käytännön implemen-

tointia voidaan myös tutkia lisää syvällisemmän ymmärryksen saamiseksi. 
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