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Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tutkia dynaamisten kyvyk-

kyyksien ja tulevaisuussuuntautuneen innovaatiotoiminnan yhteyttä. Dy-

naamiset kyvykkyydet luokiteltiin tutkielmassa sensing-, seizing- ja reconfi-

guring-kyvykkyyksiin. 

 

Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena toisen asteen ammatillisen aikuis-

koulutuksen toimialalla. Empiirinen aineisto kerättiin teemahaastatteluin, 

joita toteutettiin kahdeksan. 

 

Tärkein tutkimustulos oli, että dynaamisia kyvykkyyksiä hyödynnetään eri-

tyisesti mahdollisuuksien ja uhkien tunnistamisessa. Lisäksi niitä hyödyn-

nettiin jatkuvassa kehittämisessä. Haasteeksi koettiin puolestaan ideoiden 

hyödyntämiseen liittyvien dynaamisten kyvykkyyksien hyödyntäminen. Li-

säksi tutkimus lisäsi yleistä ymmärrystä ammatillisen aikuiskoulutuksen in-

novaatiotoiminnasta ja dynaamisten kyvykkyyksistä. 
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The objective of this thesis was to study the relationship between dynamic 

capabilities and future orientated innovation activities. Dynamic capabilities 

were divided into sensing, seizing and reconfiguring capabilities. 

 

The research was executed as a qualitative case study in a vocational adult 

education sector. The empirical data was collected by eight theme inter-

views. 

 

The most important founding was that dynamic capabilities are used espe-

cially in the phase where the possibilities and risks are identified. In addition 

dynamic capabilities are used in the continuous development. The most 

challenging task was the utilization of ideas. In addition the research in-

creased common knowledge of the innovation activities in vocational adult 

education and dynamic capabilities.  
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1 JOHDANTO  

Tämän pro gradu -tutkielman aiheena on selvittää dynaamisten kyvykkyyk-

sien ja tulevaisuussuuntautuneen innovaatiotoiminnan yhteyttä, kontekstina 

on ammatillinen aikuiskoulutus. Tutkielmassa selvitetään miten dynaamiset 

kyvykkyydet tällä hetkellä ilmenevät tulevaisuussuuntautuneessa innovaa-

tiotoiminnassa. Lisäksi selvitetään missä toiminnoissa näitä kyvykkyyksiä 

voisi jatkossa hyödyntää paremmin eli selvitetään nykyisiä haasteita ja mah-

dollisuuksia. 

 

Leavy (2005) mukaan yhä vaativimmissa ja kilpailullisimmissa liiketoimin-

taympäristöissä on välttämätöntä löytää uusia kasvun lähteitä. Otala (2002) 

toteaa, että perinteiset kilpailustrategiat kuten suuruuden ekonomia, kustan-

nusjohtajuus, differointi, strategiset liittoutumat ja teknologiajohtajuus eivät 

enää tuo riittävästi kilpailuetua nykypäivän hektisessä toimintaympäris-

tössä. Hänen mukaansa nykypäivän kilpailustrategioita ovat sen sijaan 

asiakaskeskeisyys, innovatiivisuus, keskittyminen ydinosaamiseen, teho-

kas verkostoituminen, nopeus ja oikea ajoitus sekä nopea oppiminen. Inno-

vaatiot ja innovaatiotoiminta on hyvin laajasti tunnistettu välttämättömäksi 

edellytykseksi organisaatioiden eloonjäämiselle ja kasvulle, kuten myös riit-

tävän kansallisen ja alueellisen talouden kasvun edellytykseksi (Hyland & 

Beckett 2004). Organisaation menestymisen tulevaisuudessa ratkaisee sen 

kyky tunnistaa muun muassa markkinoilla, asiakaskunnassa ja teknologi-

assa tapahtuvista muutoksista syntyvät uudet liiketoiminnan mahdollisuu-

det, mutta myös uhkatekijät ja erityisesti taito muuntaa nämä mahdollisuu-

det taloudellisesti kannattavaksi liiketoiminnaksi (Innopakki 2013). Tätä ti-

laisuuteen tarttumista voidaan edistää hyödyntämällä dynaamisten kyvyk-

kyyksien kautta saavutettavia etuja. Hyvät innovointitaidot nähdään keskei-

senä edellytyksenä menestyä tulevaisuudessa, niin yksilö- ja organisaatio-

tasolla, mutta myös kansallisella ja globaalilla tasolla. On siis hyvinkin ym-

märrettävää, että innovatiivisuutta kaivataan yhä enemmän myös kasvatus- 

ja opetusalalle. (Tenhunen, Keskinen & Siltala 2009.) 
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Tietoyhteiskunnan kehittyminen on merkittävästi lisännyt innovaatiotoimin-

nan merkitystä antaen mahdollisuuksia kehittää hyvinvointiyhteiskun-

taamme niin, että sen taloudellinen pohja on kestävä. Uusia ja olemassa 

olevia teknologioita tehokkaammin hyödyntämällä ja innovaatiotoimintaa 

kehittämällä on mahdollista lisätä palvelujen laatua ja tuottavuutta niin julki-

sella kuin yksityiselläkin sektorilla. (Hämäläinen 2005.) Työelämän kehittä-

misstrategiassa vuoteen 2020 (2013) todetaan, että innovointi ja tuottavuus 

ovat keskeisiä talouskasvun moottoreita ja menestyvän työpaikan tunnus-

merkki on se, että siellä luodaan uusia tuotteita, palveluja ja tapoja toimia.  

 

Siikaniemi, Saikkonen & Härkönen (2010) toteavat, että ideoiden esiintuo-

minen ja innovaatioiden tuottaminen vaatii organisaatioilta oikea-aikaista 

ennakointia ja uusia keinoja uudistaa osaamista. Heidän mukaansa amma-

tillisella koulutuksella on tässä toiminnassa tärkeä rooli, koska osaamisen 

tuottamisen ja uudistamisen avulla ammatillinen koulutus, niin nuorille kuin 

aikuisillekin suunnattu, vastaa työelämän tarpeisiin ja vahvistaa sitä kautta 

alueellisia innovaatioprosesseja ja innovaatiojärjestelmää. Valtioneuvoston 

innovaatiopoliittisessa selonteossa eduskunnalle (2008) kuvataan, että am-

matillisen koulutuksen strategiset tehtävät innovaatiojärjestelmän osana 

painottuvat niin elinkeinoelämän kuin muunkin työelämän tarvitseman, rele-

vantin ja korkealaatuisen ammatillisen osaamisen tuottamiseen ja osaavan 

työvoiman saatavuuden turvaamiseen. Selonteossa myös tähdennetään, 

että ammatillisen koulutuksen rooli tulee kasvamaan, nimenomaan liittyen 

elinkeinoelämän palveluun ja kehittämiseen. Myös koulutuksen ja tutkimuk-

sen kehittämissuunnitelmassa 2011 – 2016 (2012) todetaan, että toisen as-

teen koulutuksen palvelukykyä tulee kehittää, jotta näiden oppilaitosten toi-

mintaprosessit ja rakenteet tukevat parhaalla mahdollisella tavalla alueen 

työelämän kehittämistä ja alueen elinvoimaisuuden kannalta keskeistä in-

novaatiotoimintaa. Korpelainen (2010) esittääkin, että ammatillisen subs-

tanssiosaamisen kehittämisen ohella tulee myös vahvistaa omaa osaamista 

liittyen työn ja työyhteisöjen kehittämiseen sekä yrityksissä ja työpaikolla ta-

pahtuvaan innovaatio- ja kehittämistoiminnan tukemiseen liittyen. Innovaa-

tiotoiminta, ennakointi ja osaamisen kehittyminen nähdään yhä tiiviimmin 
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toisiinsa liittyvinä alueellisessa kehittämistyössä. Tämä vaatiikin eri astei-

den koulutusorganisaatioilta aiempaa vahvempaa roolia innovaatiotoimin-

nassa. (Saikkonen 2010.) 

1.1 Tutkimuksen tausta ja tutkimusaukon perustelu 

Tuloksellinen, tulevaisuuden huomioiva ja päämäärätietoinen innovaatiotoi-

minta on keskeinen organisaatioiden jatkuvan kilpailuedun perusedellytys. 

Sen avulla varmistetaan, että organisaation tuote- ja palveluvalikoima on 

asiakkaiden tarpeisiin vastaava, haluttu ja relevantti. Uusien avausten ja 

markkinoiden etsiminen asettaa niin yksityisen kuin julkisen sektorin orga-

nisaatioiden ja niiden henkilöstön uudistumiskyvylle ja innovointikyvylle uu-

sia, kasvavia vaatimuksia. Innovatiiviset organisaatiot ovat joustavia ja sel-

viytyvät muuttuvissa olosuhteissa paremmin kuin ne organisaatiot jotka ei-

vät ole innovatiivisia (Grawe, Chen & Daugherty 2009). Asianmukaisen, tie-

tojohtamisen periaattein johdetun innovaatiotoiminnan avulla on mahdol-

lista tuottaa uusia ja parannettuja tuotteita, palveluita, prosesseja ja liiketoi-

mintaideoita, jotka ovat vastaus jopa asiakkaiden piileviin tarpeisiin. Uh-

laner, van Stel, Duplat & Zhou (2013) näkevät innovaatioilla olevan merkit-

tävän vaikutuksen organisaation myynnin kasvua ja kilpailuetua tarkastelta-

essa. Menestyksekkään innovaatiotoiminnan varmistamiseksi tarvitaan 

proaktiivista toimintaa ja jatkuvaa tiedon kokoamista niin asiakkaista, mark-

kinoista, kilpailijoista kuin teknologioistakin, mutta myös tulevaisuuden tren-

deistä. Näin yrityksen innovaatiotoiminta voidaan suunnata oikein ja tehdä 

ajoissa myös tarpeelliset korjausliikkeet. (Työelämän kehittämisstrategia 

vuoteen 2020 2013.) 

 

Julkisen sektorin tehtävänä on jo perinteisesti ollut kansalaisten hyvinvointia 

edistävien palvelujen ja hallinnon tuottaminen. Varsinkin 2000-luvulla näihin 

tavoitteisiin on Hennala, Laine & Pekkarinen (2008) mukaan lisätty vaati-

muksia liittyen tehokkuuteen, tuottavuuteen ja vaikuttavuuteen. Julkisella 

sektorilla innovatiivisuus on hyvin tyypillisesti perinteisesti liitetty juuri tuot-

tavuuden ja laadun kehittämiseen. Innovaatioiden tarvetta perustellaan muu 
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muassa julkisen sektorin kustannuspaineella, jopa kustannuskriisillä. Julki-

sen sektorin velkaantumisen, taloudellisen kasvun hidastumisen ja väestön 

ikääntymisen mukanaan tuomat haasteet julkiselle sektorille edellyttävät 

tiukkaa menotaloutta. Kustannuspaine ei kuitenkaan saa olla ainoa inno-

vaatioajuri julkisella sektorilla, vaan suuntausta on ajateltava myös laadun 

kehittämisen sekä palvelujen joustavuuden ja yksilöllisyyden kautta. (Lovio 

& Kivisaari 2010.) 

 

Julkinen sektori on siis valtavien haasteiden edessä ja siltä vaaditaan julki-

sessa keskustelussa suurta innovatiivisuutta. Julkisten organisaatioiden, 

kuten ammatilliseen aikuiskoulutukseen erikoistuneiden oppilaitosten, on 

tulevaisuudessa kiinnitettävä yhä enemmän huomioita oman tuote- ja pal-

veluvalikoimansa ja prosessiensa kehittämiseen asiakassuuntaisesti ja tu-

levaisuussuuntautuneesti, ennakoiden muun muassa tulevaisuuden osaa-

mistarpeita ja muita yhteiskunnallisia muutoksia. Osaamistarpeiden enna-

koinnilla on pyrkimys saada selville millaista osaamista työelämä tulevai-

suudessa tarvitsee ja miten näihin osaamistarpeisiin voidaan vastata kou-

lutuksen avulla. Tavoitteena on myös se, että työmarkkinoilla on saatavilla 

riittävästi oikeanlaista osaamista ja että työllisyys on yhteiskunnallisesti tar-

kastellen optimaalisella tasolla. Myös uudet teknologiset ratkaisut asettavat 

omat paineensa uuden kehittämiseen, muun muassa uusien opetuksessa 

hyödynnettävien laitteiden ja teknologioiden myötä. Lisäksi opiskelijoiden 

aiempaa kehittyneemmät tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistaidot aset-

tavat uusia haasteita niin opettajien taidoille ja osaamiselle kuin uusien op-

pimista tukevien ratkaisujen kehittämisellekin. (Ennakoinnin sähköinen tie-

topalvelu 2013; Hennala et al. 2008.) 

 

Suomalainen innovaatiopolitiikka on ollut vahvasti tiede- ja teknologiapoli-

tiikkaa. Silti innovaatiot syntyvät usein hyvinkin käytäntölähtöisesti, arkipäi-

väisissä käytännön prosesseissa ja ympäristöissä. Eurooppalaisessa inno-

vaatiotutkimuksessa on todettu, että jopa 96 % innovaatioista syntyy muu-

alla kuin tieteen ja tutkimuksen parissa. Kuitenkin käytäntölähtöisen inno-

vaatiotoiminnan kehittämistoimet ja niihin suunnattu panostus on selkeästi 
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vaatimattomampi kuin tiedelähtöisen innovaatiotoiminnan kehittäminen ja 

tukeminen. Suomessa myös luotetaan tiedosta syntyviin innovaatioihin käy-

tännön innovaatioita enemmän. Tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa ei 

kuitenkaan ole varaa jättää hyödyntämättä sitä innovaatiopotentiaalia, joka 

liittyy ammattiosaamiseen ja työprosessien käytännön osaamiseen. Mikä 

olisikaan parempi taho potentiaalin hyödyntämiseen kuin vahvasti työelä-

män kehittämiseen ja palveluun sitoutunut toisen asteen ammatillinen ai-

kuiskoulutuskenttä? Oman koulutus- ja palvelutarjontansa, toimintatapo-

jensa ja prosessiensa kehittämisen lisäksi nämä aikuiskoulutuksen organi-

saatiot ovat hyvin usein mikro- ja pk-yrityskentän yhteistyökumppanina, kun 

kehitetään esimerkiksi uusia tuotteita tai palveluita työelämän tarpeisiin. 

(Kallio et al. 2010; Pässilä, Harmaakorpi, Kallio & Konsti-Laakso 2011.) 

 

Oli innovaatiotoiminta käytännön innovaatioihin tai tieteellisiin innovaatioihin 

liittyvää, toiminnan tuloksellisuuden kannalta on tärkeätä, että siinä osataan 

havainnoida ja hyödyntää ennakointitietoa sekä erilaisten tulevaisuusilmiöi-

den: trendien ja megatrendien, jopa heikkojen signaalien ja niin sanottujen 

mustien joutsenten tuomia uusia mahdollisuuksia, mutta myös huomioida 

niiden mukanaan tuomat uhat ja haasteet. Nykypäivän nopeasti muuttu-

vassa ja monimutkaisessa liiketoimintaympäristössä toiminnan kannalta 

tämä merkittävien muutosten ja kehityssuuntien havaitseminen on hyvin 

haastava tehtävä (Innopakki 2013).  

 

Nykyinen innovaatiotoimintaan ja toisaalta dynaamisiin kyvykkyyksiin liit-

tyvä tutkimus on hyvin pitkälle keskittynyt yritysmaailmaan. Esimerkiksi 

McKelvie & Davidsson (2009) ovat tutkineet dynaamisia kyvykkyyksiä uu-

sien yritysten parissa, kun taas Uhlaner et al. (2013) sekä Borch & Madsen 

(2007) ovat keskittyneet dynaamisten kyvykkyyksien ja innovaatioiden yh-

teyteen pienissä yrityksissä. Helfat (1997) on puolestaan kohdistanut tutki-

muksensa suuriin amerikkalaisiin energia-alan yrityksiin ja Augier & Teece 

(2007) ovat keskittyneet monikansallisiin suuriin yrityksiin. Ellonen, Jantu-

nen & Kuivalainen (2011) ja Jantunen, Ellonen & Johansson (2012) ovat 
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tutkimuksissaan keskittyneet yhteen toimialaan, media-alaan ja vielä tar-

kemmin lehtikustantamoihin Skandinaviassa. Innovaatiotoimintaan kohdis-

tuvaa yleistä tutkimusta on tehty niin ikään runsaasti yksityisellä sektorilla ja 

Moore & Hartney (2008) esittävät myös julkisen sektorin innovaatiotoiminta-

aiheisen tutkimuksen olevan kansainvälisesti tarkasteltuna varsin laajaa. 

Useimmiten julkista innovaatiotoimintaa on tutkittu sosiaali- ja terveysalalla, 

mutta tutkimusta on tehty myös opetus- ja kulttuurialalla (Lovio & Kivisaari 

2010). Oppilaitosmaailmaan keskittynyt tutkimus tässä aihepiirissä on usein 

keskittynyt toisaalta yliopistoihin ja korkeakouluihin, toisaalta perusasteelle. 

Esimerkiksi Albers-Miller, Straughan & Prenshaw (2001) ovat tutkineet in-

novatiivisuutta markkinoinnin opetuksessa amerikkalaisissa korkeakou-

luissa, Davies (1997) on puolestaan kohdistanut tutkimuksensa Iso-Britan-

nian korkeakoulutukseen ja jatkokoulutukseen, Zhang (2010) puolestaan on 

tutkinut opettajien innovaatiokyvykkyyttä uuden opetusteknologian tuo-

massa uudessa muutostilanteessa Etelä-Aasiassa. Julkisen sektorin, erityi-

sesti ammatillisen aikuiskoulutuksen kenttä on dynaamisten kyvykkyyksien 

ja innovaatiotoiminnan tutkimuksessa varsin kartoittamaton alue. Tällä pro 

gradu -tutkielmalla pyritään tuomaan tietoa tähän havaittuun tutkimusauk-

koon. 

 

Valovirta & Hyvösen (2009) mukaan julkisella sektorilla on ollut huomattava 

rooli useiden merkittävien innovaatioiden syntymisessä, esimerkkinä maini-

taan monet lääketieteelliset keksinnöt ja Internet. Kuitenkin nimenomaan 

suomalaisen julkisen sektorin innovaatiotoiminnasta on Hennala et al. 

(2008) mukaan olemassa vielä melko vähäisessä määrin tutkittua tietoa, 

joka näkyy teorianmuodostuksen ja julkiselle sektorille sopivan käsitteistön 

vaillinaisuutena. Innovaatioiden sijasta on yleisesti käytetty esimerkiksi ter-

mejä parhaat tai hyvät käytännöt, organisaatioiden oppiminen, laatujohta-

minen, muutosjohtaminen, hallinnon kehittäminen tai älykäs regulaatio (Lo-

vio & Kivisaari 2010). Innovaatioiden näkökulma on siis verrattain uusi var-

sinkin suomalaisella julkisella sektorilla eikä yleisesti lisääntynyt ymmärrys 

innovaatioprosesseista ja innovaatiojärjestelmistä ole merkittävästi nähtä-
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vissä julkisen sektorin kehittämisessä (Valovirta & Hyvönen 2009). Yksityi-

sen sektorin toiminnan tavoitteena on taloudellisen tuoton hankkiminen 

omistajille, kun taas julkisen sektorin tavoitteet ovat moninaisemmat. Näin 

ollen myöskään yksityiseen sektoriin kohdistuneet tutkimukset ja niistä joh-

detut tulokset eivät useinkaan ole suoraan siirrettävissä julkaisen sektorin 

innovaatiotoimintaan johtuen toiminnan erilaisista tavoitteista, arvoista ja si-

säisistä toimintalogiikoista. Asiaa tarkasteltaessa on myös otettava huomi-

oon ja ymmärrettävä julkisen sektorin innovaatiotoiminnan erityispiirteet. 

(Hennala et al. 2008.) Toisaalta Lovio & Kivisaari (2010) huomauttavat, että 

innovaatiot eivät synny samalla tavalla kaikilla toimialoilla, eivätkä 2000-lu-

vulla samoin kuin ne syntyivät 1990-luvulla. Julkisen setorin innovaatiotoi-

mintaan ei siis heidän mielestään pidä siirtää mekaanisesti käsitteitä ja toi-

mintamalleja perinteisestä innovaatiotutkimuksesta tai eri vuosikymme-

neltä. 

1.2 Tutkimuskohteen esittely, perustelut valinnalle 

Kehittämis- ja innovaatiotoimintaa ei ole perinteisesti luettu julkisen sektorin 

tehtäviin eikä siihen ole juurikaan kannustettu. Syynä tähän voi olla esimer-

kiksi innovaatiotoimintaan liittyvä epävarmuus ja riskit, mutta myös innovaa-

tiotoiminnan heikko tai puutteellinen organisointi. Lisäksi julkisen sektorin 

innovaatioprosessit vaativat erityisosaamista, yksityisellä sektorilla tarvit-

tava ja saavuttu osaaminen ei välttämättä toimi tässä kontekstissa. (Hen-

nala et al. 2008.) Menestyminen muuttuvassa toimintaympäristössä vaatii 

myös julkisella sektorilla sitä, että työpaikoilla luodaan aktiivisesti uusia tuot-

teita, palveluja ja tapoja toimia (Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 

2020 2013). 

 

Teecen (2007) mukaan dynaamiset kyvykkyydet ovat erityisen tärkeitä 

aloilla, joissa muutos on leimallisesti nopeaa ja arvaamatonta. Tästä esi-

merkkinä ovat monikansalliset yritykset ja toisaalta toimialat, joilla teknolo-

ginen muutos on erityisen nopea. Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 
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2020 (2013) mukaan tulevaisuudessa kuitenkin edellytetään kaikilla toi-

mialoilla, kaikenlaisissa ja kooltaan kaikenkokoisissa organisaatioissa sitä, 

että ne kykenevät laajasti oppimaan ja uudistumaan, olevaan luovia ja mo-

tivoituneita. Lisäksi strategian mukaan tarvitaan rajat ylittävää yhteistyötä 

eri yritysten, koulutus- ja tutkimuslaitosten, asiakkaiden ja sidosryhmien vä-

lillä. 

 

Ylläkuvattujen perustelujen sekä luvussa 1.1 kuvatun tutkimusaukon perus-

teella tämän pro gradu -työn tutkimuskohteeksi on valittu suomalainen am-

matillinen aikuiskoulutus, jossa tutkitaan dynaamisten kyvykkyyksien ilme-

nemistä tulevaisuussuuntautuneessa innovaatiotoiminnassa. Valitun toi-

mialan, ammatillisen aikuiskoulutuksen, strategiset tehtävät painottuvat eri-

tyisesti elinkeino- ja muun työelämän tarvitseman relevantin ja korkealaa-

tuisen osaamisen tuottamiseen ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaa-

miseen (Saikkonen 2010). Näinollen alan kehittymisen voidaan katsoa ole-

van hyödyksi myös aikuisoppilaitoksia ympäröivälle yhteiskunnalle. Tutki-

muskohde on kuvattu tarkemmin luvussa 3.2.  

1.3 Tutkimuksen tavoite, rajaukset ja tutkimuskysymykset 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää dynaamisten kyvyk-

kyyksien ilmenemistä tulevaisuussuuntautuneessa eli tulevaisuuden tren-

dejä ja ennakointitietoa aktiivisesti hyödyntävässä innovaatiotoiminnassa 

julkisella sektorilla, toisen asteen ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Dy-

naamisten kyvykkyyksien ilmentymistä tutkitaan niiden kolmen eri alaluo-

kan: sensing, seizing, reconfiguring kautta.  

 

Tutkielmassa mielenkiinnon kohteena ovat nimenomaan organisaatioiden 

kyvykkyydet ja niiden ilmentyminen tulevaisuussuuntautuneessa innovaa-

tiotoiminnassa. Organisaatiotason kyvykkyydet jaetaan aiemmassa tutki-

muksessa yleensä kahteen luokkaan, operationaalisiin ja dynaamisiin ky-

vykkyyksiin. Tässä tutkielmassa mielenkiinto kohdentuu nimenomaan dy-
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naamisiin kyvykkyyksiin. Tutkielmassa tehdyn laadullisen tapaustutkimuk-

sen kohteena on julkisen sektorin ammatillinen aikuiskoulutus. Tutkimusai-

neistona käytettiin aiemman kirjallisuuden lisäksi aineistoa, joka saatiin 

haastattelemalla kahdeksaa henkilöä kyseiseltä toimialalta. Tutkielman ai-

hepiiri ja rajaukset on tiivistetty kaaviossa 1. 

 

 
Kaavio 1. Tutkielman aihepiiri ja rajaukset. 

 

Tutkielman päätutkimuskysymyksenä on "Miten dynaamiset kyvykkyydet 

ilmenevät tulevaisuussuuntautuneessa innovaatiotoiminnassa ja mi-

ten niitä voisi jatkossa hyödyntää paremmin?” 

 

Päätutkimuskysymystä tarkentavia alatutkimuskysymyksiä ovat seuraavat:  

1. Miten dynaamiset kyvykkyydet ilmenevät tulevaisuussuuntautu-

neessa innovaatiotoiminnassa tällä hetkellä? 

2. Mitkä ovat dynaamisten kyvykkyyksien hyödyntämisen haasteet ja 

mahdollisuudet tulevaisuussuuntautuneessa innovaatiotoimin-

nassa? 

 

Tulevaisuussuuntautunut innovaatiotoiminta

Organisaation kyvykkyydet 

Dynaamiset kyvykkyydet

Julkinen 
ammatillinen 
aikuiskoulutus

8 
haastateltavaa
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Edellä esitettyihin tutkimuskysymyksiin haetaan vastauksia aiempaan tutki-

mukseen pohjautuvan teoreettisen kirjallisuuskatsauksen lisäksi empiiri-

sellä aineistolla, joka on hankittu toisen asteen ammatillisen aikuiskoulutuk-

sen kentällä toteutetuilla kahdeksalla henkilöhaastattelulla. Haastattelutut-

kimuksessa on haettu vastauksia puolistrukturoidun teemahaastattelun kei-

noin. Haastatteluissa aineistoa kerättiin teorialähtöisesti luokitellen dynaa-

miset kyvykkyydet kolmeen luokkaan (sensing, seizing, reconfiguring). Tut-

kimuskysymykset ja niihin liittyvä tiedonkeruu on esitetty taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Tutkielman tutkimuskysymykset ja niihin liittyvä tiedonkeruu haastattelun teemoista. 

Tutkimuskysymys Tiedonkeruu – Haastattelun teema 

Miten dynaamiset kyvykkyydet ilmenevät tulevaisuussuuntautu-

neessa innovaatiotoiminnassa ja miten niitä voisi jatkossa hyödyn-

tää paremmin? 

Miten dynaamiset kyvykkyy-

det ilmenevät tulevaisuus-

suuntautuneessa innovaatio-

toiminnassa tällä hetkellä? 

 

Dynaamisten kyvykkyyksien nykytila: 

 Toimintaympäristön mahdollisuuk-

sien ja uhkien tunnistaminen ja arvi-

oiminen (Sensing) 

 Uusien ideoiden hyödyntäminen or-

ganisaatiossa (Seizing) 

 Jatkuva parantaminen (Reconfigu-

ring) 

Mitkä ovat dynaamisten ky-

vykkyyksien hyödyntämisen 

haasteet ja mahdollisuudet 

tulevaisuussuuntautuneessa 

innovaatiotoiminnassa?  

Dynaamisten kyvykkyyksien mahdolli-

suudet ja haasteet: 

 Toimintaympäristön mahdollisuuk-

sien ja uhkien tunnistaminen ja arvi-

oiminen (Sensing) 

 Uusien ideoiden hyödyntäminen or-

ganisaatiossa (Seizing) 

 Jatkuva parantaminen (Reconfigu-

ring) 
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1.4 Tutkimusmenetelmät 

Tämä tutkimus perustuu dynaamisiin kyvykkyyksiin ja innovaatioihin liitty-

vään kirjallisuuteen ja tutkimusstrategiaksi on valittu kvalitatiivinen eli laa-

dullinen tapaustutkimus. Hirsjärvi, Remes & Sajavaaran (2007) mukaan tut-

kimusstrategiat ryhmitellään yleensä kokeellisiin tutkimuksiin, survey-tutki-

muksiin ja case- eli tapaustutkimuksiin. Heidän mukaansa tapaustutkimuk-

sen kohteena on yksityiskohtainen, intensiivinen tieto yksittäisestä tapauk-

sesta tai pienestä joukosta toisiinsa liittyviä tapauksia. Tässä tutkimuksessa 

tapaustutkimukseen tutkimusstrategiana on päädytty siksi, että tarkoituk-

sena on keskittyä ymmärtämään yhtä ilmiötä yksittäisellä, valitulla toi-

mialalla ja luoda siitä mahdollisimman syvä kuvaus.  

 

Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & Saari (1995) mukaan tapaustutkimusta voi-

daan käyttää tutkimuksessa, jossa on kysymys käytännön ongelmien koko-

naisvaltainen tarkastelusta, kuvauksesta jota ei voida tehdä irrallaan tietystä 

yksittäisestä tilanteesta tai tapahtumaketjusta. Tässä tutkimuksessa tavoit-

teena on tapaustutkimuksen keinoin luoda syvällinen ymmärrys siitä, mitä 

dynaamiset kyvykkyydet ovat, miten ne ovat havaittavissa tulevaisuussuun-

tautuneessa innovaatiotoiminnassa sekä miten dynaamiset kyvykkyydet 

näkyvät ja vaikuttavat tulevaisuussuuntautuneessa innovaatiotoiminnassa 

nykytilanteessa ja miten niiden käyttöä olisi mahdollista tehostaa tulevai-

suudessa. Hirsjärvi et al. (2007) mukaan tapaustutkimuksen ytimenä onkin 

nimenomaan ymmärtää tutkittavaa tapausta suhteessa sen kontekstiin. 

 

Laadullisen tutkimuksen tuntomerkkejä ovat kokonaisvaltainen tiedon hank-

kiminen, aineiston keruu todellisissa tilanteissa ja ihmisten suosiminen tie-

donkeruun välineenä. Aineiston hankinnassa suositaan metodeja, jossa tut-

kittavien näkökulmat ja mielipiteet tulevat esiin. Näitä menetelmiä ovat esi-

merkiksi teemahaastattelut, osallistuva havainnointi ja erilaisten dokument-

tien diskursiivinen analyysi. (Hirsjärvi et al. 2007.) Tässä tutkimuksessa ai-

neistonkeruumetodiksi on valittu puolistrukturoitu teemahaastattelu, joka 

kohdistettiin kahdeksan henkilön joukolle. 
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Eskola & Suorannan (1998) mukaan laadullisessa tutkimuksessa tutkijan 

asema on toisella tavalla keskeinen kuin määrällisessä tutkimuksessa. Var-

sinkin tapaustutkimuksessa voi olla jopa vaarana, että tutkimus jää liian pin-

tapuolisiksi eikä tuo niin ollen kontribuutiota. Tämä voidaan välttää sillä, että 

tutkijalla on tutkittavasta kohteesta syvällinen ja kokonaisvaltainen koke-

mus. Tämän tutkielman laatijalla on 20 vuoden työkokemus tutkimuksen 

kohteena olevalta ammatillisen aikuiskoulutuksen toimialalta niin opettajan 

kuin moninaisten projektitehtävienkin pohjalta. Lisäksi tutkijalla on näkemys 

toimialasta kokonaisuutena hänen toimittuaan useiden vuosien ajan valta-

kunnallisissa aikuiskoulutustoimijoiden verkostoissa. 

1.5 Keskeiset käsitteet 

Keskeiset käsitteet tässä tutkimuksessa olivat dynaamiset kyvykkyydet 

sekä niiden kolme lajia: sensing, seizing ja reconfiguring. Lisäksi keskeisiä 

käsitteitä ovat innovaatio ja innovaatiotoiminta. Seuraavassa kuvataan 

nämä käsitteet lyhyesti. 

 

Dynaamiset kyvykkyydet eli toisen tai korkeamman asteen kyvykkyydet 

ovat niitä organisaation ominaisuuksia, joiden avulla sen on mahdollista ke-

hittää tuotteitaan, palveluitaan ja prosessejaan vastaamaan toimintaympä-

ristössä tapahtuviin äkillisiin markkinamuutoksiin. Dynaamiset kyvykkyydet 

siis auttavat organisaatiota kohtaamaan nopeasti muuttuva toimintaympä-

ristö uusin ja muokatuin operationaalisin kyvykkyyksin, samalla ne auttavat 

organisaatiota uudistamaan tai muuntamaan resurssiperustaansa. (Teece 

& Pisano 1994; Teece, Pisano & Shuen 1997.) 

 

Teecen (2007) mukaan dynaamiset kyvykkyydet voidaan jakaa kolmeen eri 

luokkaan: 

1. Sensing eli mahdollisuuksien ja uhkien tunnistaminen ja arviointi 

2. Seizing eli mahdollisuuksien hyödyntäminen  

3. Reconfiguring eli jatkuva uudistaminen, joka tarkoittaa kilpailukyvyn 

ylläpitoa parantamalla, yhdistelemällä ja suojaamalla organisaation 
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aineellista ja aineetonta pääomaa ja mikäli tarpeellista, myös uudis-

tamalla sitä. 

 

Innovaatio on organisaation innovaatiotoiminnan tietoinen tuotos lopputu-

loksena sen kyvystä käsitellä uutta tietoa ja käyttää sitä uusien tuotteiden ja 

palvelujen, prosessien, organisatoristen metodien tai näiden yhdistelmien 

tuotannossa. Se voi olla myös uusi markkina tai sen voidaan katsoa olevan 

myös olemassa olevien tuotteiden, palvelujen ja prosessien kehitystä. (An-

tonelli, Crespi & Scellato 2013.) 

 

Innovaatiotoiminta on monimutkainen, interaktiivinen ja jatkuva prosessi, 

jonka lopputuloksena on innovaatio. Organisaatiot tuottavat innovaatiotoi-

minnan kautta muun muassa uusia ja parannettuja tuotteita, palveluja, pro-

sesseja ja järjestelmiä. (Lawson & Samson 2001.) 

1.6 Työn rakenne 

Tutkielma koostuu kuudesta luvusta. Ensimmäisessä Johdanto-luvussa esi-

tellään tutkielman tausta ja perustellaan tutkimusaukko, lisäksi kerrotaan 

tutkimuksen tavoitteet, rajaukset, tutkimuskohde ja perustelut sen valin-

nalle. Lisäksi luvussa kuvataan lyhyesti tutkimusmenetelmät, kerrotaan tut-

kimusongelmat ja esitellään lyhyesti keskeiset käsitteet. Toisessa luvussa 

esitetään teoreettinen kirjallisuuskatsaus luoden kuvaus tulevaisuussuun-

tautuneeseen innovaatiotoimintaan ja siihen liittyviin tulevaisuuden trendei-

hin, ennakointiin ja niitä hyödyntävään innovaatiotoimintaan ja innovaatioi-

hin. Lisäksi perehdytään dynaamisten kyvykkyyksien aihepiiriin ja nivotaan 

yhteen nämä kaksi tutkielman keskeistä teemaa.  

 

Tutkielman empiirinen osuus sijoittuu lukuihin kolme ja neljä. Luvussa kolme 

esitellään käytetyt tutkimusmenetelmät, tutkittava kohde ja kohderyhmä, tie-

don keruu, aineisto, tutkimuksen toteutuksen vaiheet ja arvioidaan tutkimuk-

sen luotettavuutta. Luvussa neljä kootaan yhteen tutkimukset tulokset. Teo-

riaa ja empiirisiä tuloksia yhdistellään luvussa viisi pohdinnan merkeissä. 
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Tutkimuksen johtopäätökset eli teoreettiset ja käytännön implikaatiot esite-

tään luvussa kuusi. Lisäksi tässä viimeisessä luvussa arvioidaan tehtyä tut-

kimusta ja ehdotetaan aiheita jatkotutkimukselle. Tutkielman rakenne on 

esitelty kaaviossa 2.  

 

 
Kaavio 2. Tutkielman rakenne. 

 

  

Johdanto

Kirjallisuuskatsaus

Tutkimuksen empiirisen osan 
toteutus

Tutkimuksen tulokset

Pohdinta

Johtopäätökset

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

Tässä luvussa luodaan katsaus aiemman tutkimuksen pohjalta tutkielman 

aihealueeseen liittyviin tieteellisiin keskusteluihin. Luvussa selitetään, mitkä 

näkökulmat aiemmasta tutkimuksesta ovat mukana tässä tutkielmassa, toi-

saalta selvitetään sitä, mitkä niistä rajataan pois. Luvussa myös selvenne-

tään tutkimuksen pääkäsitteitä ja niiden välisiä suhteita. Tutkimuksen viite-

kehys liittyy dynaamisten kyvykkyyksien ja tulevaisuussuuntautuneen inno-

vaatiotoiminnan väliseen yhteyteen ja se on esitetty kaaviossa 3. Viiteke-

hyksen mukaan tulevaisuussuuntautunut innovaatiotoiminta tarvitsee tuek-

seen dynaamisten kyvykkyyksien kolmen eri luokan, tunnistamisen ja arvi-

oinnin (sensing), hyödyntämisen (seizing) sekä jatkuvan uudistumisen (re-

configuring) dynaamisia kyvykkyyksiä. Näin varmistetaan muun muassa in-

novaatiotoiminnan tehokkuus, pitkäjänteisyys ja tuloksellisuus. 

 

 
Kaavio 3. Työn teoreettinen viitekehys: dynaamisten kyvykkyyksien ja tulevaisuussuuntautuneen in-
novaatiotoiminnan välinen yhteys 

 

Tämä luku koostuu kolmesta alaluvusta. Luvussa 2.1 luodaan katsaus 

aiempien tutkimusten pohjalta tulevaisuussuuntautuneeseen innovaatiotoi-

Tunnistaminen, 
arviointi (Sensing)

Hyödyntäminen 
(Seizing)

Jatkuva uudistuminen 
(Reconfiguring)

Tulevaisuussuuntautunut innovaatiotoiminta 

Dynaamiset kyvykkyydet 
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mintaan innovaatioiden ja innovaatiotoiminnan sekä keskeisempien tulevai-

suusilmiöiden ja ennakointitoiminnan kautta. Luvussa 2.2 perehdytään 

aiemman kirjallisuuden pohjalta dynaamisten kyvykkyyksien aihepiiriin ja lu-

vussa 2.3 puolestaan nivotaan yhteen nämä tälle tutkimukselle kaksi kes-

keistä aihepiiriä. 

2.1 Tulevaisuussuuntautunut innovaatiotoiminta 

Tämä luku koskee tulevaisuussuuntautuneen innovaatiotoiminnan aihepii-

riä. Luvussa käsitellään innovaatioita ja innovaatiotoimintaa ja arvioidaan, 

mitä tulevaisuussuuntautuneisuus tarkoittaa innovaatiotoiminnassa. Lisäksi 

luvussa pohditaan ennakointitoimintaa sekä erilaisia tulevaisuusilmiöitä. 

2.1.1 Innovaatiot ja innovaatiotoiminta 

Innovaatiota käsitteenä on tutkittu laajasti ja tätä moniulotteista ilmiötä tar-

kastellaan aiemmassa kirjallisuudessa niin eri lähestymiskulmista kuin tut-

kijoiden erilaisista taustoista käsin. Malinen & Haahtela (2007) määrittelevät 

innovaation yksinkertaisesti uudeksi ratkaisuksi, joka antaa lisäarvoa sen 

vaikutuspiirissä oleville kohde- ja sidosryhmille.  Cumming (1998) pitää in-

novaatiota ensimmäisenä onnistuneena tuotteen tai prosessin sovelluk-

sena. Sundbon (2001) mukaan innovaatio on uusi tai paranneltu tuote tai 

palvelu, mutta se voi olla myös materiaali-, prosessi-, jakelu-, markkina-, 

liiketoiminta-, organisatorinen tai sosiaalinen innovaatio tai joidenkin edellä 

mainittujen innovaatiotyyppien kombinaatio. Lovio & Kivisaari (2010) jaotte-

levat tälle tutkielmalle keskeisen julkisen sektorin innovaatiot palvelutuotan-

non, johtamisen ja politiikan innovaatioihin, mutta niiden lisäksi on olemassa 

systeemisiä innovaatioita, asemointi-innovaatiota, käsitteellisiä ja disruptii-

visia innovaatioita. Systeemisellä innovaatiolla tarkoitetaan uutta kokonais-

valtaista toimintamallia, jossa useammasta organisaatiosta koostuva sosi-

aalistekninen järjestelmä löytää uuden tavan toimia (Valovirta & Hyvönen 

2009). Käsitteellinen eli retorinen innovaatio on tärkeä uusien ajatusmallien 
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ja näkökulmien syntymisessä ja sitä kautta käytännön toiminnan aikaansaa-

misessa. Asemointi-innovaatio puolestaan tarkoittaa sitä, että mietitään 

missä kontekstissa ja kenelle palvelua tarjotaan. Disruptiivisessa innovaati-

ossa yhdistetään taloudellinen edullisuus sekä uudet tuote- ja palveluomi-

naisuudet. Edullisuus syntyy siitä, että uudet käyttäjäryhmät pääsevät edul-

lisuuden kautta hyötymään innovaatioista. Tätä innovaation lajia voidaan 

myös kutsua täsmäinnovaatioksi, jolloin korostuu disruptiivisen innovaation 

tavoite tähdätä vaikuttavuuden parantamiseen. (Lovio & Kivisaari 2010.) 

Zhang (2010) esittää, että näiden innovaatioiden lisäksi on olemassa myös 

oppimisen innovaatioita, jotka liittyvät erilaisiin oppimistapoihin ja oppimisen 

teknisiin ratkaisuihin.  

 

Korpelaisen (2010) mukaan innovaatio on koko maailmalle uutta arvoa tuot-

tavien ratkaisujen aikaansaamista. Näitä uutuuksia kutsutaan myös aidoiksi 

tai käänteentekeviksi innovaatioiksi ja niiden tuntomerkkinä voidaan pitää 

muun muassa täysin uuden teknologian käyttöönottoa tai asiakashyödyn 

radikaalia paranemista. Toisekseen innovaatiot voivat olla uusia vain käyt-

täjälleen tai soveltajalleen. Tällöin niitä kutsutaan asteittaisiksi innovaati-

oiksi ja ne voivat olla esimerkiksi pieniä muutoksia tuotteen teknisessä to-

teutuksessa tai teknologiassa tai pieniä parannuksia suorituskyvyssä. 

Nämä, jo olemassa olevaa tuotetta ja palvelua täydentävät innovaatiot voi-

vat olla organisaatioille tai innovaatioiden loppukäyttäjille hyvinkin merkittä-

viä. Aina innovaation ei siis tarvitse olla radikaali uutuus. (Korpelainen 2010; 

Teece 2007; Cheng & Chen 2013.)  

 

Innovaatioita voidaan tarkastella Ngo & O’Cassin (2013) mukaan myös nii-

den teknisten ulottuvuuksien mukaan jakaen innovaatiot toisaalta teknisiin 

innovaatioihin, jolloin tarkoitetaan esimerkiksi uusien tuotteiden tai palvelu-

jen kehittämistä, palveluoperaatioita tai teknologiaa, toisaalta ei-teknisiin in-

novaatioihin, jolloin tarkastelussa ovat muun muassa johtamiseen, markki-

noihin tai markkinointiin liittyvät innovaatiot. Solatie & Mäkeläinen (2009) ja-

kavat innovaatiot tuote- ja palveluinnovaatioihin, teknologisiin innovaatioi-

hin, designinnovaatioihin, markkinointi-innovaatioihin, jakeluinnovaatioihin, 
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prosessi- ja kulttuuri-innovaatioihin sekä ihmiskeskeisiin strategiainnovaati-

oihin. Innovaatiot voidaan jakaa myös vaatimuslähtöisiin eli ihmislähtöisiin 

tai teknologialähtöisiin eli tarjontalähtöisiin innovaatioihin (Hyland & Beckett 

2004). Johannessen, Olsen & Lumpkin (2001) laskevat innovaatioksi uudet 

tuotteet, uudet palvelut, uudet tuotantomenetelmät, uusien markkinoiden 

avaukset, uudet toimittajat ja uudet tavat organisoida. Myös Ellonen, Blom-

qvist & Puumalainen (2008) mukaan innovaatio on käsitteenä moninainen. 

Heidän mukaansa se voi olla muodoltaan tuote- tai prosessi-innovaatio, ra-

dikaali tai vähittäinen innovaatio, hallinnollinen tai teknologinen innovaatio.  

 

Myös innovaatioprosessin vaiheista on aiemmassa tutkimuksessa esitetty 

monenlaisia variaatioita. Cumming (1998) toteaa innovaatioprosessissa 

olevan kolme huomioonotettavaa askelta, joita ovat idean generointi eli syn-

nyttäminen, idean onnistunut kehittäminen niin että siitä syntyy käytettä-

vissä oleva elementti sekä tämän konseptin onnistunut soveltaminen käy-

täntöön. Hyland & Beckett (2004) esittävät innovaatioprosessin kuusi vai-

hetta, joita ovat idean synnyttäminen, mukauttaminen, haudonta, positiointi, 

integrointi ja jatkuva parantaminen. Nämä innovaatioprosessin kuusi vai-

hetta on esitetty kaaviossa 4. Vaikka innovaatioprosessi kuvataan usein li-

neaarisena, käytännössä se on kuitenkin monimutkainen, ei-lineaarisia 

muutosvaiheita sisältävä prosessi (Perillo 2007). Jälkikäteen ja pitemmällä 

tähtäimellä tarkastellen prosessi voidaan kuitenkin nähdä vaiheittaisena 

prosessina. 

 

 

 

Kaavio 4. Innovaatioprosessin vaiheet. Mukaillen Hyland & Beckett (2004). 

Idean

synnyttä‐
minen

Mukautus

Haudonta

Positiointi

Integrointi

Jatkuva 
paranta‐
minen
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Tässä tutkielmassa innovaatio nähdään edellä kuvattujen määritelmien mu-

kaisesti monimuotoisena ilmiönä, jolla on uutuusarvo hyödyntäjälleen, 

mutta se voi olla uusi myös koko maailmalle. Innovaatioita tarkastellaan ylei-

sellä tasolla ottaen mukaan kaikki innovaatioiden eri tyypit. Innovaatiopro-

sessin vaiheista tämä tutkielma keskittyy erityisesti ideoiden syntyvaihee-

seen ja arviointiin, ideoiden integrointiin ja jalkauttamiseen käytäntöön sekä 

jatkuvaan kehittämiseen. 

 

Innovaatiotoiminta on mekanismi, jonka avulla organisaatiot tuottavat uusia 

tuotteita, prosesseja ja järjestelmiä vastatakseen muuttuvien markkinoiden, 

uusien teknologioiden ja uusien kilpailutapojen aiheuttamiin muutoksiin 

(Lawson & Samson 2001).  Heidän mukaansa innovaatiotoiminnan suosion 

kasvuun ovat vaikuttaneet esimerkiksi tietoyhteiskunnan mukanaan tuomat 

vaateet ja intensiivinen globaali kilpailu sekä näiden tekijöiden kautta mah-

dollisesti saavutettava suuri teknologinen kilpailuetu. Innovaatiotoiminnasta 

on siis tullut huomattava kilpailuetu organisaatioille. Jantunen et al. (2012) 

esittävät, että yrityksen innovaatiotoiminnan lopputulos on suuresti kiinni toi-

saalta sen tietämyksen tasosta ja kyvykkyyksistä, toisaalta merkittävä vai-

kutuksensa on myös yrityksen ulkoa tulevaista signaaleista ja toimintaym-

päristön paineista. Menestyksekkäitä innovaatioita tuottava innovaatiotoi-

minta perustuu siihen, että organisaatio ymmärtää asiakkaiden todelliset 

tarpeet kokonaisvaltaisesti ja reagoi nopeasti heidän muuttuviin tarpei-

siinsa, parhaassa tapauksessa jopa proaktiivisesti. Tranfield, Young, Par-

tington, Bessant & Sapsed (2003) pitävät innovaatiotoimintaa menestyksek-

käiden organisaatioiden elintärkeänä tapana uudistua jatkuvasti ja Moore & 

Hartney (2008) pitävät innovaatiota ja innovaatiotoimintaa merkittävänä vä-

lineenä organisaation, niin julkaisen kuin yksityisenkin, laadun kehittämi-

sessä. Organisaatioiden on Tranfield et al. (2003) mukaan oltava jatkuvasti 

valmiina kehittämään uusia innovaatioita säilyäkseen kilpailussa mukana. 

Malinen & Haahtela (2007) näkevät innovaatiotoiminnan liiketoiminnan ke-

hittämisenä, koska innovaatiotoiminnan tavoitteena on liiketoiminnan kas-

vun sekä kannattavuuden ja kilpailukyvyn kasvattaminen uusien innovaati-

oiden kautta. Zott (2003) mukaan innovointi myös antaa organisaatioille 
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mahdollisuuden korottaa tuotteidensa hintoja ja sitä kautta menestyä pa-

remmin. Asiakkaat ovat halukkaita maksamaan enemmän tuotteista tai pal-

veluista, jotka paremmin vastaavat heidän tarpeitaan. 

 

Innovaatiotoiminta ulottuu, tai ainakin sen tulisi ulottua, kaikille työelämän 

tasoille ja näinollen vaatii korkeatasoista ammatillista osaamista ja asian-

tuntijuutta innovaatioketjun kaikissa osissa. Innovointi ei ole enää pelkäs-

tään erillisen tuotekehitysosaston tai innovointiyksikön tehtävä, vaan osa 

kaikkien työntekijöiden työnkuvaa (Paalanen & Konsti-Laakso 2008). Myös 

Sydänmaanlakan (2009) mukaan innovaatiotoiminta on koko organisaation 

yhteinen asia ja siinä tarvitaan eri alojen asiantuntijoita ja asiantuntijuutta.  

Ahmed (1998) mukaan innovaatiotoiminta onkin luonteeltaan holistista, se 

kattaa koko organisaation toiminnan alkaen tarpeesta tarjota asiakkaille ar-

vonlisää ja ulottuu aina liiketoiminnan tuloksellisuuteen saakka. Uuden tuot-

teen tai palvelun kehitysprosessissa on osattava kerätä, jakaa ja käyttää 

saatavilla olevaa markkinatietoa ja tunnistaa asiakkaiden tarpeita. Asiakkai-

den tarpeet ovat monesti tiedostamattomia tai ne voivat muuttua jopa no-

peastikin heidän oppiessaan käyttämään jotain tiettyä palvelua tai tuotetta. 

Tämä näkökulma tulisi huomioida innovaatiotoiminnassa. Organisaatioiden 

tulee asiakkaiden odotusten täyttämisen lisäksi myös yllättää asiakkaansa 

vastaamalla heidän tiedostamattomiin tarpeisiinsa ja odotuksiinsa. On siis 

arvattava, mitä asiakkaat tulevaisuudessa tarvitsevat tai ainakin haluavat. 

Ideoita ja aihioita tulevaisuussuuntautuneeseen innovaatiotoimintaan ja sen 

suunnitteluun saadaan erilaisten tulevaisuusilmiöiden, esimerkiksi heikko-

jen signaalien, megatrendien ja muun, esimerkiksi ennakointitoiminnan 

avulla saatavan tulevaisuustiedon perusteella. (Kärkkäinen, Piippo, Puuma-

lainen & Tuominen 2001; Adams, Day & Dougherty 1998.)  

 

Tässä tutkielmassa innovaatiotoiminta ymmärretään niiksi monimutkaisiksi, 

interaktiiviseksi ja jatkuviksi prosesseiksi, jossa lopputuloksena on innovaa-

tio. 
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2.1.2 Tulevaisuussuuntautuneisuus innovaatiotoiminnassa 

Tulevaisuus on aina epävarmaa ja mitä pidemmälle tulevaisuuteen yri-

tämme nähdä ja suuntautua, sitä epävarmemmaksi ja epäselvemmäksi se 

muuttuu (Jokinen & Saarimaa 2013). Tulevaisuuden ennakoinnissa on Hei-

nosen & Ruotsalaisen (2012) mukaan ennen kaikkea kyse toimintaympäris-

tön muutoksesta ja tähän muutoksen valmistaudutaan parhaiten havainnoi-

malla laajasti toimintaympäristön muutoksia, jopa niin sanottua ääreisnäköä 

käyttäen. Lisäksi tulee analysoida muutosten vaikutuksia ja niiden keskeisiä 

kytkentöjä. On myös pyrittävä ymmärtämään muutoksia ja niiden vaikutuk-

sia, vaikkakin tulkinta on usein vaikeata. Tulevaisuuden ennakointi nousee 

jatkossa organisaatioiden, mutta myös yksilöiden kriittiseksi perustaidoksi, 

mutta myös keskeiseksi kilpailukykytekijäksi. Tulevaisuus on aina läsnä ny-

kyhetkessä. Tämä johtuu siitä, että muutoksen vauhti on yhä nopeampaa, 

lisäksi tuleva muutos on syvää. (Heinonen & Ruotsalainen 2012.) 

 

Tulevaisuuteen suuntautuminen on aktiivisen ja kehittyvän organisaation 

tuntomerkkejä, on muun muassa unohdettava vanhentuneet rutiinit ja toi-

mintatavat sekä sitouduttava pitkäjänteiseen kehittämistoimintaan, mutta 

myös suhtauduttava positiivisesti muutokseen ja muuttuvaan toimintaympä-

ristöön. Lisäksi johdon on panostettava henkilöstön sitouttamiseen ja laa-

tuun. Organisaatioiden on alituiseen oltava valppaana sen ulkopuolelta tu-

levien signaalien tunnistamisessa, esimerkkejä näistä signaaleista ovat 

asiakasvaateet ja verkostoista tuleva informaatio. (Ahmed 1998.) 

 

Tulevaisuustiedon hyödyntäminen innovaatiotoiminnassa on erittäin haas-

teellista. Tämä johtuu mahdollisien tulevaisuuksien hahmottamisen vaikeu-

desta ja siitä, että tulevaisuustieto on abstraktimpaa kuin hiljainen tieto, joka 

sekin on usein vaikea hahmottaa. Lisäksi tulevaisuustiedon haltuunotto or-

ganisaatioissa on vaikeaa tiedon hankalan artikuloinnin ja kommunikoita-

vuuden vuoksi. Mitä enemmän innovaatiotoiminnassa keskitytään tulevai-

suustietoon, sitä enemmän tässä prosessissa korostuu tuen tarve tiedon 

siirtämisessä ja luomisessa. (Innopakki 2013.) 
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Tulevaisuusajattelua ja erilaisia tulevaisuuteen suuntautuvia aikomuksia on 

niin yksilöillä, ryhmillä kuin koko yhteiskunnallakin (Jokinen & Saarimaa 

2013). Jatkuvasti kehittyäkseen myös organisaation on tarkasteltava inno-

vaatiotoimintaansa niin nykyisyyden, lähitulevaisuuden kuin kauimmaisen-

kin tulevaisuuden horisonteista ja tehtävä tämän tarkastelun johtopäätök-

sistä ilmenemiä liiketoiminnan uudistamistoimenpiteitä ja toimeenpantava 

kehittämiseen tähtääviä aloitteita ja toimia. Nykyisyyden horisontin toimin-

not tuovat organisaatiolle nykyistä toimintaa rahoittavaa kassavirtaa, kun 

taas lähitulevaisuuden horisontti tuottaa uusia, mutta myös nykyisiä tuot-

teita ja palveluja täsmentäviä tai mahdollisesti jopa niitä korvaavia kokonai-

suuksia. Tulevaisuuteen tähtäävä, niin sanottu kolmas horisontti sisältää 

pitkän tähtäimen ideoita, suuria tulevaisuuden mahdollisuuksia, jotka vielä 

odottavat kypsymistään. Ne takaavat organisaation pitkän aikavälin kasvua 

ja menestymistä. (Sydänmaalakka 2009.) 

 

Hietasen (2012) mukaan tulevaisuusprosessi koostuu neljästä työvai-

heesta, jotka ovat nykytilanteen tunnistaminen, mahdollisien tulevaisuuk-

sien hahmottaminen, halutun tulevaisuuden visiointi ja toimenpiteiden mää-

rittäminen. Hänen mukaansa ensimmäisen vaiheen haasteena on erityisesti 

merkittävimpien megatrendien tunnistaminen ja mahdollisesta muutoksesta 

kertovien ja käynnistymässä olevia megatrendejä ennakoivien hiljaisten sig-

naalien identifioiminen.  

2.1.3 Tulevaisuusilmiöt 

Tulevaisuutta ei voida ennustaa, mutta sitä voidaan yrittää tulkita monita-

soisten tunnusmerkkien avulla. Mannermaa (2004) jakaa tulevaisuusilmiöt 

neljään luokkaan niiden toteutumistodennäköisyyden ja vaikutuksen mu-

kaan. Näitä ominaisuuksia on kuvattu taulukossa 2. Tarkasteltaessa tule-

vaisuuden mahdollisuuksia ja niiden asettamia haasteita eri osa-alueilla, 

ovat tulevaisuusilmiöiden toisena ääripäänä megatrendit ja toisena heikot 

signaalit. Näitä molempia, vaikutukseltaan merkittäviä ilmiöitä käytetään tu-
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levaisuuden arvioinnissa. Merkitykseltään vähäisiä puolestaan ovat merki-

tyksetön kohina ja tavanomaiset trendit, jotka ovat ilmiöiden suhteellisen va-

kiintuneita kehityssuuntia. Mannermaan (2004) luokittelun lisäksi tärkeä, 

joskin arvaamaton tulevaisuuden merkki ovat mustat joutsenet, joita kutsu-

taan myös villeiksi korteiksi (Heinonen & Ruotsalainen 2012). Mustat jout-

senet nähdään joissakin lähteissä heikkojen signaalien synonyymeiksi (esi-

merkiksi Ennakoinnin sähköinen tietopalvelu 2013), mutta tässä tutkiel-

massa ne erotellaan omaksi tulevaisuusilmiökseen. 

 

Taulukko 2. Tulevaisuusilmiöt toteutumistodennäköisyyden ja vaikutuksen mukaan. Mannermaa 
(2004). 

 Pieni vaikutus Suuri vaikutus 

Pieni toteutumistodennäköisyys Merkityksetön kohina Heikot signaalit 

Suuri toteutumistodennäköisyys Tavanomaiset trendit Megatrendit 

 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan tulevaisuussuuntautuneelle innovaatiotoi-

minnalle merkittäviä tulevaisuusilmiöitä, joita ovat megatrendit, heikot sig-

naalit ja mustat joutsenet eli villit kortit sekä niiden havaitsemista ammatilli-

sen aikuiskoulutuksen toiminnassa. Tutkielmassa tarkasteltavat tulevai-

suusilmiöt on seuraavassa kuvattu. 

Megatrendit 

Megatrendit ovat yhteiskunnan rakenteita suuresti muuttavia, usein jopa 

globaaleja muutosvoimia tai kehityslinjoja. Sekä niiden toteutumistodennä-

köisyys että vaikutus on toteutuessaan suuri. Ne näyttävät muutoksen suun-

nan ja niiden tarkastelu sekä vaikutusten analyysi onkin eräs keino selvittää 

toimintaympäristön muutoksia. Megatrendeihin ei voida juurikaan, ainakaan 

lyhyellä aikavälillä, vaikuttaa ja ne koskevat toteutuessaan kaikkia yhteis-

kunnan alueita. (Mannermaa 2004; Heinonen & Ruotsalainen 2012.) 
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Tulevaisuuteen vaikuttavia tämän hetken globaaleja megatrendejä ovat 

Heinonen & Ruotsalainen (2012) mukaan muun muassa ilmastonmuutos tai 

ilmastokaaos, ympäristökädenjälki, väestön muutos (mukaan luettuna vä-

estön ikääntyminen, väestön räjähdysmäinen kasvu ja monikulttuurisuus), 

syvenevä yksilöllistyminen, syvenevä globalisaatio, lääketieteen vallanku-

mous, digitalisaatio ja elämystalous. Hietanen (2012) puolestaan nimeää 

nykyhetkessä vaikuttaviksi megatrendeiksi esimerkiksi hybriditalouden, 

joka tarkoittaa mediassa elämistä ja ubinetin, joka tarkoittaa Internetin siir-

tymistä tietokoneista ja matkapuhelimista laajemmalle ja siitä kehittyvän 

kaikkialla läsnä olevan ubinetin. Lisäksi hänen mukaansa jo nähtävissä ole-

via megatrendejä ovat globalisaatio 3.0, joka tarkoittaa tuotannon pirstaloi-

tumista yhä pienempiin osiin, jopa yksilöön saakka, biokauden kivikauden 

tai rautakauden tapaan sekä siirtymisen palvelu- ja luonnonvaratalouteen. 

Heikot signaalit 

Heikot signaalit ovat ajassa orastavia ilmiöitä, jotka voivat muokata toteutu-

essaan tulevaisuutta radikaalistikin. Niiden toteutumistodennäköisyys on 

pieni, mutta toteutuessa niiden vaikutus on suuri. Heikot signaalit tulevat 

vallitsevien järjestelmien ja viisauksien ulkopuolelta, ilman historiaa ja usein 

ne sotivat valta-ajattelua vastaan. Ne voivat olla jopa katastrofaalisia ilmiöitä 

ja usein ne häviävät yhä nopeasti kun tulivatkin. Usein heikosta signaalista 

kasvaa toteutuessaan megatrendi. Esimerkiksi Internet oli aikoinaan heikko 

signaali, josta kasvoi megatrendi. (Mannermaa 2004; Heinonen & Ruotsa-

lainen 2012.) 

 

Hietasen (2012) mukaan heikot signaalit usein tunnistaa siitä, että ne eivät 

sovi nykyiseen vallitsevaan mielen- ja toimintamalliin, vaan ne vaikuttavat 

omituiselta ja voivat usein jopa huvittaa niistä ensikertaa kuulevaa. Tällä 

hetkellä vaikuttavia hiljaisena signaalina syntyneitä ilmiöitä ovat esimerkiksi 

hitauden vallankumous, josta esimerkkejä ovat slow food, slow housing, 

slow design, slow cities ja slow life sekä vertikaaliviljely, joka tarkoittaa vih-

reän infrastruktuurin käsitteen laajenemista. Vertikaaliviljelyllä pystysuoriin 
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rakenteisiin tuodaan viherkatetta käyttäen sitä koristeena, mutta myös ener-

gian säästökeinona tai hyötykasvien ja ravinnon tuottajana. Lisäksi tulevai-

suuden heikkona signaalina voidaan nähdä esimerkiksi jo orastavana nä-

kyvät ilmiöt, joita ovat hyväosaisten sosiaaliset ongelmat, esimerkiksi työn 

ja vapaa-ajan erottaminen sekä ihmisen ja koneen fuusio, Human Enhan-

cement Technologies (HET). (Heinonen & Ruotsalainen 2012.) 

 

Hiljaiset signaalit ovat hankalia havaita, mutta ehkä vieläkin vaikeampaa on 

ymmärtää niiden todellinen merkitys ja vaikutus tulevaisuuteen (Schoema-

ker & Day 2009). Mitä esimerkiksi merkitsevät ja miten tulevat tulevaisuu-

dessa vaikuttamaan jo orastavat heikot signaalit, joita ovat esimerkiksi aivo-

tietokone-käyttöliittymä, joka mahdollistavat suoran linkin aivoista johonkin 

laitteeseen tai hämähäkin seitin ominaisuuksia nanotasolla jäljittelevä ma-

teriaali. Entä mitä hyödyntämismahdollisuuksia tuovat tullessaan nanoko-

neet, jotka pystyvät pilkkomaan esimerkiksi ongelmajätettä muuttaen sen 

tavalliseksi jätteeksi tai suorastaan uudelleen hyödynnettäväksi materiaa-

liksi. (Ahlqvist & Uotila 2008.) 

Mustat joutsenet eli villit kortit 

Arvaamattomin ja kenties usein myös pelottavin ilmiö ovat villit kortit eli mus-

tat joutsenet. Ne ovat tavanomaisen ajattelun ulkopuolella olevia harvinai-

sia, epätodennäköisiä, yllättäviä ja odottamattomia tapahtumia, joilla on to-

teutuessaan hyvin suuria vaikutuksia (Heinonen & Ruotsalainen 2012). Ta-

lebin (2007) mukaan musta joutsen on erittäin epätodennäköinen tapah-

tuma, joka ei ole ennustettavissa ja jolla on valtava vaikutus. Lisäksi Talebin 

(2007) mukaan osaamme usein kehitellä selityksen, jonka ansiosta musta 

joutsen vaikuttaa vähemmän satunnaiselta ja ennustettavammalta kuin oli-

kaan. Jälkikäteen tarkasteltuna näyttää useinkin siltä, että musta joutsen 

olisi ollut mahdollista ennakoida. Useissa lähteissä mustat joutsenet luetaan 

heikkoihin signaaleihin (muun muassa Ennakoinnin sähköinen tietopankki 

2013). Hietanen (2012) kuitenkin erottelee ne heikoista signaaleista tähden-

täen, että villit kortit ovat heikkojen signaalien tyyppisiä omituisuuksia, mutta 
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niiden luonteenomaisin piirre on yllättävyys – tulevaisuus ei olekaan suora 

jatko nykyisyydelle. 

 

Talebin (2007) nimeämiä esimerkkejä jo toteutuneista mustista joutsenista 

ovat esimerkiksi Berliinin muurin kaatuminen, vuoden 2001 terroristi-isku 

World Trade Centeriin, vuoden 2004 tsunami sekä Islannin tulivuoren tuh-

kapilven aiheuttama lentoliikennekaaos Euroopassa vuonna 2010. Musta 

joutsen voi olla myös positiivinen ilmiö. Taleb (2007) nimeää tästä esimerk-

kinä Googlen ilmiömäisen menestyksen. Tulevaisuuden mustia joutsenia 

voisivat olla vaikkapa tekniikka, jolla tietoa opitaan lataamaan suoraan ai-

voihin, keksitään ”ilmainen” vapaa energia, massiivinen terrori-isku odotta-

mattomaan aikaan ja paikkaan, laajavaikutteinen luonnonkatastrofi tai vaik-

kapa parannuskeino kaikkiin syöpiin. (Heinonen & Ruotsalainen 2012.) 

 

Miksi mustat joutsenet ovat niin ennalta arvaamattomia? Talebin (2007) mu-

kaan selityksenä voi olla se, että ihmiset usein tarkastelevat ja oppivat asi-

oita ja ilmiöitä yksityiskohtien kautta sen sijaan että keskittyisivät kokonai-

suuksien tarkasteluun ja oppimiseen. Samalla keskitytään usein vain niihin 

asioihin, jotka jo tiedetään jättäen ennestään tuntematon huomiotta. Sen 

seurauksena ei osata arvioida tilaisuuksia, ollaan liian kärkkäitä yksinker-

taistamaan ja luokittelemaan asioita, eikä olla riittävän avoimia palkitse-

maan niitä, jotka kuvittelevat ”mahdottomia” asioita. (Taleb 2007.) 

2.1.4 Ennakointi 

Siikaniemi et al. (2010) mukaan ennakointi on pohjimmiltaan kykyä tehdä 

tulevaisuus todeksi jo tänään. Heidän käsityksensä mukaan merkityksellistä 

on erityisesti tulevaisuuden mahdollisuuksien hahmottaminen ja ymmärtä-

minen. Samalla on kuitenkin pidettävä mielessä, että tulevaisuutta ei voi en-

nustaa täysin ja että toimintaympäristössä on usein asioita, joihin ei voida 

vaikuttaa. Ennakoinnin sähköisen tietopalvelun (2013) mukaan ennakointiin 

kuuluu tulevaisuuden kuvaaminen, analysointijärjestelmien luominen, kehit-

täminen ja hyödyntäminen sekä tulevaisuuteen liittyvän tiedon tuottaminen, 
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hankinta, käsittely, muokkaus, analysointi ja raportointi. Ennakointi on tie-

donhallintatoimintaa, jossa jo organisaatioiden olemassa olevaa tulevaisuu-

desta kertovaa tietoa järjestellään vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmo-

telmiksi. Ennakointi hälventää parhaassa tapauksessa muutoksen sisältä-

miä uhkia ja epävarmuuksia ja se ”auttaa surfaamaan muutoksen aallon-

harjalla” (Heinonen & Ruotsalainen 2012, 7). Tässä toiminnassa onkin kes-

keisenä ajatuksena se, että yksilö ja organisaatio voi omalla toiminnallaan 

vaikuttaa tulevaisuuteen. (Ennakoinnin sähköinen tietopalvelu 2013; Siika-

niemi et al. 2010.) 

 

Hietasen (2012) mukaan ennakointiprosessi koostuu nykytilanteen arvioin-

nista, mahdollisten tulevaisuuksien avaamisesta, halutun tulevaisuuden eli 

vision valinnasta sekä toimenpiteiden määrittämisestä halutun tulevaisuu-

den saavuttamiseksi. Se on itselle mieleisen tulevaisuustavoitteen asetta-

mista ja sen miettimistä, miten tähän tavoitteeseen päästään. Prosessissa 

korostuu tulevaisuuteen vaikuttavien tekijöiden havaitseminen vaihtoehtois-

ten tulevaisuuksien hahmottamisen ohella. On siis kysyttävä, mitä ovat 

oleellisimmat muuttujat, jotka muokkaavat tulevaisuutta. (Siikaniemi et al. 

2010.) 

 

Edellä kuvattuihin määritelmiin nojautuen ennakoinnilla tarkoitetaan tässä 

tutkielmassa jatkuvaa prosessia, jolla varaudutaan tulevaisuuteen sekä py-

ritään vaikuttamaan siihen ennalta. Se ei ole pelkästään vaihtoehtoisten tu-

levaisuuksien kartoittamista ja niihin varautumista, vaan myös vaihtoehtojen 

jakamisena mahdollisiin, todennäköisiin, toivottaviin ja ei-toivottaviin. Enna-

koinnin avulla näistä eri tulevaisuuskuvista voidaan valita mieleinen, johon 

pyritään oman toiminnan kautta vaikuttamaan ja aktiivisesti edistämään it-

selle mieleisen tulevaisuuden vaihtoehdon toteutumista. Tärkeätä on siis 

ymmärtää, että tulevaisuuteen voidaan omalla toiminnalla vaikuttaa suures-

tikin. Toisaalta tulevaisuuden avoimuutta voidaan käyttää hyväksi ja visioida 

itselle mieluisia tulevaisuuksia ja toimia aktiivisesti näiden haluttujen tule-

vaisuuksien saavuttamiseksi. (Heinonen & Ruotsalainen 2012.) 
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2.2 Dynaamiset kyvykkyydet 

Hyypiä, Harmaakorpi & Pihkala (2008) esittävät, että organisaatiossa on 

sen omistamien konkreettisten, fyysisten resurssien lisäksi suuri määrä tai-

toja, tietoja ja oikeuksia, joiden avulla nämä omistetut fyysiset resurssit saa-

daan käyttöön. Winterin (2003) mukaan aineettomat resurssit määritellään 

kyvykkyyksiksi. Resurssien ja kyvykkyyksien ero on selkeä: resurssit ovat 

saatavilla olevia tekijöitä, jotka organisaatio omistaa ja kontrolloi, kun taas 

kyvykkyydet ovat organisaation kyky hyödyntää näitä resursseja. Usein 

tämä resurssien hyödyntäminen tapahtuu yhdistellen resursseja ja organi-

satorisia prosesseja. Lopputuloksena tästä toiminnosta ovat organisaation 

tuotteet tai palvelut, joita se tarjoaa asiakkailleen. (Amit & Schoemaker 

1993.) 

 

Kyvykkyys määritellään Laamanen & Tinnilä (2009, 91) mukaan ”kyvyksi 

toimia tarkoituksenmukaisesti käytännön tilanteissa”. Kun tarkoitetaan ni-

menomaan organisaation kyvykkyyttä, viitataan usein organisaation histori-

ansa aikana omaksumiin toimintamalleihin, prosesseihin ja osaamisen kas-

vattamiseen liittyviin investointeihin. Ajatellaan, että kyvykkyydet rakentuvat 

toistensa varaan ja ne kehittyvät tietyssä järjestyksessä, ajan mittaan, pol-

kuriippuvaisesti. Niitä ei voi siis helposti ostaa tai myydä, vaan ne on raken-

nettava aikojen saatossa (Teece et al. 1997). Cepeda & Vera (2007) pitävät 

kyvykkyyksiä yrityksen tietämykseen perustuvina organisatorisina proses-

seina ja rutiineina.  

 

Winter (2000) määrittelee organisationalisen kyvykkyyden korkeatasoiseksi 

rutiiniksi tai rutiinijoukoksi, jonka vaikutus organisaatioon ja sen päätöksen-

tekoon on keskeinen. Teece et al. (1997) mukaan kyvykkyydet ovat avain-

asemassa strategisessa johtamisessa silloin kun yrityksessä omaksutaan, 

integroidaan ja uudelleen muotoillaan sisäisiä tai ulkoisia organisatorisia tai-

toja, resursseja ja toimintoja vastaamaan nopeasti muuttuvan toimintaym-

päristön haasteisiin. Kyvykkyyksillä on selkeitä tunnusmerkkejä: Amit & 
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Schoemaker (1993) toteavat, että kyvykkyydet ovat yritys- tai organisaa-

tiokohtaisia, Dayn (1994) mukaan ne ovat vaikeita yksilöidä ja Teece et al. 

(1997) sekä Makadokin (2001) mukaan ne ovat vaikeasti hinnoiteltavissa 

taloudellisin arvoin tai myytävissä, koska ne ovat kietoutuneet hyvin syvälle 

yrityksen prosesseihin.  

2.2.1 Resurssiperustainen näkemys 

Dynaamisten kyvykkyyksien teoriaa pohjautuu vahvasti resurssiperustai-

seen näkemykseen (RBV), esimerkiksi Wang & Ahmed (2007) näkevät re-

surssit yrityksen perustuksena ja dynaamisten kyvykkyyksien perustana. 

Tämän taustan huomioon ottaen on oleellista ymmärtää resurssipohjainen 

näkemys, jotta voisi ymmärtää dynaamisia kyvykkyyksiä. 

 

Resurssiperustaista näkemystä pidetään yleisesti yhtenä keskeisimmistä lii-

ketoiminnan ja johtamisen viitekehyksistä. Näkemyksen ydin ovat yrityksen 

resurssit ja kyvykkyydet, joita on vaikea, jollei mahdotontakin imitoida 

(Teece et al. 1997). Näkemyksen tavoitteena on selittää, mistä yrityksen 

sisäisistä lähteistä kilpailuetu syntyy tai vastaavasti sen puute johtuu. Tar-

kastelussa yrityksen tuotteiden tai palvelujen sijasta ovat sen resurssit ja 

kyvykkyydet sekä niiden optimointi ja niihin liittyvien kustannusten leikkaa-

minen. Resurssiperustainen näkökulma tarkastelee yritystä sisältäpäin, 

nähden sen varsin staattisena resurssinippuna. Barneyn (1991) mukaan yri-

tyksen kilpailuedun lähde ovat VRIN-resurssit eli -attribuutit, jotka ovat sa-

manaikaisesti arvokkaita (Valuable), harvinaisia (Rare), vaikeasti jäljiteltä-

viä (Inimitable) ja korvaamattomia (Non-substitutable). Lisäksi yrityksessä 

tarvitaan osaamista, jolla kyetään yhdistämään ja käyttämään näitä elintär-

keitä resursseja. Resurssiperustaisen näkemyksen mukaan resurssit ovat 

jakaantuneet epätasaisesti yritysten välillä ja ne muuttuvat aikojen kuluessa 

(Barney 1991). RBV-näkemys korostaa resurssien hidasta muutosta. Ne 

nähdään varsinkin lyhyellä aikavälillä jäykiksi reagoimaan muutokseen. Yri-

tykset ovat ikään kuin ”jumissa” resurssiensa tai niiden puutteen kanssa. 
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Kilpailutilanteessa yritysten on kuitenkin mahdollista ylläpitää resurs-

siepätasapainoa ja siten saavuttaa kilpailuetua. (Helfat & Peteraf 2003; 

Teece et al. 1997.) 

 

Resurssiperustainen näkemys katselee yritystä sisältäpäin, unohtaen sen 

usein alituisessa muutoksessa elävän toiminta- ja kilpailuympäristön. RBV-

näkemyksen mukaan kilpailuetua haetaan yritysspesifeistä resursseista ny-

kyisillä markkinoilla, sen sijaan että pyrittäisiin sopivalla markkinapositiolla 

hakemaan uutta kasvua (Teece et al. 1997).  Resurssiperustainen näkemys 

ei Teecen & Pisanon (1994) mukaan selitä riittävästi sitä miten ja miksi tietyt 

menestyksekkäät yritykset säilyttävät kilpailuedun nopeassa ja ennakoimat-

tomassa muutoksessa nopealla ja joustavalla tuoteinnovoinnilla, yhdistäen 

innovaatiot tehokkaaseen sisäisten ja ulkoisten resurssien johtamiseen ja 

koordinointiin. Lisäksi RBV ei tuo esille mistä yritysspesifit resurssit ja ky-

vykkyydet ”ilmaantuvat” ja kuinka niitä olisi mahdollista käyttää kilpailuedun 

saavuttamiseksi. Näkemys ei myöskään anna ehdotuksia siitä, miten VRIN-

resursseja on mahdollista muokata niin, että niillä on mahdollista vastata 

markkinoilla tapahtuvaan muutokseen. (Ambrosini & Bowman 2009.)  

 

Hyypiä et al. (2008) mukaan RBV korostaa organisaation potentiaalisten 

voimavarojen tunnistamista, näihin voimavaroihin liittyvien kriteerien täyttä-

mistä, niistä huolehtimista ja niiden suojelemista. Ajatuksena on niin ikään 

ohjata käytössä olevat niukat resurssit niihin kohteisiin, joissa ne ovat suu-

rimmaksi hyödyksi aikaansaaden näin tehokkuutta ja sitä kautta menes-

tystä. Ambrosinin & Bowmanin (2009) mukaan dynaamisten kyvykkyyksien 

teoria laajentaa RBV-näkemystä tuoden staattiseen resurssiperustaiseen 

näkökulmaan dynaamisia elementtejä. Tämä tapahtuu korostamalla sitä 

kuinka arvokkaat, harvinaiset, vaikeasti jäljiteltävät ja hankalasti korvatta-

vissa olevat resurssit (VRIN) voidaan luoda ja kuinka olemassa olevaa re-

surssivalikoimaa voidaan muokata vastaamaan hektisiin markkinamuutok-

siin.   
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RBV-näkemyksen ja dynaamisten kyvykkyyksien lähtökohtaa voidaan pitää 

samansuuntaisena, mutta näiden kahden näkökulman välillä on kuitenkin 

olemassa selkeä ero. Resurssit ovat RBV-näkemyksen ydin. Nämä resurs-

sit ovat niin fyysisiä, henkisiä kuin organisatorisiakin, ja niitä voidaan käyttää 

yrityksen arvoa luovien strategioiden toteuttamisessa. Dynaamisten kyvyk-

kyyksien perusideana taas on nimenomaan resurssien ja operationaalisen 

tason kyvykkyyksien muutos ja sitä kautta vaikuttaa ratkaisevasti kilpai-

luedun saavuttamiseen ja säilyttämiseen. Otetaan siis toimintaympäristön 

muutos eli dynaamisuus huomioon ja pyritään itse muuttumaan ympäristön 

mukana. Samalla pyritään aktiivisesti myös vaikuttamaan ulkoisiin olosuh-

teisiin niin, että ne muuttuisivat organisaatiolle sopivammiksi. Dynaamiset 

kyvykkyydet ovat resurssien taustalla olevia ilmiöitä, joilla luodaan, omak-

sutaan, muutetaan, kehitetään ja yhdistellään resursseja uusiksi kilpai-

luedun lähteiksi. (Cepeda & Vera 2007; Eisenhardt & Martin 2000; Helfat & 

Peteraf 2003.) 

2.2.2 Kyvykkyyksien luokittelu  

Kyvykkyydet kehittyvät polkuriippuvaisesti, aiemman tietämyksen ja organi-

saation resurssiperustan kautta oppimalla, ajan mittaan ja niiden kehittymi-

nen vaatii investointeja organisaatiolta (McKelvie & Davidsson 2009). Aiem-

massa tutkimuksessa tuodaan yleisimmin esiin useimmiten kaksi kyvyk-

kyyksien luokkaa, jotka ovat ensimmäisen tason eli operationaaliset kyvyk-

kyydet ja toisen eli korkeamman tason kyvykkyydet. Esimerkiksi Collis 

(1994) erottaa ensimmäisen ja korkeamman luokan kyvykkyydet, joista en-

siksi mainitut viittaavat kyvykkyyksiin, joiden avulla voidaan suorittaa yrityk-

sen perustoimintoja. Ylemmän luokan kyvykkyydet taasen viittaavat hänen 

mukaansa yrityksen dynaamiseen kehittämistoimintaan eli dynaamisiin ky-

vykkyyksiin.  

 

Danneels (2002), Zollo & Winter (2002) ja Winter (2003) määrittelevät ky-

vykkyydet tavanomaisiin operationaalisiin eli nolla-asteen kyvykkyyksiin ja 
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dynaamisiin eli ensimmäisen asteen kyvykkyyksiin. Operationaaliset kyvyk-

kyydet suuntautuvat näiden tutkijoiden mukaan yrityksen operatiivista toi-

mintaa kohden eli miten ”yritys ansaitsee elantonsa tässä ja nyt”. Ilman ope-

rationaalisia kyvykkyyksiä yritys ei voi kerätä asiakkailtaan tuottoja eikä 

hankkia uutta materiaalia tuotantoonsa. Operationaaliset kyvykkyydet ovat 

siis yrityksen olemassaolon edellytys (Winter 2003). Dynaamiset kyvykkyy-

det heidän mukaansa sen sijaan korostuvat muutoksessa ja tuovat muutos-

tilanteeseen toiminnallisuutta, esimerkiksi vaikuttaen yrityksen tuotteiden ja 

tuotantoprosessien muutokseen toimintaympäristön mukaisesti. Ne operoi-

vat tavallisien kyvykkyyksien laajentamisen tai muokkaamisen, jopa uusien 

kyvykkyyksien luomisen parissa (Winter 2003). Dynaamiset kyvykkyydet 

määrittelevät siis yrityksen kyvyn kehittää resurssiperustaansa ja rakentaa 

uusia operationaalisia kyvykkyyksiä (Teece et al. 1997). 

 

Taulukko 3. Operationaaliset ja dynaamiset kyvykkyydet. Esimerkiksi Helfat & Peteraf 2003; Teece 
et al. 1997; Winter 2003. 

Kyvykkyys Määritelmä 

Operationaaliset kyvykkyydet  

(ensimmäisen asteen kyvykkyy-

det) 

Kyvykkyydet, joita organisaatio käyttää joka-

päiväisessä liiketoiminnassaan. 

Dynaamiset kyvykkyydet  

(toisen tai korkeamman tason ky-

vykkyydet) 

Kyvykkyydet, jolla organisaatio integroi, ra-

kentaa ja uudelleen muokkaa sisäisiä ja ul-

koisia kyvykkyyksiä, jotta se voi vastata no-

peasti muuttuvan toimintaympäristön asetta-

miin haasteisiin. 

 

Tässä tutkielmassa kyvykkyydet erotellaan operationaalisiin kyvykkyyksiin, 

jota tarkoittavat kyvykkyyksiä, joita yritys tarvitsee jokapäiväisessä liiketoi-

minnassaan ja dynaamisiin kyvykkyyksiin, joihin tässä tutkielmassa tarkem-

min keskitytään. Näiden kahden kyvykkyysluokan ero on kuvattu taulukossa 

3 ja se voidaan määritellä seuraavasti: operationaaliset kyvykkyydet ovat 

kyvykkyyksiä, joilla yritys ansaitsee elantonsa. Dynaamiset kyvykkyydet sen 



36 

sijaan ovat kyvykkyyksiä, joiden avulla yritys muuttaa operationaalisia ru-

tiinejaan. (Esimerkiksi Helfat & Peteraf 2003; Teece et al. 1997; Winter 

2003.) 

 

Operationaalisten ja dynaamisten kyvykkyyksien erottaminen toisistaan voi 

olla hyvinkin vaikeaa ja usein vaaditaan, että tutkija tuntee tutkimuksensa 

kontekstin erittäin tarkasti. Voi olla niinkin, että toisesta organisaatiosta tun-

nistettu dynaaminen kyvykkyys onkin samalla toimialalla vaikuttavan naa-

puriyrityksen päivittäinen operationaalinen kyvykkyys tai päinvastoin. Erot-

telu tapahtuu usein sen perusteella, onko yritys saavuttanut tämän kyvyk-

kyytensä resurssipohjan muutoksen kautta äskettäin vai onko kyseinen ky-

vykkyys jo saavuttanut yrityksessä vakiintuneen, jokapäiväisen, operatio-

naalisen kyvykkyyden aseman. (Eisenhardt & Martin 2000.) 

2.2.3 Dynaamisten kyvykkyydet 

Teece et al. (1997) mukaan dynaamisten kyvykkyyksien näkökulma nousee 

Schumpeteriläisestä innovaatiopohjaisesta kilpailuasetelmasta, panos/tuo-

tos-ajattelusta, kasvavista tuotto-odotuksista sekä yrityksen olemassa ole-

vien kompetenssien ”luovasta tuhosta”. Lähestymistapa pyrkii selittämään 

yritystasolla onnistumista tai epäonnistumista. Kuten aiemmin esitettiin, dy-

naamiset kyvykkyydet voidaan nähdä RBV-teorian ”dynaamisena jat-

keena”, mutta yhtäläisyyksiä voidaan nähdä myös tietämyksen luomiseen 

ja hyödyntämiseen painottuvan KBV-teorian (Knowledge Based View) tai 

kollektiivista oppimista ja sitä kautta saavutettavia ydinkyvykkyyksiä koros-

tavan Core Competence -näkemyksen kanssa. Näissä kaikissa kolmessa 

teoriassa yritys nähdään heterogeenisten ja polkuriippuvaisten resurssien 

kimppuna, joka on yrityksen mahdollisuus saavuttaa kilpailuetu ja menestyä 

markkinoilla. (Ambrosini & Bowman 2009; Grant 1996; Prahalad & Hamel 

1990.) 
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Dynaamisten kyvykkyyksien teoria on esiintynyt kirjallisuudessa 1990-luvun 

alkupuolelta lähtien ja aikojen saatossa se on kehittynyt huomattavasti (Am-

brosini & Bowman 2009). Dynaamisia kyvykkyyksiä on kirjallisuudessa 

määritelty monin eri tavoin ja erilaisista näkökulmista tarkastellen.  Eas-

terby-Smith, Lyles & Peteraf (2009) selittävät tämän johtuvan siitä, että tut-

kijat, jotka ovat määritelleet dynaamisia kyvykkyyksiä tulevat hyvinkin erilai-

sista tieteen traditioista ja näin ollen tarkastelevat ilmiötä eri näkökulmista, 

heijastellen omaa taustaansa. Eräät tutkijat pitävät dynaamisten kyvykkyyk-

sien määritelmää jopa liian laajana ja moniselkoisena, muun muassa Wang 

& Ahmed (2007) huomauttavat dynaamisten kyvykkyyksien pitävän sisäl-

lään jopa liian laajan valikoiman resursseja, prosesseja ja kyvykkyyksiä. 

Winter (2003) mukaan osa tutkijoista suhtautuu skeptisesti dynaamisesti ky-

vykkyyksien tarpeellisuuteen ja jopa niiden olemassaoloon. Osa tutkijoista 

puolestaan näkee, että dynaamiset kyvykkyydet ovat kyllä olemassa, mutta 

olettavat, että ne syntyvät itsestään sen sijaan että niitä olisi mahdollista 

organisaation omalla toiminnalla aktiivisesti ja päämäärätietoisesti luoda, 

muokata ja vahvistaa. Myös dynaamisten kyvykkyyksien vaikuttamismah-

dollisuuksista kilpailuetuun nähden ollaan useampaa mieltä. (Winter 2003.)  

 

Winter (2003) määrittelee dynaamiset kyvykkyydet toiminnoiksi, jotka ope-

roivat, muokkaavat ja luovat tavallisia, operationaalisia kyvykkyyksiä.  

Teece et al. (1997) mukaan dynaamiset kyvykkyydet ovat yritysspesifejä 

ominaisuuksia, jotka kehittyvät ajan kanssa monimutkaisen vuorovaikutuk-

sen tuloksena yrityksen yhdistellessä resurssejaan. Ne ovat siis ”yrityksen 

kyky integroida, rakentaa ja uudelleen muokata sisäisiä ja ulkoisia kyvyk-

kyyksiä, jotta voitaisiin vastata nopeasti muuttuvan toimintaympäristön aset-

tamiin haasteisiin” (Teece et al. 1997, 516). Helfat (1997) määrittelee dy-

naamiset kyvykkyydet organisaation kyvyksi suunnitelmallisesti luoda, laa-

jentaa ja muokata resurssiperustaansa eli luoda uusia tuotteita ja proses-

seja ja näin vastata muuttuviin olosuhteisiin. Tämä laaja määritelmä sisäl-

lyttää resurssiperustaan niin yrityksen resurssit kuin sen kyvykkyydetkin. Ei-

senhardt & Martin (2000) taas käyttävät käsitettä kuvaamaan organisaation 

kykyä osaamisensa uudistamisessa ja uusien innovatiivisten ratkaisujen 
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saavuttamisessa. Dynaamiset kyvykkyydet ovat heidän mukaansa koko-

elma spesifejä ja tunnistettavissa olevia yrityksen prosesseja, jotka käyttä-

vät resursseja ja joiden avulla yrityksen on mahdollista hankkia, integroida, 

vapauttaa ja uudelleen muotoilla strategisesti tärkeitä elementtejä. Esimerk-

kejä dynaamisista kyvykkyyksistä ovat muun muassa tuotekehitys, laadun 

tarkkailu, strateginen päätöksenteko, yritysostot, verkostojen hallinta, yrityk-

sen rajojen yli tapahtuva yhteistyö tai organisaationkulttuurin muuttaminen. 

Näillä toimenpiteillä prosessit muokkaavat resursseja vastaamaan ympäris-

tön haasteisiin ja jopa aikaansaavat toiminnallaan muutoksia toimintaympä-

ristössä ja markkinoilla. Näin dynaamisten kyvykkyyksien aikaansaaman 

muutoksen tuloksena on nopeasti luotu tilannespesifi uusi tieto eli uuden 

oppiminen ja sitä kautta dynaamiset kyvykkyydet luovat pohjan resurssipoh-

jaiselle ylivoimalle kilpailussa. (Eisenhardt & Martin 2000.)  

 

Dynaamiset kyvykkyydet linkittyvät kiinteästi ylimmän johdon strategiseen 

päätöksentekoon, esimerkiksi Wang & Ahmed (2007) määrittelevät dynaa-

miset kyvykkyydet yrityksen jatkuvaksi resurssien ja kyvykkyyksien integ-

roinniksi, uudelleen konfiguroinniksi, uudistamiseksi ja luomiseksi sekä eri-

tyisesti ydinkyvykkyyksien päivittämiseksi ja uudelleen rakentamiseksi. 

Näin yritys vastaa muuttuvan toimintaympäristön vaateisiin ja saavuttaa 

kestävää kilpailuetua. Heidän näkemyksensä mukaan dynaamiset kyvyk-

kyydet eivät ole prosesseja, vaan ne on upotettu prosesseihin. Rindova & 

Kotha (2001) näkevät myös dynaamisten kyvykkyyksien yhteyden päätök-

sentekoon. Heidän mukaansa dynaamiset kyvykkyydet ovat jopa elintär-

keitä, kaksitasoisen jaottelun mukaan. Toisaalta ne ovat tärkeitä yrityksen 

johtamiseen liittyvien taitojen päivityksessä, toisaalta yrityksen pärjäämi-

sessä nopeasti muuttuvilla markkinoilla. Zahra, Sapienza & Davidsson 

(2006) määrittelevät dynaamiset kyvykkyydet kyvyksi muuttaa tai muotoilla 

uudelleen jo olemassa olevia huomattavia kyvykkyyksiä. Näitä kyvykkyyk-

siä yrityksellä on monia ja ne ovat tämän näkemyksen mukaan eri vahvuisia 

ja näin myös dynaamiset kyvykkyydet ovat eri vahvuisia. Organisaatiolla voi 

olla esimerkiksi vahva dynaaminen kyvykkyys asiakkuuksienhallintaan liit-

tyvissä rutiineissa, mutta heikko kyvykkyys tuotekehitysrutiinien puolella. 
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Tämän näkemyksen mukaan sekä operationaaliset että dynaamiset kyvyk-

kyydet vahvistuvat käytön myötä. Mitä enemmän kyvykkyyksiä ”harjoite-

taan”, sitä enemmän niiden avulla on mahdollista saavuttaa ja niiden käyttö 

tehostuu. (Zahra et al. 2006.)  

 

Yhteenveto tärkeimmistä tämän tutkielman perustana olevista määritel-

mistä on kuvattu taulukossa 4. 

 

Taulukko 4. Dynaamiset kyvykkyydet. 

Määritelmä Lähde  

Yrityksen kyky uudistaa osaamistaan ja saavut-

taa uusia innovatiivisia ratkaisuja. 

Eisenhardt & Martin 2000. 

Yrityksen kyky suunnitelmallisesti luoda, laajen-

taa ja muokata resurssiperustaansa. 

Helfat 1997. 

Yrityksen kyky integroida, rakentaa ja uudelleen 

muokata sisäisiä ja ulkoisia kyvykkyyksiä, jotta 

voitaisiin vastata nopeasti muuttuvan toimintaym-

päristön asettamiin haasteisiin. 

Teece et al. 1997. 

Jatkuva yrityksen resurssien ja kyvykkyyksien in-

tegrointi, uudelleen konfigurointi, uudistaminen ja 

luominen, erityisesti ydinkyvykkyyksien päivittä-

minen ja uudelleen rakentaminen. 

Wang & Ahmed 2007. 

Yrityksen toiminnot, jotka operoivat, muokkaavat 

ja luovat tavallisia, operationaalisia kyvykkyyksiä.

Winter 2003. 

Yrityksen kyky muuttaa ja muotoilla uudelleen jo 

olemassa olevia huomattavia kyvykkyyksiä. 

Zahra et al. 2006 

Yrityksen muutosorientoituneet kyvykkyydet, 

joilla uudelleen järjestetään ja rakennettaan re-

surssiperusta niin, että se vastaa paremmin asi-

akkaiden tarpeita ja kilpailijoiden strategioita. 

Zahra & George 2002 

 

Monet tutkijat pitävät dynaamisia kyvykkyyksiä ja niiden hyödyntämistä suo-

rastaan elinehtona nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Cepeda & 

Vera (2007) toteavat, että mikä yrityksellä on dynaamisia kyvykkyyksiä, se 
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suoriutuu hyvin muutoksessa ja toisaalta suoriutuakseen hyvin muutok-

sessa yrityksellä tulisi olla dynaamisia kyvykkyyksiä. Dynaamisia kyvyk-

kyyksiä tarvitaan, jotta organisaatio voisi uudistua ja vastata muutokseen 

säilyttäen kilpailuetunsa. Teece et al. (1997) mukaan globaaleilla markki-

noilla voittajia ovat ne yritykset, jotka oikea-aikaisesti vastaavat kysynnän 

nopeastikin muuttuviin tarpeisiin ketterällä ja joustavalla tuotekehityksellä. 

Lisäksi tarvitaan johdon kyvykkyyttä tehokkaasti koordinoida ja johtaa yri-

tyksen sisäisiä ja ulkoisia kyvykkyyksiä sekä luoda uusia kyvykkyyksiä. 

Tämä näkökulma puolustaisi sitä, että yrityksen menestymiselle ja selviyty-

miselle dynaamiset kyvykkyydet ovat elintärkeitä. Zahra et al. (2006) näke-

vät dynaamiset kyvykkyydet yrityksen suurena mahdollisuutena ja potenti-

aalisen tehokkaana tienä menestykseen, mutta ne eivät kuitenkaan takaa 

onnistumista tai yrityksen elinvoimaisuutta. Ne siis voivat olla arvokkaita ti-

lanteessa, kun ulkoinen toimintaympäristö äkillisesti tai odottamatta muut-

tuu (Zahra et al. 2006). 

 

Winter (2003) mukaan on jopa mahdollista, että yrityksen on mahdollista 

toimia ilman dynaamisia kyvykkyyksiä, jopa dramaattisissa muutoksissa. 

Kuitenkin ilman dynaamisia kyvykkyyksiä, pelkkien resurssien ja kompe-

tenssien varassa, yritys todennäköisimmin pysyy markkinoilla ja pärjää kil-

pailussa vain jonkin aikaa. Yrityksien toiminta on tällöin ”tulipalojen sammut-

telun” -tyyppistä toimintaa, jossa reagoidaan muutokseen ad-hoc-tyyppi-

sesti. Winter (2003) näkee tämän ad-hoc-tyyppisen reagoinnin suoranai-

sena vastakohtana pitkäjänteiselle dynaamisten kyvykkyyksien kautta ta-

pahtuvalle muutokseen reagoinnille. Voi olla, että ad-hoc-menetelmällä toi-

mien voitot ovat aluksi suuriakin, mutta kilpailuetu ja tuotot katoavat kiristy-

vän kilpailun myötä hyvin nopeasti. Tämä johtuu siitä, että ilman dynaamisia 

kyvykkyyksiä yritys ei pysty luomaan uusia kilpailukyvyn lähteitä. Siltä siis 

puuttuu jatkuva innovatiivisuus ja uudistumiskyky. 

 

Dynaamisten kyvykkyyksien pysyvyydestä on aiemmassa tutkimuksessa 

erilaisia näkemyksiä. Zollo & Winter (2002) näkevät, että dynaamiset kyvyk-

kyydet ovat organisaation rakenteissa ja luonteeltaan näin varsin pysyviä. 
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Sen sijaan Rindova & Kotha (2001) pitävät dynaamisia kyvykkyyksiä jatku-

vasti uudistuvina ja kehittyvinä. Joka tapauksessa dynaamisten kyvykkyyk-

sien rakentaminen ja käyttö vaatii yritykseltä taloudellista panostusta ja voi 

olla hyvinkin kallista. Tässä satsauksessa on aina mahdollisuus suuriinkin 

voittoihin – samoin kuin suuriin tappioihin. Dynaamisiin kyvykkyyksiin sijoi-

tetun pääoman tuotto tai niistä saatava hyöty voi olla hankala havaita, koska 

dynaamisten kyvykkyyksien vaikutukset ei useinkaan näy suoraan, vaan 

epäsuorasti jonkun operationaalisen kyvykkyyden kehittymisen myötä. Sel-

keimmin dynaamisiin kyvykkyyksiin satsattu panostus on nähtävissä dynaa-

misissa, nopeasti muuttuvissa toimintaympäristöissä johtuen dynaamisten 

kyvykkyyksien ominaisuudesta uudistaa yrityksen suorituskykyyn liittyviä 

kompetensseja. Lisäksi dynaamisten kyvykkyyksien suorituskyvyn tehok-

kuus on suuresti riippuvainen yrityksen senhetkisestä tietopääomasta. 

(Zahra et al. 2006.) 

 

Monet tutkijat pitävät yrityksen dynaamisia kyvykkyyksiä ainutlaatuisina ja 

hyvinkin yritysspesifeinä, yrityksen historian kautta kehittyneinä element-

teinä (esimerkiksi Barretto 2010; Teece et al. 1997). Tätä näkökulmaa puo-

lustaa näkemys, jonka mukaan dynaamiset kyvykkyydet kytkeytyvät vah-

vasti oppimiseen. Aiemmassa tutkimuksessa jopa käytetään dynaamisista 

kyvykkyyksistä määritelmää ”rutiinit, joilla opitaan rutiineja”. Ambrosini & 

Bowman (2009) mukaan dynaamiset kyvykkyydet ovat tyypillisesti organi-

saation oppimisen ja kokemuksen lopputuloksia. Myös Zollo & Winter 

(2002) esittävät, että dynaamiset kyvykkyydet nousevat yrityksen oppimi-

sesta. Kyvykkyyksiin sisältyvä organisatorinen tieto kumuloituu aikaa myö-

ten yrityksessä ja sitä kautta oppiminen vaikuttaa yhtäältä yrityksen tieto-

pohjaan, toisaalta olemassa olevalla tietopohjalla on vaikutuksensa oppimi-

seen. Oppiminen tapahtuu kokemuksellisesti, esimerkiksi kokeilun ja tes-

taamisen sekä tekemällä ja käyttämällä oppimisen kautta. Tärkeä oppimi-

sen muoto on myös virheistä oppiminen: Eisenhardt & Martin (2000) näke-

vät pienien tappioiden ja virheiden kautta oppimisen olevan paljon tehok-
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kaampi oppimisen muoto kuin onnistumisten tai suurien virheiden tai tappi-

oiden kautta tapahtuva oppiminen. (Eisenhardt & Martin 2000; Jantunen et 

al. 2012; Leventhal & March 1993.)  

 

Aiemmassa tutkimuksessa on nähtävissä voimakkaana se, että dynaamiset 

kyvykkyydet ovat hyvinkin yritysspesifejä ja polkuriippuvaisia. Tästä poike-

ten Eisenhardt & Martin (2000) kuitenkin näkevät eri yritysten dynaamisissa 

kyvykkyyksissä myös yhteneväisyyksiä, erottaen näin selkeästi dynaamis-

ten kyvykkyyksien näkökulman resurssiperustaisesta. Heidän näkemyk-

sensä mukaan dynaamiset kyvykkyydet ovat toki yksityiskohdiltaan yritys-

kohtaisia ja hyvinkin polkuriippuvaisia, mutta samalla olemassa on parhai-

den käytänteiden tyyppisiä elementtejä, jolloin dynaamisissa kyvykkyyk-

sissä voi olla eri yritysten välillä myös samankaltaisuuksia. Esimerkkinä 

tästä ovat tuotekehityksen rutiinit, joissa hyvin tyypillisesti käytetään mo-

niammatillisia tiimejä. Tällöin kehitystyössä on mukana paljon erilaista osaa-

mista eri lähteistä, tyypillisesti jopa eri yrityksistä, ehkä myös asiakkaista, 

yhteistyökumppaneista, sidosryhmistä ja alihankkijoista. (Eisenhardt & Mar-

tin 2000.) 

 

Dynaamiset kyvykkyydet eivät välttämättä tuota usein tavoitteena olevaa 

tehokkuutta saati positiivista lopputulosta. Tämä johtuu toisaalta ulkoisen 

toimintaympäristön muutosten epävarmuudesta ja arvaamattomuudesta, 

toisaalta dynaamisten kyvykkyyksien resurssiperustaan kohdistuvan vaiku-

tuksen ennustamisen epävarmuustekijöistä. (Ambrosini & Bowman 2009.) 

Helfat, Finkelstein, Mitchell, Peteraf, Singh, Teece & Winter (2007) tähden-

tävätkin, että dynaamiset kyvykkyydet eivät automaattisesti johda kilpai-

luedun saavuttamiseen. Heidän mukaansa dynaamisten kyvykkyyksien 

avulla uudistetut ja muokatut VRIN-resurssit eivät välttämättä ole lopputule-

maltaan enää VRIN-resursseja. Tämä voi esimerkiksi ilmetä niin, että uu-

distetut resurssit eivät vastaakaan optimaalisesti markkinoiden vaateisiin.  
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2.2.4 Dynaamisten kyvykkyyksien jaottelu 

Dynaamisten kyvykkyyksien jaottelusta on aiemmassa tutkimuksessa mo-

nia eri variaatioita ja näkemyksiä. Useat tutkijat kuitenkin tunnistavat kolme 

eri dynaamisen kyvykkyyden tyyppiä. Ellonen et al. (2011) erottelevat ul-

koista tietämystä vaativat kyvykkyydet, tuotteiden ja markkinoiden innova-

tiivisuuteen linkittyvät kyvykkyydet sekä yrityksen resursseja ja kyvykkyyk-

siä muokkaavat kyvykkyydet. Ambrosini, Bowman & Collier (2009) määrit-

televät dynaamisille kyvykkyyksille myös kolme eri tasoa: nouseva (Incre-

mental), uusiva (Renewing) ja kehittävä (Regenerative) taso. Näistä ensim-

mäinen tarkoittaa heidän mukaansa kyvykkyyksiä, jotka ovat valmiuksia ke-

hittää jatkuvasti yrityksen resurssiperustaa. Uusivan tason kyvykkyydet ovat 

niitä jotka päivittävät, mukauttavat ja laajentavat yrityksen resurssiperustaa. 

Kehittävän tason kyvykkyydet puolestaan eivät vaikuta yrityksen resurssi-

perustaan, vaan sen nykyisiin olemassa oleviin dynaamisiin kyvykkyyksiin 

eli vaikutetaan siihen, miten yritys muuttaa resurssiperustaansa tulevaisuu-

dessa. Wang & Ahmed (2007) mukaan dynaamiset kyvykkyydet voidaan 

jakaa omaksuvaan, innovatiiviseen ja sopeutuvaan kyvykkyyteen. Omak-

suva kyvykkyys tarkoittaa heidän mukaansa kykyä omaksua ulkopuolista 

tietoa, innovatiivisuuskyvykkyys viittaa yrityksen innovatiivisuuteen ja so-

peutuva kyvykkyys puolestaan tarkoittaa yrityksen kykyä sopeuttaa ja uu-

delleen järjestää resurssejaan ja kyvykkyyksiään. Kolme eri dynaamisen ky-

vykkyyden luokkaa on nähtävissä myös Verona & Ravansin (2003) luokit-

telussa: tiedon luominen ja omaksuminen, tiedon integrointi sekä tiedon uu-

delleen konfigurointi. Teece (2007) on ryhmitellyt dynaamiset kyvykkyydet 

niin ikään kolmeen perusluokkaan: sensing-, seizing- ja reconfiguring-ky-

vykkyyksiin. Näistä ensimmäiseen luokkaan kuuluvat mahdollisuuksien ja 

uhkien havaitsemiseen ja muotoiluun sekä niiden arviointiin liittyvät kyvyk-

kyydet. Toiseen luokkaan kuuluvat näihin mahdollisuuksiin tarttumiseen liit-

tyvät kyvykkyydet ja viimeisimpään luokkaan kilpailukyvyn ylläpitämiseen 

liittyvät kyvykkyydet, joilla yhdistellään, suojataan ja vahvistetaan kyvyk-

kyyksiä ja tarvittaessa uudelleen muokataan organisaation aineetonta ja ai-

neellista pääomaa. (Teece 2007.) 
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Myös dynaamisten kyvykkyyksien luokittelusta useampaan kuin kolmeen 

kategoriaan on aiemmassa kirjallisuudessa esimerkkejä. Barreton (2010) 

näkemyksen mukaan dynaamiset kyvykkyydet jakautuvat neljään osa-alu-

eeseen: mahdollisuuksien ja uhkien tunnistamisen, oikea-aikaiseen päätök-

sentekoon, markkinaorientoituneeseen päätöksentekoon sekä resurssipe-

rustan muokkaamiseen. Easterby-Smith et al. (2009) näkevät myös kyvyk-

kyyksien lajeja olevan useampia kuin kolme, esimerkkeinä erilaisista kyvyk-

kyyksistä he mainitsevat muun muassa ideoiden tuottamiseen liittyvät ky-

vykkyydet, markkinoiden epävakauteen liittyvät kyvykkyydet ja markkinoin-

tiin tai uusien prosessien tuottamiseen liittyvät kyvykkyydet. 

 

Dynaamiset kyvykkyydet määritellään tässä tutkimuksessa organisaation 

kyvyksi muokata operationaalisen tason kyvykkyyksiä ja resurssejaan vas-

taamaan paremmin toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Dynaami-

set kyvykkyydet jaotellaan kolmeen eri kategoriaan käyttäen Teecen (2007) 

luokittelua: sensing (jolla tarkoitetaan mahdollisuuksien ja uhkien tunnista-

mista sekä tilaisuuden arviointia), seizing (jolla tarkoitetaan hyödyntämistä) 

ja reconfiguring (jolla tarkoitetaan jatkuvaa uudistumista). Tämä tutkielman 

pohjana käytetty dynaamisten kyvykkyyksien tyypittely on kuvattu kaavi-

ossa 5. 

 
Kaavio 5. Dynaamisten kyvykkyyksien tyypittely. Mukaillen Teece (2007). 
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Tunnistaminen ja arviointi – Sensing-kyvykkyydet  

Sensing-kyvykkyydet määritellään tässä tutkielmassa mahdollisuuksien ja 

uhkien tunnistamiseen sekä tilaisuuden arviointiin liittyviksi kyvykkyyksiksi. 

Nämä kyvykkyydet ovat niitä organisaation toimintoja, joiden avulla se tark-

kailee ja tunnistaa toimintaympäristönsä muutoksia ja uusia mahdollisuuk-

sia sekä arvioi avoinna olevia mahdollisuuksia, mutta myös luo uutta tietoa 

tunnistaen uusia ideoita. Tähän luokkaan kuuluvia toimintoja ovat muun mu-

assa organisaation sisäiseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan, uusien tek-

nologioiden valintaan, asiakasinnovaatioihin ja asiakkaiden käyttämiseen 

uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä sekä asiakastarpeiden ja 

asiakassegmenttien tunnistamiseen liittyvät prosessit ja käytännöt ja esi-

merkiksi yrityksen benchmarking- tai benchlearning-toimintaan liittyvät toi-

minnot. (Ellonen, Wikström & Jantunen 2009; Ellonen et al. 2011; Jantunen 

et al. 2012; Teece et al. 1997.) 

 

Teecen (2007) mukaan tämä kyvykkyyden laji, uusien mahdollisuuksien ja 

uhkien tunnistaminen ja arviointi, on ennen kaikkea kartoittamista, uuden-

luomista, oppimista ja ennakoivaa toimintaa. Kindström, Kowalkowski & 

Sandberg (2013) näkevät tämän toiminnan olevan relevantin markkinaälyk-

kyyden kokoamista, muun muassa globaalin ja paikallisten markkinoiden 

aktiivista tarkkailua, asiakkaiden todellisten tarpeiden selvittämistä ja työn-

tekijöiltä nousevien ideoiden esiin nostamista. Usein voi olla, että organi-

saatiolta vaaditaan huomattaviakin investointeja tutkimukseen tai siihen rin-

nastettaviin toimintoihin, jotta tämä toiminta olisi tuloksellista. Yrityksellä on 

oltava kyky arvioida toimintaympäristöään ja jatkuvasti kehittää uusia ide-

oita ja sen tuloksena luoda uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia. (Teece et 

al. 1997; Teece 2007.) 

 

Tämän lajin kyvykkyyksien hyödyntämisen tukena yrityksellä on hyvä olla 

käytettävissään esimerkiksi asiantuntijaverkostoja, joihin kuuluu niin yrityk-

sen omia kuin ulkopuolisiakin asiantuntijoita, esimerkiksi edustajia jakelu-

ketjusta, alihankkijoista, jopa kilpailijoista. Näiden verkostojen avulla on 
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mahdollista saada tietoa esimerkiksi kuluttajakäyttäytymisestä, uudentyyp-

pisistä innovaatioista ja erilaisista asiakasryhmistä, asiakkaiden tarpeista ja 

asiakasratkaisuista. (Ellonen et al. 2011; Jantunen et al. 2012.) 

 

Teecen (2007) mukaan tämän lajin kyvykkyyksien hyödyntäminen vaatii pa-

nostuksia tutkimus- ja kehitystoimintaan, markkinatutkimuksiin ja teknologi-

siin mahdollisuuksiin, mutta myös ymmärrystä asiakkaiden latentista kysyn-

nästä, toimialan ja markkinoiden tulevasta rakenteellisesta muutoksesta 

sekä alihankkijoiden ja kilpailijoiden toiminnan ennakoinnista. On myös kiin-

nitettävä huomiota allianssien merkitykseen resurssien lähteinä kuin myös 

yhteistyöhön ja verkostoitumiseen (Eisenhardt & Martin 2000). 

Hyödyntäminen – Seizing-kyvykkyydet 

Pelkkä uusi idea tai liiketoiminnan mahdollisuus ei kuitenkaan riitä. Kun ti-

laisuus on havaittu ja arvioitu organisaation kannalta hyödylliseksi, on aika 

ottaa käyttöön dynaamisten kyvykkyyksien toinen osa-alue, seizing-kyvyk-

kyydet eli hyödyntämiseen liittyvät kyvykkyydet. Seizing-kyvykkyydet mää-

ritellään tässä tutkielmassa tilaisuuden hyödyntämiseen liittyviksi kyvyk-

kyyksiksi. Kuten Jantunen et al. (2012, 144) toteavat, tämän tyypin kyvyk-

kyyksien avulla ”linkitetään innovatiivisuus tuotteisiin ja markkinoihin”. Sei-

zing-kyvykkyyksien avulla sulatetaan ja integroidaan tietoa ja hyödynnetään 

sitä kaupallisesti muokkaamalla siitä uusi tai parannettu tuote, palvelu tai 

prosessi. (Teece 2007.) 

 

Kindström et al. (2013) huomauttavat, että pelkkä investointi teknologiaan 

ja muuhun pääomaan ei riitä, vaan tarvitaan jämerämpiä toimenpiteitä. 

Muutoksen on yllettävä jopa liiketoimintamalleihin, päätöksentekoproses-

seihin ja muihin organisaation toimintaperiaatteisiin saakka. Seizing-kyvyk-

kyyksiä tarvitaan esimerkiksi tuotearkkitehtuuriin, liiketoimintamalleihin ja 

brändijohtamiseen liittyvissä prosesseissa ja käytänteissä, mutta myös pää-

töksenteossa, joka liittyy vaikkapa uusien jakelukanavien valintoihin tai uu-
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sien partneruuksien ja yritysyhteistyöliittymien perustamiseen tai asiakas-

palautteen huomioimiseen tuotekehityksessä. Nämä kyvykkyydet liittyvät 

usein päätöksenteon käytänteisiin ja näiden käytänteiden uudistamisen. Li-

säksi tämän luokan kyvykkyyksien hyödyntäminen auttaa rakentamaan luo-

vaa ja innovatiivista organisaatiota sekä edesauttamaan henkilöstön sitou-

tumista. (Ellonen et al. 2009; Ellonen et al. 2011; Jantunen et al. 2012; 

Teece et al. 1997.) 

Jatkuva uudistaminen – Reconfiguring-kyvykkyydet 

Reconfiguring-kyvykkyydet määritellään tässä tutkielmassa jatkuvaan hyö-

dyntämiseen ja muutokseen liittyviksi kyvykkyyksiksi. Ellonen et al.  (2011, 

464) määrittelevät tämän tyypin kyvykkyydet resurssipohjan uudelleenjär-

jestelyyn liittyviksi, esimerkiksi toiminnoksi joiden avulla olemassa olevia yri-

tyksen resursseja ja kyvykkyyksiä muokataan ja uudelleen järjestellään. 

Teece et al. (1997) mukaan nämä kyvykkyydet aikaansaavat muutosta ja 

uudelleenrakentavat resursseja. 

 

Reconfiguring-kyvykkyyksiin kuuluvat keskeisenä myös johtamiseen liitty-

vät käytänteet ja rutiinit, joiden niiden avulla yrityksen työntekijät saadaan 

sitoutettua jatkuvaan yrityksen kehittämistoimintaan, Jantunen et al. (2012) 

mainitsevat esimerkkeinä näistä toimenpiteistä muun muassa työnkierron, 

eri työntekijätasojen säännölliset kokouskäytännöt, sisäisen tiedotuksen 

(esimerkiksi blogien ja uutiskirjeiden käytön) sekä moniammatilliset tiimit. 

Lisäksi keskeisellä sijalla on tietämyksen siirtäminen yrityksen eri osastojen 

välillä, innovoiminen ja investoiminen uusiin kyvykkyyksiin ja resursseihin 

eli yrityksen kokonaisvaltainen tietojohtaminen ja oppiminen. (Ellonen et al. 

2009; Ellonen et al. 2011; Jantunen et al. 2012; Teece et al. 1997.) 
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2.3 Dynaamisten kyvykkyyksien ja tulevaisuussuuntautuneen 

innovaatiotoiminnan välinen yhteys 

Operationaaliset, ”tavalliset” kyvykkyydet ovat toimenpiteitä, joiden avulla 

organisaatio lyhyellä aikavälillä ansaitsee elantonsa, kun taas dynaamiset 

kyvykkyydet muokkaavat, laajentavat ja luovat näitä operationaalisia kyvyk-

kyyksiä. Ambrosini & Bowman (2009) mukaan operationaalisten kyvykkyyk-

sien avulla kilpaillaan tämän päivän markkinoilla, kun taas dynaamiset ky-

vykkyydet ovat vahvasti tulevaisuussuuntautuneita. Myös innovaatioiden ja 

innovaatiotoiminnan avulla organisaation on mahdollista vastata tulevaisuu-

den haasteisiin. Szeto (2000) esittää, että innovaatiot eivät vain ole vastaus 

nykyisten asiakkaiden tarpeisiin, vaan niiden avulla on mahdollista myös 

luoda uusia markkinoita. 

 

Eisenhardt & Martin (2000) mukaan dynaamiset kyvykkyydet eivät yksinään 

ja automaattisesti takaa jatkuvaa kilpailuetua ja ylivoimaista yrityksen suo-

rituskykyä. Dynaamiset kyvykkyydet ovat tarpeellisia, mutta ei kuitenkaan 

pakollisia eivätkä yksistään riittäviä – myös VRIN-resursseja tarvitaan. Win-

ter (2003) tuo jopa esiin näkökulman, jonka mukaan yritykset selviävät muu-

toksessa myös ilman dynaamisia kyvykkyyksiä äkillisissä, nopeata reagoin-

tia vaativissa tilanteissa. Dynaamiset kyvykkyydet ovat kuitenkin avainase-

massa, kun olemassa olevia resursseja muokataan pitkäkestoisen kilpailu-

kyvyn saavuttamiseksi, ne ovatkin Winter (2003) mukaan pitkäaikaista si-

toutumista yrityksen pitkälle erikoistuneihin resursseihin. Dynaamiset ky-

vykkyydet ovat hyödyksi myös lyhemmällä tähtäimellä, väliaikaisen kilpailu-

kyvyn tavoittelussa ja myös staattisemmissa toimintaympäristöissä. Zahra 

et al. (2006) mukaan dynaamisten kyvykkyyksien mukanaan tuoman poten-

tiaalisen edun menestyksekäs hyödyntäminen riippuu kahdesta tekijästä: 

tarpeesta muuttua ja viisaudesta valita oikeat muutokset. 

 

Ahmed (1998) mukaan miltei kaikissa organisaatioissa puhutaan innovaati-

oista ja niiden ”tekemisen” tärkeydestä sekä niitä todella yritetään myös 

”tehdä” – harva kuitenkin tässä tekemisessä onnistuu. Lawson & Samson 
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(2001) esittävät dynaamisten kyvykkyyksien teorian sopivan hyvin organi-

saation innovaatiotoiminnan tarkasteluun. Myös Jantunen et al. (2012) mu-

kaan dynaamiset kyvykkyydet ovat kriittisen tärkeitä organisaation innovaa-

tiotoiminnassa. Ne voivat olla syynä siihen, että tietty yritys tuottaa merkit-

tävästi enemmän innovaatioita kuin naapuriyritys. Dynaamiset kyvykkyydet 

voivat olla myös avain siihen, että yritys tuottaa paljon hyvinkin erilaisia in-

novaatioita tai erilaiseen tietämykseen (esimerkiksi markkinoihin liittyvä tai 

teknologinen tietämys) perustuvia innovaatioita. (Ellonen et al. 2009.)  

 

Innovaatiot voidaan nähdä laajasti ajatellen minkä tahansa uutuuden luomi-

sena. Jos innovaatio kytketään kyvykkyyksiin, voidaan se ajatella uusien 

ratkaisujen kehittämisenä esiin tulleisiin haasteisiin ja ongelmiin. Asiakkai-

den vaatimukset tai teknologiset muutokset toisaalta vaarantavat yrityksen 

nykyisen tuotevalikoiman menestymisen, mutta ovat toisaalta mahdolli-

suuksia uusiin avauksiin. Innovaatiotoiminnan rutiinien voidaankin katsoa 

nousevan organisaation kollektiivisesta oppimisesta ja näin muodoin ne 

ovat kyseisen organisaation dynaamisia kyvykkyyksiä. (Jantunen et al. 

2012; Schreyögg & Kliesch-Eberl 2007.) 

 

Borch & Madsen (2007) näkevät dynaamisten kyvykkyyksien käytön valmis-

tavan organisaatioita myös markkinoilla olevien uusien mahdollisuuksien 

hyödyntämiseen. Dynaamisia kyvykkyyksiä aktiivisesti ja tuloksellisesti hyö-

dyntävät organisaatiot omaavat kyvyn oppia uutta ja mukauttaa toimin-

taansa muuttuvan toimintaympäristön vaateisiin (Winter 2003). Teece et al. 

(1997) ehdottavat dynaamisen kyvykkyyden viitekehyksen perusideaksi 

sen, että nykyhetken nopeasti muuttuvat markkinat pakottavat yrityksiä vas-

taamaan nopeammin haasteisiin ja kehittämään innovaatiokyvykkyyttä. Tu-

levaisuuden haasteisiin vastaamiseksi organisaatiolla ja työntekijöillä tulee 

olla nopea oppimiskyky sekä kyky rakentaa strategisia etuja. Lisäksi nämä 

strategiset edut, kuten asiakaspalaute tai uusi tietämys, tulee integroida 

koko organisaatioon. Lopuksi vielä olemassa olevia strategisia etuja tulee 

kyetä muuntelemaan tai konfiguroimaan uudelleen. (Teece et al. 1997.) 
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Zahra et al. (2006) toteavat, että dynaamiset kyvykkyydet ovat yksi syy sii-

hen, miksi toiset yritykset pystyvät jatkuvasti luomaan ja hyödyntämään me-

nestyksekkäästi uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Teecen (2007) mukaan 

yrityksen dynaamiset kyvykkyydet mahdollistavat pitkäjänteisen menestyk-

sen taustalla olevan aineettoman pääoman luomisen, laajentamisen, päivit-

tämisen, hyödyntämisen ja suojaamisen sekä tämän pääoman ja organi-

saation resurssien relevanttina säilyttämisen. Dynaamisten kyvykkyyksien 

tärkeys korostuu globaalin talouden lisääntyvän avoimuuden sekä innovaa-

tioiden ja tuotannon lähteiden monimutkaistumisten myötä (Teece 2000). 

 

Tyypillinen esimerkki yrityksen dynaamisesta kyvykkyydestä on tuotekehi-

tys, McKelvie & Davidsson (2009) pitävät uuden tuotteen kehittämistoimin-

taa jopa dynaamisen kyvykkyyden prototyyppinä ja kulmakivenä. Kindström 

et al. (2013) näkevät dynaamisten kyvykkyyksien johtamisen olevan kes-

keistä erityisesti kuin kyseessä on palveluiden innovointi. Uusien tuotteiden 

ja palveluiden lanseeraamisen onnistuminen on yhtäältä riippuvainen kysei-

sen yrityksen tietopohjasta ja kyvykkyyksistä, mutta myös ulkoisista pai-

neista, jotka juontavat juurensa nopeastikin muuttuvasta toimintaympäris-

töstä. Näitä muutoksia voivat olla esimerkiksi muuttuva asiakastarve ja -ky-

syntä, kilpailuasetelman muutokset tai vaikkapa uudet teknologiset läpimur-

rot. Muutokset ovat toisaalta uhka yrityksen olemassa oleville tuotteille ja 

palveluille, toisaalta ne avaavat uusia mahdollisuuksia. Dynaamisten kyvyk-

kyyksien voidaankin nähdä olevan kriittisiä yrityksen menestyksekkäälle in-

novaatiotoiminnalle, koska niiden avulla näihin uusiin mahdollisuuksiin tart-

tuminen eli olemassa olevan resurssipohjan ja kyvykkyyksien muuttaminen 

on mahdollista. (Jantunen et al. 2012.) 

 

Kuten Ellonen et al. (2011) toteavat, dynaamiset kyvykkyydet ovat proses-

seja ja käytäntöjä, jotka liittyvät muutokseen. Tämän vuoksi on luonnollista, 

että dynaamiset kyvykkyydet ovat erityisen vahvasti mukana tulevaisuusil-

miöt ja muun ennakoinnin mukanaan tuoman tiedon huomioonottavassa in-

novaatiotoiminnassa. Verona & Ravasi (2003) huomauttavat, että menes-

tyksekkään ja jatkuvan innovaatiotoiminnan edellytys on se, että kaikki 
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kolme dynaamisten kyvykkyyksien osa-aluetta ovat samanaikaisesti yrityk-

sen toiminnoissa mukana ja Teece et al. (1997) painottavat organisaation 

dynaamisten kyvykkyyksien kehittämisen tarvetta, jotta uusien palvelujen 

jatkuva kehittäminen olisi mahdollista. Innovaatiot ja dynaamiset kyvykkyy-

det siis liittyvät kiinteästi toisiinsa. Dynaamiset kyvykkyydet näkyvät esimer-

kiksi organisaatioiden kyvyssä luoda yhteistyökumppanuuksia ja allians-

seja, ne mahdollistavat yrityksen siirtymisen uusille markkinoille ja niiden 

avulla organisaatio järjestää olemassa olevia resurssejaan ja operationaa-

lisia kyvykkyyksiään sekä hankkii uusia. Näissä kaikissa tilanteissa on aina 

innovaatioiden mahdollisuus. (Szeto 2000.) 

 

Organisaatioiden tulee kyetä löytämään, sulauttamaan ja muuntamaan eri 

lähteistä peräisin olevaa tietoa voidakseen tunnistaa uusia mahdollisuuksia 

ja pystyäkseen reagoimaan muutoksiin. Tämä on mahdollista dynaamisten 

kyvykkyyksien avulla. Perustason operationaalisia kyvykkyyksiä puolestaan 

tarvitaan, jotta selvittäisiin jokapäiväisestä toiminnasta. Innovaatiot voidaan 

nähdä laajasti ajatellen minkä tahansa uutuuden luomisena. Innovaatiotoi-

minnan ja siihen liittyvien rutiinien voidaankin ajatella olevan organisaation 

vastaus toimintaympäristön muutoksiin (Schreyögg & Kliesch-Eberl 2007).  

 

Nykyisessä tutkimuksessa innovaatiotoiminnan on ajateltu olevan etu-

päässä yrityksissä tapahtuvaa toimintaa. Tässä tutkielmassa painotetaan 

sitä tosiseikkaa, että julkiset toimijat, mukaan luettuna oppilaitokset ovat yhä 

enemmän painottamassa tulevaisuussuuntauneen innovaatiotoiminnan 

merkitystä omassa arjessaan. Tulevaisuussuuntautunut innovaatiotoiminta 

on yritysten, mutta varmasti julkisen sektorin, mukaan lukien oppilaitokset, 

kilpailuetu. Yhä kiristyvässä kilpailutilanteessa se voi olla jopa eloonjäämi-

sen edellytys. Suomen toisen asteen ammatilliset aikuiskoulutustoimijat ke-

hittävät omaa palveluntarjontaansa jatkuvasti. Lisäksi oppilaitoksissa hyvin 

usein kehitetään alueen pienten ja keskisuurten yritysten sekä erityisesti 

mikroyritysten tuotteita ja palveluita esimerkiksi suunnitellen ja valmistaen 

prototyyppejä tai kehittäen näiden asiakkaiden palveluntarjontaa kehittä-

misohjelmien ja -koulutuksien avulla. 
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3 TUTKIMUKSEN EMPIIRISEN OSAN TOTEUTUS 

Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen empiirisen osan toteuttaminen esitel-

len käytetty tutkimusote ja lähestymistapa sekä tutkittava kohde. Lisäksi pe-

rustellaan kohderyhmän valinta sekä esitellään sen taustatiedot. Tämän li-

säksi luvussa kuvataan tutkimuksessa käytetyn empiirisen aineistonhankin-

takeinon, puolistrukturoidun teemahaastattelun suunnitteluvaihetta sekä 

perehdytään varsinaiseen tutkimusaineiston hankintaan. Lopuksi kuvataan 

tutkimusaineiston analysointivaihetta sekä pohditaan tutkimuksen luotetta-

vuutta sen validiteetin ja reliabiliteetin kautta. 

3.1 Tutkimusote ja lähestymistapa 

Tehty tutkimus on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus, tutkimusstrate-

giana on käytetty tapaustutkimusta. Tapaustutkimuksen piirteenä voidaan 

pitää sitä, että sen kohteena on yksittäinen tapaus, tilanne tai joukko ta-

pauksia, ja siinä käytetään monipuolisesti hankittua tutkimustietoa hyväksi 

tutkien tarkasti tutkimuksen kohteeksi valittuja tapauksia. Hirsjärvi et al. 

(2007) mukaan tutkimus voi olla tarkoitukseltaan kartoittava, selittävä, ku-

vaileva tai ennustava, mutta tutkimuksen tarkoitus voi olla myös näiden yh-

distelmä tai se voi muuttua tutkimuksen edetessä. Tässä tutkielmassa tar-

kastellaan julkisen sektorin toisen asteen ammatillisen aikuiskoulutustoi-

mialan tulevaisuussuuntautunutta innovaatiotoimintaa ja dynaamisten ky-

vykkyyksien ilmenemistä tässä toiminnassa. Tarkoituksena on kartoittaa ja 

selittää tätä kyseistä ilmiötä. (Hirsjärvi et al. 2007.) 

 

Laadullisen tutkimuksen analyysi on mahdollista toteuttaa joko edeten yk-

sittäisestä yleiseen eli induktiivisesti tai yleisestä yksittäiseen eli deduktiivi-

sesti (Tuomi & Sarajärvi 2003). Eskola & Suoranta (1998) puolestaan esit-

tävät jaottelun, jonka mukaan on olemassa aineistolähtöinen, teoriasidon-

nainen ja teorialähtöinen analyysi. Tätä työtä suunniteltaessa aikomuksena 

oli valita induktiivinen, aineistolähtöinen analysointitapa. Työn edetessä 
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analysointitapa muotoutui osittain aineistolähtöiseksi, mutta myös teorialäh-

töistä analyysia käytettiin. Empiirisen tutkimuksen haastattelukysymyksiä 

laadittaessa ja haastatteluja tehtäessä nojauduttiin teorialähtöiseen lähes-

tymistapaan. Tämä tarkoittaa sitä, että haastattelun teemat ja niihin liittyvät 

kysymykset noudattavat Teecen (2007) esittämää luokittelua dynaamisista 

kyvykkyyksistä (sensing, seizing ja reconfiguring). Myös empiiriset tulokset 

purettiin tämän jaottelun mukaisesti. Tämän jälkeen induktiivinen, aineisto-

lähtöinen analyysi johdatti lopullisiin tutkimuskysymyksiin ja pohdintaan. 

Tällöin Tuomi & Sarajärven (2003) mukaan pyritään luomaan tutkimusai-

neistosta teoreettinen kokonaisuus ja käsitteitä yhdistellen pyritään saa-

maan vastaus tutkimuskysymyksiin. Käytännössä tämä tapahtui haastatte-

luista nousseiden teemojen kautta. 

3.2 Tutkittavan kohteen esittely, tiedon hankinta 

Tutkimuksen kohteena olevat julkisen sektorin toisen asteen ammatilliset 

aikuiskoulutusoppilaitokset ovat toimialansa nimen mukaisesti erikoistuneet 

aikuisille järjestettävään ammatilliseen koulutukseen. Ammatillisella aikuis-

koulutuksella on oma rahoituksensa ja oma lakinsa. Toimialan oppilaitokset 

järjestävät ammatillista aikuiskoulusta, jonka tarkoituksena on ylläpitää ja 

kohottaa aikuisten ammatillista osaamista sekä edistää työllisyyttä. Koulu-

tus voi olla ammatilliseen perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoon val-

mistavaa koulutusta tai avointa, tutkinnon osista koostuvaa koulutusta. Li-

säksi ammatillinen aikuiskoulutus voi olla myös ammattitaitoa uudistavaa, 

laajentavaa tai syventävää lisä- ja täydennyskoulutusta. (Opetus- ja kulttuu-

riministeriö 2013.) 

 

Tämän toimialan oppilaitosten ylläpitäjiä ovat muun muassa kunnat, kun-

tayhtymät, liikelaitokset tai osakeyhtiöt sekä säätiöt. Järjestettävä koulutus 

on pääosin opetushallinnon rahoittamaa ammatillista lisä- ja peruskoulu-

tusta, oppisopimuskoulutusta sekä yritysten tai muiden organisaatioiden 

hankkimaa henkilöstökoulutusta ja työ- ja elinkeinohallinnon hankkimaa työ-
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voimapoliittista koulutusta. Lisäksi nämä oppilaitokset järjestävät lisäkoulu-

tusta lyhytkursseina, erilaisina lupakorttikoulutuksina ja pidempinä koulutus-

jaksoina. Koulutus voi olla myös projektitoiminnan puitteissa toteutettavaa 

lisäkoulutusta esimerkiksi tietylle toimialalle. Opetus- ja kulttuuriministeriö 

voi erillisestä hakemuksesta myöntää näille ammatillisen lisäkoulutuksen 

toteuttajille työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän ja sen myötä myös 

mahdollisuuden erillisen valtionavustuksen hakemiseen. Työelämän kehit-

tämis- ja palvelutehtävän puitteissa työelämälle tarjotaan muun muassa 

neuvontaa, koulutussuunnittelua, konsultointiapua, tuotekehitysympäristöjä 

ja -laitteistoja sekä tuotekehitystoiminnassa tarvittavaa osaamista, tiloja ja 

laitteita, yritysten ja organisaatioiden kehittämissuunnitelmia ja osaamiskar-

toituksia sekä apua kansainvälisten yhteyksien löytämiseen. Ammatillisen 

aikuiskoulutuksen toimijat ovat muun toiminnan ohella hyvin aktiivisia pro-

jektitoimijoita, rahoituslähteinä käytetään niin EU-rahoitusta kuin kansallis-

takin rahoitusta. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2013.) 

 

Tutkimuksen tiedonhankinta toteutettiin tapaustutkimuksena, käyttäen laa-

dullisen tutkimuksen kenties yleisintä tapaa kerätä aineisto eli haastatteluin. 

Haastatteluun valittiin kahdeksan haastateltavaa, viidestä eri koulutusorga-

nisaatiosta. Laadullisen tutkimuksen keskeisenä piirteenä voidaan pitää 

sitä, että siinä ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin, vaan pyritään ymmärtämään, 

tulkitsemaan ja kuvaamaan tutkittavaa ilmiötä. Tämän vuoksi haastatteluai-

neistoa kerättäessä on tärkeätä huomioida, että henkilöt joita haastatellaan, 

tietävät mahdollisimman paljon tutkittavasta aihealueesta ja heillä on siitä 

käytännön kokemusta. Tämän vuoksi haastateltavien valinta ei voi olla sa-

tunnaista, vaan harkittua ja juuri kyseiseen tarkoitukseen sopivaa. Tässä 

tutkimuksessa käytettiin haastateltavien valinnassa harkinnanvaraista eli 

eliittiotantaa, lisäksi muutaman haastateltavan kohdalla käytettiin lumipallo-

otantaa. Lumipallo-otannassa haastattelujen alkuvaiheessa haastatellaan 

avainhenkilöä tai -henkilöitä, jotka puolestaan johdattavat tutkijan seuraa-

van haastateltavan pariin. Eliittiotannassa eli harkinnanvalaisessa otan-

nassa puolestaan tutkimuksen haastateltaviksi valitaan ne henkilöt, jolta 

oletetaan parhaiten saatavan tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Mahdollista olisi 
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myös ollut käyttää menetelminä myös harvemmin laadullisessa tutkimuk-

sessa käytettävää näytemenetelmää tai saturaatiota eli kyllääntymistä, pis-

tettä jossa aineisto alkaa toistaa itseään. (Tuomi & Sarajärvi 2003.)  

 

Tämän tutkimuksen haastateltavien valinnassa painotettiin seuraavia seik-

koja: haastateltavalla tuli olla laaja-alaista näkemystä ja kokemusta amma-

tillisen aikuiskoulutuksen toimialasta ja tällä toimialalla toteutettavasta inno-

vaatiotoiminnasta. Innovaatiotoiminnan tai siihen osallistumisen tuli myös 

kuulua henkilön tehtäviin jollakin tasolla. Lisäksi haastateltaviksi valittiin 

henkilöitä eri ammattiryhmistä ja eri oppilaitoksista. Lopullinen valita tehtiin 

tutkimuksen aikataulujen sanelemana, haastateltavilla tuli olla aikaa haas-

tatteluun marraskuussa 2013. Haastattelu toteutettiin puolistrukturoituna 

teemahaastatteluna. Tämä tarkoittaa sitä, että kysymykset ovat olleet kai-

kille haastatelluille samat, mutta käytettävissä ei ole valmiita vastausvaihto-

ehtoja, vaan haastateltava voi vastata kysymyksiin omin sanoin. (Hirsjärvi 

et al. 2007.) 

 

Haastateltavaksi valittiin kahdeksan henkilöä, joiden pääasialliset työtehtä-

vät liittyivät muun muassa projekteihin, opettamiseen ja ohjaukseen, asiak-

kuuksienhallinnan kehittämiseen sekä työelämän osaamisen kehittämiseen 

ja palveluun. Yhteisenä nimittäjänä oli kuitenkin se, että kaikilla haastatelta-

vista innovointi ja innovaatiotoimintaan osallistuminen oli mukana jokapäi-

väisessä työssä. Ammattinimikkeet olivat haastateltavilla erilaisia: suunnit-

telija, hankesuunnittelija, yritysneuvoja, kaksi projektipäällikköä, projektiasi-

antuntija, yritysasiamies ja opettaja. Tämä selittyy sillä, että haastateltavat 

olivat viidestä eri organisaatiosta ja kaikissa näissä organisaatiossa tehtä-

vänimikkeistö on erilainen. Haastateltavilla oli työkokemusta ammatillisen 

aikuiskoulutuksen parista 2  30 vuotta, keskimäärin työkokemusta oli 12 

vuotta. Haastateltavien taustatietojen yhteenveto on esitetty taulukossa 5.  
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Taulukko 5. Haastateltavien taustatiedot. 

Haasta-

teltava 

Titteli Alan työko-

kemus (v) 

Keskeisimmät työtehtävät 

H1  Suunnittelija 20  - aikuiskoulutuksen kokonaisvaltai-

nen kehittäminen 

- asiakkuusvastaava-toimintamalli 

(ulkoinen ja sisäinen markkinointi) 

- verkostoyhteistyö 

H2 Projektiasiantuntija 5 - asiakkuushallinnan kehittäminen 

H3 Yritysneuvoja 2 - yritysten osaamisen kehittäminen 

- tuotekehitys edelliseen liittyen 

H4 Opettaja 6 - opetus- ja ohjaustehtävät 

H5 Yritysasiamies 19 - työelämän kehittämis- ja palvelu-

tehtävän kokonaiskoordinointi 

- oppilaitoksen yritys- ja verkostoyh-

teistyö 

- tuotekehitys 

H6 Hankesuunnittelija 30 - työelämän kehittämis- ja palvelu-

tehtävä 

- oppilaitoksen yritys- ja verkostoyh-

teistyö 

- aikuiskoulutuksen koordinointi 

H7 Projektipäällikkö 8 - projektien johtaminen 

- työelämän kehittämis- ja palvelu-

tehtävä 

- oppilaitoksen yritys- ja verkostoyh-

teistyö 

H8 Projektipäällikkö 4 - projektin koordinointi ja niiden ta-

voitteiden saavuttaminen 

- yrittäjyys- ja esimieskoulutuksista 

vastaaminen aikuiskoulutuksessa 

ja niiden jatkuva kehittäminen  

- tuotekehitysryhmän jäsenyys ja 

tuotekehitys 
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3.3 Tutkimuksen aineisto ja aineiston keruu 

Tuomi & Sarajärven (2003) mukaan laadullisen tutkimuksen yleisimmät ai-

neistonkeruumenetelmät ovat haastattelu, kysely, havainnointi ja erilaisiin 

dokumentteihin perustuva tieto. Näitä menetelmiä voidaan heidän mu-

kaansa tutkimusongelmasta, käytettävistä resursseista ja muista tekijöistä 

riippuen käyttää joko vaihtoehtoisina, rinnakkaisina tai eri tavalla yhdistel-

len. Tässä tutkimuksessa aineistonkeruumenetelmänä käytettiin haastatte-

lua, koska se on luonteeltaan joustava menetelmä. Haastattelijalla on mah-

dollista esimerkiksi toistaa ja selventää kysymyksiä, oikaista mahdollisia 

väärinkäsityksiä, selventää sanamuotoja ja käydä keskusteluja haastatelta-

van kanssa. Lisäksi haastattelijan on mahdollista esittää kysymykset siinä 

järjestyksessä kun se kussakin haastattelutilanteessa on luontevaa ja ai-

heellista. Haastattelun etuna on myös se, että koska haastatteluista usein 

sovitaan etukäteen henkilökohtaisesti, haastateltavat luvan annettuaan har-

voin kieltäytyvät haastattelusta saati kieltävät haastatteluaineiston käyttämi-

sen tutkimuksessa. Haastattelun etuna aineiston keruussa on myös se, että 

haastatteluun voidaan valita juuri ne henkilöt, joilla on kokemusta tutkitta-

vasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2003.) 

 

Haastattelu voidaan toteuttaa eri tavoin, esimerkiksi lomake-, teema- tai sy-

vähaastatteluna. Lomakehaastattelua käytetään usein määrällisen tutki-

muksen tiedonhankintamenetelmänä, koska sen avulla voidaan helposti 

kvantifioida kerätty aineisto sekä testata tutkimuksen hypoteeseja. Teema-

haastattelussa edetään etukäteen valittujen teemojen ja niihin liittyvien ky-

symysten varassa. Syvähaastattelu, jota voidaan kutsua myös avoimeksi, 

kliiniseksi, asiakaskeskeiseksi tai keskustelunomaiseksi haastatteluksi, on 

täysin strukturoimatonta. Tämä tarkoittaa sitä, että vain keskustelun aihe on 

etukäteen määritelty. (Tuomi & Sarajärvi 2003.) Hirsjärvi & Hurme (2008) 

tuovat esiin strukturoimattoman ja puolistrukturoidun haastattelun haitta-

puolena esiin sen, että näissä haastatteluvaihtoehdoissa kertyy paljon tut-

kimuksen varsinaisen aihealueen kannalta turhaa materiaalia, lisäksi ver-

rattuna kyselylomakkeella toteutettuun haastatteluun myös haastateltavan 
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anonymiteetin varmistaminen voidaan kokea ongelmallisena. Tämän tutki-

muksen haastattelumenetelmäksi valittiin teemahaastattelu, koska tämä 

menetelmä korostaa ihmisten tulkintoja ja merkityksiä asioista. Toisaalta tut-

kimuksessa haluttiin saavuttaa mahdollisimman paljon ja monipuolisesti tar-

kasteltua tietoa, mutta kuitenkin tutkimuksen etukäteen mietittyihin teemoi-

hin liittyen. Teemahaastattelu voidaan toteuttaa eri tavoin, lähes avoimen 

kaltaisesta haastattelusta tiukasti strukturoidusti etenevään haastatteluun. 

Tässä tutkimuksessa käytettiin puolistrukturoitua haastattelua. (Tuomi & 

Sarajärvi 2003.)  

 

Tuomi & Sarajärvi (2003) korostavat, että teemahaastattelussakaan ei 

voida kysellä mitä tahansa, vaan siinä pyritään löytämään vastauksia, jotka 

ovat merkityksellisiä tutkimuksen tarkoituksen ja tutkimuskysymysten mu-

kaisesti. Tämän tutkimuksen haastattelurunko (liite 1) muodostettiin teo-

rialähtöisesti tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen pohjalta ja sen teemat 

olivat seuraavat: 

- haasteltavan taustatiedot 

- organisaation innovaatiotoiminnan nykytila ja innovaatiotoiminta 

haastateltavan omassa työssä 

- toimintaympäristön mahdollisuuksien ja uhkien tunnistaminen ja ar-

vioiminen (sensing-kyvykkyydet) 

- mahdollisuuksien hyödyntäminen organisaatiossa (seizing-kyvyk-

kyydet) 

- jatkuva parantaminen (reconfiguring-kyvykkyydet) 

Haastattelurunko testattiin ensimmäisessä haastattelussa ja kysymyksiä 

täsmennettiin saatujen kokemusten pohjalta. 

 

Tämän tutkimuksen teemahaastattelurunko siis laadittiin etukäteen puo-

listrukturoituun muotoon, joka tarkoittaa sitä että haastattelun teemoihin laa-

dittiin kysymyksiä ja avainajatuksia, mutta haastatteluissa ei edetty järjes-

telmällisesti haastattelurungon mukaisesti vaan kunkin haastattelutilanteen 

luonnollisen etenemisen mukaisesti.  Haastatteluissa tärkeintä oli se, että 
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teemoihin liittyvistä asioista keskusteltiin haastattelutilanteeseen ja haasta-

teltavaan sopien. Kuitenkin kaikki haastattelurungon aihealueet tulivat jokai-

sessa haastattelutilanteessa käsitellyiksi.  

 

Haastattelu voidaan suorittaa yksilö- tai ryhmähaastatteluna. Tässä tutki-

muksessa käytettiin yksilöhaastattelua haastatellen kukin tutkimuksessa 

haastateltava henkilö henkilökohtaisesti. Haastateltavista kuusi haastatel-

tiin kasvotusten ja kaksi henkilöä verkkovälitteisesti marraskuussa 2013. 

Tuomi & Sarajärvi (2003) suosittavat haastattelun onnistumisen kannalta, 

että haastatteluajankohdat tulisi sopia etukäteen, samoin kuin haastattelun 

aihe olisi hyvä antaa haastateltaville mahdollisimman hyvissä ajoin etukä-

teen tutustuttavaksi. Tässä tutkimuksessa haastatteluajat sovittiin etukä-

teen kasvokkain, puhelimitse tai sähköpostin välityksellä jokaiselle haasta-

teltavalle sopivaksi, pyytäen haastateltavia ehdottamaan heille sopivaa 

haastatteluaikaa, paikkaa sen toteuttamiselle ja haastattelutapaa (kasvok-

kain tai verkkovälitteisesti). Ajankohtaa sovittaessa haastateltaville selven-

nettiin myös haastattelun aihealuetta, tulevaisuussuuntautunutta innovaa-

tiotoimintaa toisen asteen ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Haastatelta-

ville ei toimitettu etukäteen haastattelukysymyksiä, koska tavoitteena oli 

keskustelunomainen, vapaamuotoinen tilaisuus. Haastattelurunko toimi 

haastattelutilanteessa tutkijan omana tukipaperina, josta oli mahdollista 

seurata, että kaikki teemat tulivat käsitellyksi.  

 

Jo haastatteluja sovittaessa kerrottiin, että haastattelut nauhoitetaan niiden 

litteroimista ajatellen, samoin kuin korostettiin haastattelujen luottamuksel-

lisuutta. Haastattelut toteutettiin haastateltavien tai haastattelijan työpai-

koilla tai muiden organisaatioiden kokoustiloissa tai työhuoneissa. Kasvo-

tusten toteutetut haastattelut (kuusi haastattelua) nauhoitettiin käyttäen di-

gitaalisanelinta, verkkohaastattelut nauhoitettiin haastateltavan teknisistä 

käyttöympäristöistä riippuen joko Microsoft Lync tai Adobe Connect -ohjel-

mistoilla (kaksi haastattelu). Haastattelujen kesto oli 45  120 minuuttia. 
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Haastattelut etenivät niin, että aluksi tutkija kertoi pääpiirteissään haastat-

telun kulun, haastattelussa esiin tulevat teemat sekä arviolta siihen käytet-

tävän ajan. Tässä vaiheessa korostettiin myös sitä, että kyseessä on va-

paamuotoinen, keskustelunomainen haastattelu, jossa kaikki haastatelta-

van esiintuomat näkökulmat ja ajatukset ovat tärkeitä. Haastattelun aluksi 

taustatiedot kirjattiin ensin lomakkeelle, jonka jälkeen tutkija käynnisti nau-

hoituksen. Haastattelun aikana tutkija kirjasi ylös avainsanoja ja keskeisiä 

ajatuksia haastattelusta sekä teki muistiinpanoja nauhoituksen epäonnistu-

misen varalta ja tulevan analyysin tueksi. Varsinkin verkkovälitteisissä haas-

tatteluissa käytettiin aktiivisesti muistiinpanomahdollisuutta nauhoituksen 

epäonnistumisen varalta. Kaikista haastatteluista saatiin kuitenkin selkeät 

nauhoitukset litterointia varten. 

 

Haastattelutilanteissa tutkijan pyrkimyksenä oli keskeyttää haastateltavaa 

mahdollisimman vähän ja kannustaa häntä kertomaan mahdollisimman 

avoimesti ja laajasti tutkittavaa aihepiiriä ja sen ilmenemistä omassa orga-

nisaatiossa ja omissa työtehtävissä. Teemahaastattelurunko oli haastatteli-

jan tukipaperi, josta hän pystyi tarkistamaan, että kaikki tutkimukseen liitty-

vät teemat tulivat varmasti käsiteltyä. Useimpien haastateltavien kohdalla 

kävikin niin, että tutkijan hyvin pienillä lisäkysymyksillä kaikki tutkimuksen 

teemat tulivat käsitellyiksi haastateltavan kertoessa vapaasti asiaan liitty-

vistä seikoista. Haastattelijan tehtävänä olikin sopivilla kysymyksillä ohjata 

keskustelua. 

3.4 Aineiston analyysi 

Laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmä on sisältöanalyysi, johon 

myös monet muut analyysimuodot periaatteessa pohjautuvat. Tässä tutki-

muksessa analyysi toteutettiin noudatellen sisältöanalyysia, pyrkimyksenä 

oli saada tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. 

Ensimmäisessä analyysin vaiheessa on tehtävä päätös siitä mikä tässä ai-

neistossa kiinnostaa, jonka jälkeen aineisto käydään läpi erottaen, merkiten 

ja keräten yhteen asiat, jotka tutkittavaan asiaan liittyvät. Tässä vaiheessa 
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on myös tärkeätä jättää kaikki muu pois käsillä olevasta tutkimuksesta. Tä-

män jälkeen kerätty aineisto joko luokitellaan, teemoitetaan tai tyypitellään, 

lopuksi kirjoitetaan ja koostetaan yhteenveto. (Tuomi & Sarajärvi 2003.) 

 

Tuomi & Sarajärven (2003) mukaan sisällönanalyysi perustuu tulkintaan ja 

päättelyyn, jossa edetään empiirisestä aineistossa kohti käsitteellisempää 

näkemystä tutkittavasta ilmiöstä. Tämä on nähtävissä myös tämän tutki-

muksen käytännön toteutuksessa. Tutkimuksen lähtökohtien määrittelyn 

jälkeen tutkimusaineiston varsinainen analysointityö alkoi nauhoitettujen 

teemahaastattelujen kuuntelemisella ja purkamisella kirjalliseksi tekstiksi. 

Koskinen, Alasuutari & Peltonen (2005) esittävät, että litteraatiolla on viisi 

tasoa, josta yksinkertaisin tuottaa tutkijalle ymmärryksen käsiteltävänä ole-

van aineiston keskeisistä piirteistä. Keskusteluanalyyttinen litteraatio edus-

taa korkeampaa litteraatiotasoa, jossa tutkitaan myös haastattelutilan-

teessa ilmenevää vuorovaikutusta. Tämän tason litteraatiomenetelmässä 

kirjataan varsinaisen puheen lisäksi myös esimerkiksi äänen painotukset, 

hiljainen tai kovaääninen puhe ja nauruäänet, jotka merkitään litteraatiossa 

erikoismerkeillä. Alasuutarin (2011) mukaan aineistoa tarkasteltaessa tulisi 

kiinnittää huomiota vain siihen, mikä on teoreettisen viitekehyksen ja kulloi-

senkin kysymyksenasettelun kannalta olennaista. Edellä esitettyjen seikko-

jen vuoksi tämän tutkimuksen aineistoa litteroidessa päädyttiin siihen, että 

tekstiksi purettiin vain puhuttu puhe, ei äänenpainoja, mahdollisia taukoja 

puheessa tai haastattelussa kuuluvia muita ääniä. Hirsjärvi & Hurme (2008) 

esittävät, että teemahaastattelu on mahdollista purkaa myös teemoittain. 

Tämä tarkoittaa sitä, että eri haastateltavien saman teeman vastaukset lii-

tetään peräkkäin, kirjaten tunnisteilla kenen haastattelusta on kyse. Tällöin 

yksittäiset haastattelut kuitenkin pirstoutuvat. (Hirsjärvi & Hurme 2008.) 

Tässä tutkimuksessa haastattelut litteroitiin henkilöittäin, kunkin haastatte-

lun kulkua kuvaten. 

 

Litterointivaiheen jälkeen aineiston analyysissä oli vuorossa haastattelujen 

lukeminen ja sisältöön perehtyminen, ensin kuhunkin tapaukseen eli henki-
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löhaastatteluun kokonaisuutena ja sen jälkeen koko aineistoon yhtenä ko-

konaisuutena. Haastattelut luettiin läpi useampaan kertaan, jotta tutkija saa-

vuttaisi kokonaiskuvan kerätystä aineistosta. Samalla tutkija kirjasi muistiin-

panoja työpaperille, liimasi liimalappuja keskeisiin kohtiin sekä lisäsi omia 

havaintojaan haastattelulitteraatioiden marginaaleihin. Koskisen et al. 

(2005) mukaan edellä kuvattu menettely antaa aineistolle alustavan hah-

mon ja edesauttaa tutkimusaineiston hallintaa. Lisäaineistona tutkimuk-

sessa käytettiin haastattelujen aikana syntyneitä muistiinpanoja. Käytän-

nössä aineistoon perehtyminen ja sen sisäistäminen alkoi jo haastattelu- ja 

litterointivaiheessa, koska tutkija toteutti kaikki haastattelut ja myös litteroi 

kaikki haastattelut itse. Haastattelujen lukeminen useampaan kertaan kui-

tenkin antoi aineistosta kokonaiskuvaa sekä palautti mieleen eri haastatte-

lujen kulun. 

 

Koskinen et al. (2005) mukaan seuraavassa vaiheessa aineistolle tulisi 

luoda fyysinen rakenne, jonka tehtävänä on tukea laadittavaa analyysia 

mahdollisimman hyvin. Tätä työvaihetta kutsutaan aineiston pelkistämiseksi 

eli redusoinniksi, jossa tutkimustehtävän ohjaamana aineistoa pelkistetään 

koodaamalla olennaiset ilmaukset (Tuomi & Sarajärvi 2003). Tässä työssä 

tämä tarkoitti käytännössä sitä, että aineistoa koodattiin merkkaamalla 

haastattelulitteraatioihin erivärisillä yliviivauskynillä kunkin haastattelun tee-

man esiintyminen. Tämän jälkeen tutkija perehtyi kuhunkin teemaan yksi-

tellen lukien jälleen aineiston läpi useamman kerran. Edellä kuvatun haas-

tatteluaineistoon perehtymisen tuloksena tutkijan mielessä kehkeytyi tul-

kinta kustakin teemasta. Keskeisiä tuloksia aineistosta nostettiin esille 

haastattelun teemoittain.  

 

Tutkimuksen tulosten tulkitseminen edellyttää Syrjälä et al. (1995) mukaan 

tutkijalta teoreettisten lähtökohtien mielessä pitämistä, mutta samalla ai-

neistossa olevien ilmaisujen tulkitsemista asiayhteydessään. Kuhunkin tee-

maan liittyvästä aihealueesta nostettiin esiin myös haastatteluissa esiin-

nousseita sitaatteja, jotka tutkijan mielestä kertoivat keskeisimpiä havain-

toja aineistosta. Syrjälä et al. (1995) mukaan kategoriat selittävät tutkittavien 
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ilmaisuista löydettyjä merkityksiä osoittamalla niiden teoreettiset yhteydet. 

Alasuutarin (2011) mukaan taas raakahavainnot yhdistetään metahavain-

noiksi ja niiden avulla ilmiötä selitetään. Näin haastatteluaineistosta nouse-

vat havainnot oli helppo palauttaa tutkimuksen teoreettiseen viitekehyk-

seen. Edellä esitettyjen perustelujen vuoksi kunkin tutkimuksen teeman 

keskeiset havainnot koottiin lopuksi kunkin teeman kohdalta kategorisoituun 

yhteenvetotaulukkoon. Tämän työvaiheen lopputulema on esitetty luvussa 

neljä. 

3.5 Tutkimuksen luotettavuus  

Aineiston laatu ja luotettavuus varmistavat myös luotettavan ja laadukkaan 

tutkimuksen. Aineiston laatua voidaan parantaa muun muassa käyttämällä 

tarkoituksenmukaista ja huolella laadittua haastattelurunkoa, varmistamalla 

teknisten välineiden toimivuus etukäteen testaamalla, varautumalla useam-

malla teknisellä ratkaisulla ja haastattelupäiväkirjaa tai -muistiinpanoja te-

kemällä. Myös aineiston litterointi mahdollisimman pian haastattelun jälkeen 

parantaa tutkimuksen laatua. (Hirsjärvi & Hurme 2008.) Tässä tutkimuk-

sessa haastattelurunko laadittiin huolellisesti perustaen se tehtyyn kirjalli-

suuskatsauksen ja teoreettiseen viitekehykseen. Haastattelurunkoa testat-

tiin ensimmäisessä haastattelussa ja siihen tehtiin sen jälkeen tarpeelliseksi 

osoittautuneet korjaukset. Haastattelujen taltioinnissa hyödynnettiin saata-

villa olevia elektronisia laitteita ja verkon kautta tehtävissä haastatteluissa 

oli käytettävissä kaksi eri järjestelmää. Mikäli toinen ei toiminut, voitiin siirtyä 

käyttämään vaihtoehtoista järjestelmää. Kaikkien haastattelujen aikana tut-

kija teki haastattelumuistiinpanoja mahdollisten teknisten ongelmien va-

ralta. Lisäksi koko aineistoa litteroidessa noudatettiin samoja käytäntöjä ja 

aineiston luokittelussa edettiin systemaattisesti. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan myös tarkastella sen reliabiliteetin ja 

validiteetin kautta. Tutkimuksen reliabiliteetilla tarkoitetaan pysyvyyden as-

tetta, jolla tapaukset sijoitetaan samaan luokkaan eri havainnoitsijoiden toi-

mesta eri aikoina eli tutkimustulosten toistettavuutta (Koskinen et al. 2005; 
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Tuomi & Sarajärvi 2003). Tämä tarkoittaa sitä, että tulosten tulisi olla sa-

masta aineistosta samat vaikka tutkija vaihtuisikin joksikin toiseksi henki-

löksi tai kahden eri henkilön tulisi päätyä samaan tulokseen samasta aineis-

tosta (Hirsjärvi et al. 2007).  

 

Tässä tutkimuksessa oli tavoitteena luoda kirjallisuuskatsauksen avulla nä-

kökulma dynaamisten kyvykkyyksien ilmenemisestä tulevaisuussuuntautu-

neessa innovaatiotoiminnassa. Empiirisessä osassa haastateltiin aihealu-

eeseen liittyen kahdeksan henkilöä tutkittavaksi valitulta toimialalta. Tutkija 

suoritti tutkimuksen kaikki haastattelut itse, tehden haastattelujen aikana 

muistiinpanoja. Lisäksi tutkija myös litteroi haastatteluaineiston itse. Näin 

haastattelun aineisto oli haastattelijalle varsin tuttu jo tulosten analysointi-

vaihetta aloitettaessa. Tutkimuksessa haastatteluaineisto kuitenkin luettiin 

vielä huolellisesti läpi useampaan kertaan tutkimuksen eri vaiheissa relia-

biliteetin varmistamiseksi.  

 

Tutkimuksen validiteetti eli pätevyys tarkoittaa sitä, että tutkimuksessa on 

tutkittu sitä, mikä on luvattu (Tuomi & Sarajärvi 2003). Tutkimuksen päte-

vyyttä on mahdollista arvioida eri näkökulmista tarkastellen, näitä näkökul-

mia ovat ennustevalidius, tutkimusasetelmavalidius ja rakennevalidius. Laa-

dullisessa tutkimuksessa validiteetti merkitsee useimmiten kuvauksen ja sii-

hen nivoutuvien selitysten ja tulkintojen yhteensopivuutta. Tässä tutkimuk-

sessa validiteettia on pyritty tähdentämään tutkijan tarkalla kuvauksella tut-

kimuksen kaikissa vaiheissa. Esimerkiksi tämän tutkimuksen aineiston tuot-

taminen eli haastattelujen tekeminen, haastatteluihin kulunut aika, niihin 

valmistautuminen ja haastateltavien valinnan kriteerit on kerrottu totuuden-

mukaisesti ja yksityiskohtaisesti. Tulosten tulkinnassa on kerrottu perusteet 

tulkinnoille sekä mihin päätelmät pohjautuvat. (Hirsjärvi et al. 2007.)  
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4 TUTKIMUKSEN TULOKSET  

Tässä luvussa esitetään tutkimuksen empiirinen aineisto sekä muodoste-

taan analysoiden tutkimuksen keskeiset empiiriset tulokset. Tulokset esite-

tään haastattelun teemojen mukaisesti.  

4.1 Innovaatiotoiminta ammatillisessa aikuiskoulutuksessa 

Jotta varsinaisia tutkimuksen tuloksia olisi helpompi käsitellä tutkimuksen 

kontekstissa, aineistoa kootessa kartoitettiin ensimmäisenä yleistietoa siitä, 

miten innovaatiotoiminta on järjestetty ja vastuutettu tutkitulla toimialalla. 

 

Innovaatiotoiminnan ei koettu olevan tutkimuksen kohteena olevissa orga-

nisaatioissa erityisen järjestelmällistä tai suunnitelmallista toimintaa. Oppi-

laitoksissa ei tunnistettu olevan erityisiä innovaatio- tai tuotekehitysyksik-

köjä, sen sijaan tuotekehitysryhmiä ja -tiimejä oli perustettu. Toiminta oli kui-

tenkin käytännössä muutamien asiasta kiinnostuneiden, aktiivisten henki-

löiden ja työyksiköiden, tiimien tai osastojen vastuulla tai se oli projekteissa 

tapahtuvaa toimintaa. Erilaisten projektien ja hankkeiden merkitys (varsin-

kin työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään liittyvät projektit) innovaatio-

toiminnassa korostui haastatteluissa, ja projektitoiminnan todettiinkin ole-

van erittäin hyvä työväline, jolla luodaan uusia tuotteita, palveluja, proses-

seja, kokeilla menetelmiä ja saadaan sitä kautta paljon konkreettisia, asiak-

kaita ja oppilaitoksia hyödyttäviä tuloksia.  

 

Innovaatiotoiminnan vastuu oli joko sisällytetty suoraan henkilöiden työnku-

vaan (esimerkiksi toimialan koulutuspäälliköt tai tiimikoordinaattorit) tai sit-

ten ja tavallisemmin se oli täysin henkilöiden oman aktiivisuuden varassa. 

Suurin osa haastateltavista oli sitä mieltä, että innovaatiotoiminta on tai sen 

ainakin pitäisi olla kaikkien työntekijöiden vastuulla. Esimiesten merkitystä 

ja esimerkkiä innovaatiotoiminnassa korostettiin. Samoin korostettiin sitä, 

että innovaatiotoiminnasta vastaavien henkilöiden tulee itse työskennellä 

asiakasrajapinnassa arvokkaiden työelämän signaalien tunnistamiseksi. 
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Haastatteluissa tuli esiin se, että usein päivittäisessä työssä jopa unohtuu 

se, että ollaan tekemisissä innovaatioiden kanssa, esimerkiksi pienten tuo-

teparannusten koettiin olevan arkipäivän toimintaa. Monet haastateltavat 

pohtivatkin kysymystä – mikä itseasiassa onkaan innovaatio ammatillisessa 

aikuiskoulutuksessa? 

 

Innovaatiotoimintaan kaivattiin järjestelmällisyyttä, pitkäjänteisyyttä, suunni-

telmallisuutta ja ennen kaikkea jatkuvuutta. Jatkuvuuden puute näkyi haas-

tateltavien mukaan muun muassa siinä, että innovaatiotoimintaa toteutettiin 

hyvin usein näissä organisaatioissa ulkoisella projektirahoituksella ja epäi-

lys toiminnan jatkuvuudesta projektin päätyttyä oli usein aiheellinen. Inno-

vaatiotoiminnan säännönmukaisuutta ja järjestelmällisyyttä pyrittiin ylläpitä-

mään erilaisten työkalujen avulla, esimerkkinä mainittiin vuosikello ja yhtei-

set kokoukset. Haastateltavat kaipasivat lisää resursseja innovaatiotoimin-

taa tukemaan  niin aikaa, rahaa kuin henkilöresurssejakin koettiin olevan 

aivan liian vähän. Oppilaitosten innovaatiotoimintaa verrattiin monessa 

haastattelussa yksityisen sektorin toimijoihin ja todettiin, että oppilaitoksissa 

ei ole erillistä tuotekehitysbudjettia tai tuotekehitysosastoa ja yksityisellä 

sektorilla toiminnan merkitys on tiedostettu oppilaitoksia paremmin.  

 

”…miten innovaatiotoimintaan löytyis semmoinen tuotekehityspotti vuosit-

tain, joka mahdollistaisi toiminnan ja vuorovaikutuksen työelämään...” 

 

Haastatteluissa tuli hyvin voimakkaana esiin tämän päivän kiristyneestä ta-

loustilanteesta johtuva haasteellinen taloudellinen tilanne ammatillisessa ai-

kuiskoulutuksessa. Innovaatiotoiminnan pelättiin kärsivän tilanteesta ja hy-

vin todennäköisenä uhkana nähtiin, että oppilaitokset säästöjä tehdessään 

keskittyvät pelkästään perustoimintaan eli koulutukseen. Toisaalta haasta-

van tilanteen miellettiin olevan eräänlainen ”pakko” innovointiin  nähtiin, 

että tuotekehityksen ja innovoinnin avulla on mahdollista saavuttaa kilpai-

luetua ja näin pärjätä yhä kiristyvässä tilanteessa ja kilpailussa. 
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4.2 Mahdollisuuksien ja uhkien tunnistaminen ja arviointi 

innovaatiotoiminnassa 

Haastattelukysymysten toisessa teemassa tarkasteltiin sensing-kyvykkyyk-

sien (tunnistaminen ja arviointi) hyödyntämistä kohdeorganisaatioiden ny-

kyisessä innovaatiotoiminnassa sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia, kehit-

tämiskohteita ja haasteita tässä kyvykkyyksien lajissa. 

 

Ympäristön aktiivinen tarkkailu, mahdollisuuksien ja haasteiden tunnistami-

nen tuo organisaatioon uusia mahdollisuuksia innovaatiotoimintaan. Haas-

tattelututkimuksen mukaan mahdollisuudet ja ideat oppilaitosten innovaa-

tiotoimintaan tulivat monesta eri lähteestä. Kaikkein tärkeimpänä ideaka-

navana pidettiin ympäröivää työelämää eli asiakkaita ja tärkeänä nähtiinkin 

heidän tarpeisiinsa vastaamista innovoinnin kautta. Lisäksi mainittiin tär-

keinä lähteinä oppilaitoksissa sillä hetkellä olevia opiskelijat, sidosryhmät, 

rahoittajat ja muut yhteistyökumppanit, mutta myös ulkopuoliset asiantunti-

jat, jopa kilpailijat. Myös media ja muu ulkopuolinen tieto toimi haastatelta-

vien mielestä tärkeänä kanavana uusia ideoita etsittäessä. Asiakasrajapin-

nassa työtä tekevien henkilöiden varaan laskettiin paljon, tuotiin jopa esille, 

että innovaatiotoiminta perustuu organisaatiossa pääasiassa heidän va-

raansa. Tietoa kerättiin asiakasrajapinnasta niin säännöllisin tapaamisin ja 

kohtaamisin kuin käyttäen strukturoituja yrityshaastatteluja. Tärkeänä im-

pulssina innovaatiotoiminnan eteenpäinviemisessä pidettiin myös sitä, että 

osan oppilaitosten nykytuotteista koettiin olevan vanhentumassa tai jopa jo 

vanhentuneen ja näiden tilalle tuli saada pikaisesti uusia tuotteita. 

 

Asiakaspalautteesta koettiin saatavan merkittävästi uusia ideoita innovaa-

tiotoimintaan, niin ideoita uusiin tuotteisiin kuin olemassa olevien tuotteiden 

parantamiseenkin. Kuitenkin nähtiin, että asiakaspalautteen hyödyntämis-

prosessia tulisi kehittää nykyistä järjestelmällisemmäksi. Usea haastatel-

tava nimesi ongelmaksi sen, että asiakaspalautteen kautta tulevien ideoi-

den eteenpäinviemiselle tuotekehitykseen saakka ei ole nimetty ketään eri-

tyistä vastuutahoa. Kuitenkin todettiin myös se, että asiakaspalautteesta 
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saatavan tiedon arviointi on tärkeää eikä kaikkiin palautteesta nouseviin asi-

oihin ei ole tarpeellistakaan tarttua.  

 

Projektitoiminnan merkitystä ideoiden synnyssä painotettiin, esimerkiksi 

laajojen projektien ja hankkeiden mukanaan tuomilla asiantuntijaverkos-

toilla koettiin olevan suuren merkityksen tässä innovaatiotoiminnan vai-

heessa. Myös oppilaitosten välisen benchmarking-toiminnan merkitystä ko-

rostettiin. Hyvin tärkeänä kanavana ideoiden synnyssä pidettiin myös omaa 

organisaatiota ja siellä olevia henkilöitä, esimerkiksi tutkintojen vastuuhen-

kilöiden merkitys tutkintotavoitteisen koulutuksen kehittämisessä koettiin 

merkittäväksi. Esiin tuli myös se, että erityisen hyviä ideoita saadaan uusilta 

työntekijöiltä sekä henkilöiltä, joilla on kokemusta ja näkemystä monelta 

alalta. Toisaalta myös katsottiin, että omalla henkilöstöllä saattaa olla varsin 

oppilaitos- ja tutkintokeskeinen tapa hahmottaa ympäristöään, todellinen 

tieto työelämän nykyvaatimuksista saattoi jopa puuttua. Lisäksi ongelmaksi 

koettiin se, että oman työn kehittäminen ja innovointi on varsin yksinäistä 

työtä. 

 

”.. kyllä se on niin kuin semmoista jokaisen työntekijän yksinäistä, hiljaista 

puurtamista, miten hän mahdollisesti sitä omaa vastuualuettaan kehit-

tää…” 

 

Työtapoja, joita käytettiin mahdollisuuksien ja uhkien tunnistamiseen olivat 

erityisesti vapaamuotoiset, mutta myös järjestelmälliset ja etukäteen suun-

nitellut keskustelutilaisuudet, ideointipalaverit ja -kokoukset sekä 

benchmarking-toiminta, mutta myös henkilöstön kehittämispäivät. Lisäksi 

koettiin tärkeäksi moniammatillisten tiimien työn merkitys innovaatiotoimin-

nalle. Myös innosessioita, innovaatiotyöpajoja ja muita erityisesti innovaa-

tiotoimintaan kehitettyjä toimintatapoja oli ainakin kokeiltu ja näitä työtapoja 

suunniteltiin ja suositeltiin käytettäväksi myös tulevaisuudessa. Myös työ-

elämän ja yhteistyökumppaneiden kanssa toteutetut säännölliset kohtaami-

set mainittiin työtapoina, tästä esimerkkinä työelämäfoorumit ja ammatilliset 
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neuvottelukunnat. Benchmarking esiintyi kaikkien haastateltavien vastauk-

sissa ideoiden lähteenä ja tämän toiminnan kohteena olivat muut oppilai-

tokset ja julkiset organisaatiot, kilpailijat, mutta myös yritykset ja muut työ-

elämän organisaatiot.  

 

”…aina kun tavataan oppilaitosverkostoissa, joku kertoo, mitä ovat teh-

neet tai mitä suunnittelevat, niin aina tulee mieleen, että voisiko tätäkin 

kokeilla meillä…” 

 

Tulevaisuustietoa seulottiin erityisesti ennakointimenetelmin, ennakoinnin 

tulisi haastateltavien mielestä jopa olla oppilaitoksen strateginen asia. En-

nakoinnissa hyödynnettiin hyvin tyypillisesti esimerkiksi maakuntaliittojen 

ennakointihankkeiden tuottamaa tietoa tai tähän tarkoitukseen erityisesti 

muodostettuja ja paneutuvia verkostokumppanuuksia, myös ennakointiai-

heisille postituslistoilla oltiin jäseninä. Lisäksi ennakointitietoa kerättiin työ-

elämästä osaamiskartoitussovelluksen ja muiden työkalujen avulla. Enna-

kointitiedon hyödyntämisen näkökulmasta oppilaitoksiin oli perustettu omia 

ennakointiryhmiä tai niitä on perusteilla ja niiden työn varaan laskettiin pal-

jon. Oppilaitoksissa järjestettiin myös erityisesti ennakointiin keskittyviä ko-

kouksia ja työpajoja. Lisäksi organisaatioissa oli käynnissä omia, ennakoin-

titietoa tuottavia hankkeita. Ennakoinnin ongelmaksi koettiin se, että aikuis-

koulutuksessa tilanteet ja kysyntä työelämän nopean syklin myötä muuttu-

vat hyvinkin nopeasti ja ennakointitiedon koettiin olevan luonteeltaan jäyk-

kää ja paremmin pitempikestoiseen koulutukseen soveltuvaa. Ennakointi-

tiedon hyödyntämiseen ja sen perusteella toimimiseen kaivattiin rohkeutta, 

riskin ottamista ja etupainotteisuutta. Oman henkilöstön osaamisen kehittä-

misen ja ylläpitämisen koettiin olevan paras vastaus ennakoinnin tuomiin 

haasteisiin. 

 

Tulevaisuuden signaaleista erityisesti työelämästä saatavat heikot signaalit 

koettiin haastattelussa erittäin tärkeiksi, mutta niiden tunnistamiseen ei 

haastateltavien mukaan ollut mitään järjestelmällistä työtapaa. Lähinnä ar-
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vioitiin, että niihin tarttuminen oli sattumasta kiinni. Myös yliopistojen ja kor-

keakoulujen tuottaman tutkimustiedon käyttöä tulevaisuuden arvioinnissa 

sekä mahdollisuuksien ja uhkien tunnistamisessa korostettiin. Haasteeksi 

koettiin se, miten tulevaisuutta koskevasta valtavasta tietomäärästä saatai-

siin seulottua juuri se oleellisin ja itselle hyödyllinen tieto. Megatrendejäkin 

alalla seuratiin, konkreettisena esimerkkinä mainittiin ilmastonmuutos, jo-

hon liittyen oppilaitoksissa oli ollut hanketoimintaa. 

 

Ideoiden arviointiin käytettiin erilaisia työryhmiä, asiantuntijaryhmiä ja tii-

mejä, mutta käytännön tasolla arviointi jäi useimmiten yksittäisen, esimer-

kiksi tietystä koulutusalalasta vastaavan henkilön tai muun esimiehen har-

teille. Itsearvioinnin merkitys idean kehittäjällä oli myös suuri, samoin ideoita 

tiedostettiin arvioitavan kollegoiden kanssa. Itsearvioinnin mahdollisuutta 

pidettiin toisaalta hyvänä asiana, koska tällöin ideat menevät ainakin eteen-

päin. Toisaalta nähtiin tätä kautta koituvan paljon epäonnistumisia, kun 

ideat olivat tällä toimintatavalla yhden henkilön arvioinnista ja mahdollisesti 

rajoittuneista näkökulmasta ja tietämyksestä kiinni. Suuriin muutoksiin esi-

merkiksi organisaation rakenteissa ja prosesseissa tarvittiin esimerkiksi joh-

toryhmän tai muun vastaavan lupa. Erityistä innovaatioiden tai ideoiden ar-

viointiryhmiä ei haastateltavien organisaatioissa ollut.  

 

Arvioinnin merkitystä, jatkuvaa arviointia ja myös vaikuttavuuden arviointia 

korostettiin haastatteluissa. Esiin tuli muun muassa se, että ideoita arvioita-

essa on huomioitava myös se, onko muilla alueen oppilaitoksilla tai muutoin 

koulutuspalveluja tarjoavilla organisaatioilla vastaavaa tuotetta jo markki-

noilla eli myös kilpailijoiden tuotevalikoima on oltava selvillä ennen ideoiden 

eteenpäin vientiä ja tuotteistamisprosessin aloittamista. Myös todellisen ky-

synnän selvittäminen koettiin tärkeänä seikkana tuotteen tarpeellisuutta 

mietittäessä. Lisäksi ideoiden pohjalta syntyvien tuotteiden jatkokehitys, 

kytkeminen muihin ja myös tulevaisuudessa tähän tuotteeseen liittyvien uu-

sien tuotteiden kehittäminen korostui haastatteluissa. Myös vertaisarviointia 

saatiin sidosryhmiltä ja tämä arviointikeskustelu koettiin ensiarvoisen tärke-
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äksi. Tämä yhteistyö koettiin tulevaisuuden kannalta huomionarvoisen tär-

keänä. Lisäksi arviointia toteutettiin muun muassa oppilaitosten johtokun-

nissa, hallituksissa ja osavuosikatsausten kautta. Voidaan siis todeta, että 

arviointia tapahtui monella tasolla, joskaan se ei ollut järjestelmällistä ja 

säännöllistä. 

 

”…aika tarkkaan pitää kuitenkin miettiä, mitä lähdetään tuotteistamaan ja 

miten pitkälle, ettei se mee paikallisesti päällekkäin muitten tarjoaman 

kanssa, koska ei oo järkevää taas sitten sekään…siinä pitää tosiaan sitten 

miettiä se, onko sille kysyntää…” 

 

Mahdollisuuksien ja uhkien havaitsemista sekä mahdollisuuksien arviointia 

voisi haastateltavien ehdotuksien mukaan kehittää verkostoitumista lisää-

mällä. Verkostoitumista erityisesti eri oppilaitosasteiden kanssa tulevaisuu-

dessa ehdotettiin, esimerkiksi ammattikorkeakoulu- ja yliopistomaailma ni-

mettiin uusiksi verkostoyhteistyökumppaneiksi. Myös oman henkilöstön 

osaamisen kehittäminen koettiin tärkeäksi tulevaisuudessa. Aikuiskoulutuk-

sen ammattilaisilta kaivataan haastateltavien näkemysten mukaan tulevai-

suudessa yhä enemmän asiakkaiden kuuntelemista ja oikeiden kysymysten 

esittämistä. Ongelmana oli haastateltavien mukaan se, että usein yritys-

maailmaan mentiin ”tutkinto ja tutkinnonperusteet edellä” eikä kenties ym-

märretty, että työelämää ei välttämättä kiinnosta niinkään tutkinto, vaan eri-

tyisesti koulutuksen kautta saavutettava käytännön osaaminen. Tämän ym-

märtämiseen haastateltavien mukaan tulisi henkilöstöä suorastaan valmen-

taa. 

 

Suurena haasteena pidettiin sitä, että usein innovaatiotoiminta ja myös ver-

kostoituminen henkilöityy tiettyyn yksilöön. Henkilövaihdoksilla koettiin siis 

olevan välitön vaikutus innovaatiotoimintaan ja verkostoihin. Myös asiakas-

palautteen keräämistä tulisi haastateltavien mukaan tehostaa ja siitä tulisi 

ottaa enemmän aihioita innovaatiotoimintaan. Haastatteluissa tuotiin esille 

myös vapaamuotoisten tapaamisten ja keskustelujen hyötynäkökulmat uu-
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sien ideoiden synnyssä. Myös innovointitiloihin tulisi haastateltavien mu-

kaan satsata. Monet haastateltavista kokivat haasteelliseksi ideoiden syn-

tymisen oman työpöydän ääressä, sen sijaan kaivattiin muita, kenties va-

paamuotoisempia innovaatioympäristöjä. 

 

”…vapaamuotoisia tilanteita, joissa ne ideat helposti lähtis lentoon ja ryöp-

sähtelis…” 

 

Tulevaisuustiedon hyödyntämisessä haasteeksi koettiin se, että tietoa on 

liikaa ja oleellisen tiedon poimiminen isosta massasta on vaikeaa. Riskinot-

tamista, rohkeutta kokeilla ja jopa epäonnistumisia kaivattiin useammassa 

haastattelussa. Uusiksi työtavoiksi ehdotettiin esimerkiksi innovaatio- ja he-

rättelypajoja sekä ulkopuolisia asiantuntijoita ja sparraajia aihealueeseen, 

mutta myös arvioinnin kehittämistä teemassa  miten innovaatiotoimin-

nassa on tähän asti onnistuttu. Osallistujina tulisi olla oman henkilöstön li-

säksi myös yhteistyökumppaneita, asiakkaita ja opiskelijoita. Lisäksi tuli 

esiin, että innovaatioihin ja tulevaisuustiedon hyödyntämiseen tähtääviä 

työpajoja ja innovaatiopäiviä erilaisin työskentelymenetelmin suunniteltiin 

tarjottavaksi myös muille kuin omalle henkilöstölle, uutena palveluna. Tär-

keäksi kehittämiskohteeksi nousi myös asenteen muokkaaminen niin, että 

myös oppilaitosympäristöissä huomattaisiin, että jokainen on henkilökohtai-

sesti vastuussa oman työnsä kehittämisestä. Yksi haastateltavista ehdotti-

kin, että innovaatioihin liittyen tulisi oppilaitoksissa järjestää teemavuosi, 

jotta asian tärkeys tulisi esille. Teemavuonna henkilökuntaa haastettaisiin 

miettimään ja arvioimaan omia toimintatapojaan sekä aktivoitaisiin innovoi-

maan. Tämä idea onkin menossa jo kyseisessä oppilaitoksessa eteenpäin. 

 

”…pitäisi olla rohkeus tehdä etupainotteisesti asioita, kokeilla ja luoda – 

uskallettaisiin jossain kohti vaikka kokeilla sitä innovointia..”  

 

”… niin kuin semmoista asennemuokkausta, että te ootte jokainen vas-

tuussa tästä oman työn kehittämisestä…että me pärjätään, meillä pitää 

olla tämmöistä tuotekehitystä…” 
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Yhteenveto mahdollisuuksien ja uhkien tunnistamisesta ja arvioinnista on 

kuvattu taulukossa 6. 

 

Taulukko 6. Mahdollisuuksien ja uhkien tunnistaminen ja arvioiminen innovatiotoiminnassa. 

Vahvuudet Mahdollisuudet ja haasteet 

- ideat tulevat useasta lähteestä: 

työelämä, oma henkilöstö, asia-

kaspalaute, opiskelijat, yhteistyö-

kumppanit, sidosryhmät, rahoitta-

jat, kilpailijat, muut oppilaitokset, 

asiantuntija- ja muut verkostot 

- hanketoiminta merkittävässä roo-

lissa ideoiden synnyssä 

- ideointityötapoja: benchmarking, 

ideointikokoukset, innosessio, 

moniammatilliset tiimit, kehittä-

mispäivät 

- työelämän kanssa tehtävän yh-

teistyön työtavat: työelämäfooru-

mit, ammatilliset neuvottelukunnat

- ulkopuolisen asiantuntijuuden 

käyttäminen sisäisessä toimin-

nassa 

- ennakointitietoa hyödynnetään, 

sen merkitys ymmärretään ja en-

nakointiin panostetaan: työryh-

mät, hankkeet, kokoukset, posti-

tuslistat, verkostoyhteistyö, työ-

elämän osaamiskartoitukset 

- itsearviointi ideoiden arvioinnissa 

käytössä 

- markkinatilanteen ja todellisen tar-

peen selvittäminen arvioinnissa 

- tiivis yhteistyö oppilaitosverkos-

toissa 

- ideoiden arvioinnin kehittämisen 

kautta toiminnan kehittäminen, 

vertaisarviointi 

- verkostoitumisen ja yhteistyön 

laajentaminen 

- tulevaisuustiedon havaitseminen, 

suodattaminen suuresta tietomas-

sasta, hyödyntäminen tehok-

kaammin, henkilöstön valmenta-

minen hiljaisten signaalien havait-

semiseen 

- asiakaspalautteen hyödyntämi-

sen tehostaminen, vastuutus 

- yhdessä ideointi, innovaatiotoi-

minta koko organisaation asiaksi, 

asialle näkyvyyttä, teemavuosi 

- uudet ympäristöt ja työtavat ide-

ointiin, mm. innovaatiopaja, idea-

kahvila, vapaamuotoinen inno-

vointi, ulkopuoliset sparraajat, toi-

minnan kokonaisarviointi 

- osaamisen kehittäminen 

- rohkeutta ja etupainotteisuutta toi-

mintaan, asennemuutos, oma 

vastuu kehittämisessä 

- panostaminen työelämän kanssa 

tehtävään yhteistyöhön, henkilös-

tön valmentaminen työelämän 

kohtaamiseen 

- pitkäjänteinen suunnittelu 
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4.3 Mahdollisuuksien hyödyntäminen innovaatiotoiminnassa 

Haastattelututkimuksen kolmannessa teemassa tarkasteltiin miten seizing-

kyvykkyydet (hyödyntäminen) ilmenevät ja miten niitä hyödynnetään inno-

vaatiotoiminnassa haastattelun kohdeorganisaatioissa tällä hetkellä ja 

missä osa-alueissa on havaittu haasteita ja kehittämisen mahdollisuuksia. 

 

Ideoiden vieminen käytäntöön tapahtui haastateltavien mukaan pääasiassa 

yhden henkilön tai pienen ryhmän toimesta. Yksittäinen henkilö oli esimer-

kiksi asiasta vastaava koulutuspäällikkö, laatukoordinaattori tai nimenomai-

sesti tähän tehtävään erityisesti valtuutettu henkilö. Esimerkkejä ryhmistä 

olivat tuotekehitysryhmät, kehittämispalvelut tai tietyn ammattialan tiimit. 

Tämän suuntaista työtapaa käytettiin erityisesti uusien koulutustuotteiden 

tai -palvelujen kehittämisessä. Kuten ideoiden syntyvaiheessa, tässäkin 

työvaiheessa korostui yksittäisten henkilöiden aktiivinen toiminta. Merki-

tystä koettiin olevan myös kollegan ja esimiehen tuella ja kannustuksella 

sekä erityisesti esimiehen omalla rohkaisevalla esimerkillä idean eteenpäin-

viemisessä käytäntöön. Haastattelun kohteena olevissa oppilaitoksissa oli 

myös hyödynnetty sidosryhmiä ja verkostoyhteistyökumppaneita ideoiden 

eteenpäinviemisessä ja tähän toimintamalliin haluttiin panostaa myös tule-

vaisuudessa.  

 

”…lähdettiin viemään eteenpäin sidosryhmäyritysten, verkostojen 

kanssa… siinä oli todella laaja porukka, joka oli useassa istunnossa sitten 

miettimässä sitä asiaa…sisällöt, logot, ulkonäkö  kaikki mietittiin yh-

dessä…” 

 

Suuremmat, esimerkiksi koko organisaatioon vaikuttavat prosessi-innovaa-

tiot vaativat haastateltavien mukaan suuremman joukon työstämistä ja hy-

väksyntää ja sitä myötä myös enemmän kaikkia resursseja. Näiden laajem-

min vaikuttavien ideoiden vieminen käytäntöön koettiin varsinkin suurissa 

organisaatioissa varsin aikaa vieväksi ja mutkikkaaksi, koska suuren joukon 
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hyväksynnän saamisessa oli haastateltavien mukaan suuri työ. Myös oppi-

laitoksille tyypillisen byrokratian koettiin hidastuttavan ja monimutkaistavan 

käytännön toimintaa. 

 

”kun lähdetään muuttamaan esimerkiksi oikeasti radikaalisti vallitsevaa 

toimintatapaa, niin siihen pitää yllättävän paljon varata aikaa ja resurs-

seja... ehkä se on semmoinen savolainen pahe, että pitää miettiä ja kes-

kustella mahdollisimman paljon” 

 

Toisaalta iso organisaatio koettiin mahdollisuuksien hyödyntämisen kan-

nalta hyvältä, koska usein uudessa koulutustuotteessa tai -palvelussa tar-

vittava osaaminen saattoi hyvinkin löytyä jo valmiiksi omasta organisaa-

tiosta eikä ulkopuolista asiantuntemusta tai oman henkilöstön kouluttautu-

mista näin erikseen tarvittu. Projektitoiminnalla katsottiin olevan merkittävä 

vaikutus uusien avausten hyödyntämisessä käytännön tasolle ja esimer-

kiksi uusien koulutustuotteiden testauksessa ja pilotoinnissa. Kahden haas-

tateltavan mukaan oli myös käytetty ulkopuolista asiantuntijaa, jotta pro-

sessi ideoiden viemiseksi käytäntöön saataisiin napakoitettua ja siihen tulisi 

järjestelmällisyyttä. Tämä toiminta oli koettu kyseisessä oppilaitoksessa 

hyödylliseksi. 

 

Se, miten haastateltavien mielestä uusia tuotteita testattiin tai pilotoitiin, 

vaihteli haastateltavittain. Tämä saattoi hyvinkin johtua siitä, että testaustoi-

minta oli eri oppilaitoksissa järjestetty eri tavoin. Osa haastateltavissa oli 

sitä mieltä, että testausta ei ollut juurikaan tai ei yhtään, vaan testaus tapah-

tui pääsääntöisesti loppuasiakkailla. Osa taas oli sitä mieltä, että periaat-

teessa kaikki tuotteet ja palvelut testattiin, hyvänä testiryhmänä pidettiin esi-

merkiksi omaa organisaatiota tai erityistä asiakastestiryhmää. Toisaalta 

myös testaamista loppuasiakkaalla pidettiin hyvänä. Usein kävi kuitenkin 

niin, että käytäntö osoitti koulutustuotteen tai kehittämispalvelun soveltu-

vuuden asiakkaille ja paikalliselle markkinalle. Projektit koettiin tärkeiksi tes-

tauksen, kokeilun ja pilotoinnin välineeksi. 
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”…nopeasti pilottikoulutus pystyyn. Vedetään koulutus läpi, kerätään osal-

listujilta palautteet ja haetaan kehittämisajatukset, jotka vois tehdä siitä 

paremman. Kun palaute on tullut, tehdään ne korjausliikkeet… Ennen 

kaikkea pitää mennä sinne asiakkaan luo ja testata että työelämän tarpeet 

kohtaa koulutuksessa…” 

 

”…valitettavan usein käytäntö osoittaa sen, että tuote ei ollutkaan hyvä…” 

 

Tulevaisuusilmiöiden ja ennakointitoiminnan vaikutusta ideoiden viemi-

sessä käytäntöön ei haastateltavien mielestä innovaatiotoiminnan tässä 

vaiheessa juurikaan hyödynnetty, vaan tulevaisuussuuntautuneisuus oli 

nähtävissä lähinnä ideoiden syntyvaiheessa ja sitä kautta vaikutti lopputu-

lemaan. Ideoiden vieminen käytännön tasolle koettiin kokonaisuutena suu-

reksi haasteeksi. Haastateltavien mielestä valitettavan usein hyvätkin ideat 

hautautuvat esimerkiksi tiimikokousten ja kehittämispäivien muistioihin ja 

raportteihin ja lisäksi koettiin, että aikaa ideoiden eteenpäinviemiseen ei 

vain ollut. Toimintaa tulisikin kehittää määrittelemällä selkeästi, kuka ideat 

näistä dokumenteista poimii ja vie eteenpäin sekä järjestämällä myös aika-

resurssia vastuuhenkilöille, lisäksi toiminnan raportointia tulisi kehittää. Yk-

sinkertaisena ideana esitettiin asioiden kirjaamista paperille heti tilaisuuk-

sissa sekä etenemisaikataulun ja vastuiden sopimisesta.  

 

Tärkeäksi kehittämiskohteeksi tässä osa-alueessa koettiin innovaatioiden, 

esimerkiksi uusien koulutustuotteiden mahdollisimman nopean siirtämisen 

asiakasrajapintaan, testauksen ja palautteen keräämisen ja sitä kautta tuot-

teen edelleen kehittämisen. Haastatteluissa tuli esille myös se, että ideoita 

voisi viedä eteenpäin koulutustuotteiksi esimerkiksi tavanomaisissa tiimiko-

kouksissa. Näin toiminnassa tulisi esiin useamman henkilön näkökulma, ko-

kemus ja osaaminen. Lisäksi haastatteluissa korostettiin sitä, että koko pro-

sessissa tärkeätä on oppiminen, se kehittyykö osaaminen oppilaitoksessa 

ja sen ulkopuolella. 

 

”..pelkkä lopullinen tavoite ei saa olla se tuote tai palvelu, vaan siinä pitää 

myös tulla sitä oppimista matkan varrella…” 
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Verkostojen ja uusien kumppanuuksien synnyssä koettiin pääpainon olevan 

yksittäisten henkilöiden suhteilla sekä olemassa olevien verkostojen kautta 

syntyvillä kontakteilla. Kukaan haastateltavista ei ollut sitä mieltä, että tämä 

toiminta olisi erityisesti suunnitelmallista, vaan verkostot syntyivät usein sat-

tumien kautta ja ne olivat hyvinkin henkilösidonnaisia. 

 

Tulevaisuudessa suunnitelmallisuus ja järjestelmällisyys koettiin kehittämis-

kohteeksi tässä osa-alueessa, samoin kuin tulosten mitattavuuteen kaivat-

tiin kehityspanostuksia. Lisäksi painotettiin, että oppilaitosten tulisi olla pal-

jon aktiivisempia ja rohkeampia kehittämisessä, yhteistyössä yrittäjien ja 

muiden kumppanien kanssa. Haastatteluissa ehdotettiin myös uuden työ-

tehtävän perustamista, koettiin että tarvetta olisi innovaatioyhdyshenkilölle, 

innovaattorille tai promoottorille, jonka työtehtävänä olisi koordinoida oppi-

laitoksen innovaatiotoimintaa, poimia ideoita, arvioida niitä ja erityisesti 

viedä niitä eteenpäin käytännön toiminnaksi. 

 

”… ihan mielenkiintoista miettiä, miten sitä oikeasti pitäisi viedä eteenpäin, 

niin että se olisi järjestelmällistä…ettei jäis unohduksiin ne hyvät ideat…” 

 

”…näihin ideoihin tarvitaan sitä promoottoria, joka vie sitä asiaa eteen-

päin, ottaa kädestä kiinni ja on se kokoonkutsuja ja pyörittää sitä hom-

maa…” 

 

Yhteenveto mahdollisuuksien hyödyntämisestä innovaatiotoiminnassa on 

kuvattu taulukossa 7. 
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Taulukko 7. Mahdollisuuksien hyödyntäminen innovatiotoiminnassa. 

Vahvuudet Mahdollisuudet ja haasteet 

- suuren organisaation etuna osaa-

misen moninaisuus 

- hanketoiminta avainasemassa 

mahdollisuuksien hyödyntämi-

sessä, pilotoinnissa ja testauk-

sessa 

- tuotteiden ja palvelujen testaami-

nen omassa organisaatiossa, lop-

puasiakkaan hyödyntäminen tes-

taustilanteessa 

- ideoiden vieminen käytäntöön yk-

sinkertaisemmaksi: tuotteet ja pal-

velut nopeasti asiakasrajapintaan 

- ideoiden eteenpäinvieminen vaatii 

paljon aikaa ja muita resursseja 

- prosessin selkeyttäminen käyt-

täen ulkopuolista asiantuntijaa 

- ideoiden yhteinen työstäminen 

- byrokratia hidastaa toimintaa 

- oppimisen korostaminen innovaa-

tioprosessissa 

- järjestelmällisyyden ja suunnitel-

mallisuuden sekä mitattavuuden 

kehittäminen 

- aktiivisempi ja rohkeampi toi-

minta, yhteistyössä kumppanien 

ja sidosryhmien sekä asiakkaiden 

kanssa 

- verkostot hyvin usein henkilöta-

solla, ei suunnitelmallisuutta 

- pilotoinnin ja testauksen kehittä-

minen 

- innovaattori-työtehtävän perusta-

minen 

 

4.4 Jatkuva parantaminen innovaatiotoiminnassa 

Haastattelututkimuksen viimeisessä teemassa tutkittiin miten haastattelun 

kohteena olevien organisaatioiden innovaatiotoiminnassa oli huomattavissa 

reconfiguring-kyvykkyydet (jatkuva parantaminen) ja miten niitä hyödynne-

tään innovaatiotoiminnassa tällä hetkellä. Lisäksi tarkastellaan tulevaisuu-

den mahdollisuuksia ja nykyhetken haasteita. 
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Johdon tukea ja asennoitumista pidettiin elintärkeänä innovaatiotoiminnan 

jatkuvan parantamisen ja kehittämisen kannalta. Ilman johdon tukea ja po-

sitiivista suhtautumista tämän osa-alueen koettiin jäävän kokonaan toissi-

jaiseksi toiminnaksi. Haastateltavat olivat sitä mieltä, että yleisellä tasolla 

johtajat ja esimiehet kyllä suhtautuivat innovaatiotoimintaan ja sen jatku-

vaan parantamiseen positiivisesti ja kannustavasti. Kuitenkin pitemmän 

kantaman näkemys johdolta haastateltavien mukaan usein saattoi jäädä 

puuttumaan.  

 

”… jotkut nyt on semmoisia luonteeltaan, että eivät hirveästi ryhdy kehit-

tämään… ideoita saatetaan ampua alaskin…” 

 

”… mulla on pikkuisen semmoinen näkemys, että siellä ei oo edes ajatel-

tukaan tämmöisiä asioita pitkällä tähtäimellä…ehkä siltä puuttuu tämmöi-

nen visiointikyky tai näkemyksellisyys tai ehkä sitä onkin, mutta sitä ei olla 

tultu ajatelleeksi, että se voisi olla ehkä aika tärkeekin juttu…talon strate-

giaan pitäisi sisällyttää tämmöinen innovaatiotoiminta ja visiointi vähän 

kauemmaksi…” 

 

Suhtautumisen jatkuvaan kehittämiseen koettiin voimakkaasti niin johdossa 

kuin henkilöstössäkin voimakkaasti henkilön persoonaan liittyväksi asiaksi, 

toiset henkilöt suhtautuivat, lähinnä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa 

pohjalta, positiivisesti jatkuvaan kehittämiseen ja toiset taas eivät. Henkilös-

tön sitouttamisessa ja sitoutumisessa koettiin olevan haasteita, varsinkin 

tiettyjen henkilöiden kohdalla. Kehitysmyönteisten henkilöiden mukaan saa-

minen ja innostaminen kehittämiseen koettiin sen sijaan hyvin helpoksi. 

Avainasemassa henkilöstön sitouttamisessa olivat haastateltavien mukaan 

lähiesimiehet, joiden todettiin tai ainakin toivottiin antavan jatkuvaan kehit-

tämiseen ja innovointiin esimerkin omalla toiminnallaan. 

 

”… henkilöstön sitouttaminen, se on yksi niitä suurimpia haasteita.”  
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”…täysin ihmisestä riippuvainen asia - ketä kiinnostaa, ketä ei… ne on ne 

tietyt ihmiset, jotka sitä (jatkuvaa kehittämistä) tekee ja jotenkin luotetaan, 

että ne tekee sitä…” 

 

”…ongelma on ehkä enemmän siellä henkilöstössä, joka pitää itseään 

edelleenkin opettajina eikä työnsä kehittäjinä…” 

 

Jatkuvan parantamisen työtapoina haastateltavat mainitsivat muun muassa 

oppimisen, työnkierron, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppimisen käy-

tännön työtehtävissä yrityksissä ja muissa oppilaitosten ulkopuolisissa or-

ganisaatioissa sekä projektityöskentelyn. Työntekijöiden opiskelua ja osaa-

misen kehittämistä tuettiin ja siihen kannustettiin haastateltavien organisaa-

tioissa, samoin oman toimialan ja yleisen kehityksen seuraamiseen motivoi-

tiin. Myös tiedon jakamisella eri yksiköiden ja tiimien välillä katsottiin olevan 

merkitystä jatkuvassa parantamisessa ja kehittymisessä, konkreettisina työ-

tapoina käytetiin esimerkiksi sisäistä tutor-toimintaa, kollegiaalisia työryh-

miä ja hyvien käytänteiden levittämistä. Keinoina viimeksi mainitussa käy-

tettiin muun muassa järjestelmällisiä teemakohtaisia palavereja. Benchmar-

king-toiminta korostui voimakkaasti myös jatkuvassa parantamisessa, koh-

teena olivat niin muut oppilaitokset, kilpailijat kuin yritysmaailmakin. Työta-

poina käytettiin myös sisäistä benchmarking-toimintaa, kehittämispäiviä, 

mentorointia ja työparityöskentelyä. Parhaiten käytänteiden jakaminen ko-

ettiin hyvin tärkeäksi. Työelämän kanssa tehtävä yhteistyö katsottiin erittäin 

tärkeäksi jatkuvassa kehittämisessä ja siihen tulisi haastateltavien mielestä 

panostaa voimakkaasti myös tulevaisuudessa. Työtapoina tässä työelä-

mäyhteistyössä oli muun muassa projektitoiminta, erilaiset verkostot ja työ-

ryhmät, näistä mainittiin esimerkkinä ammatilliset neuvottelukunnat ja työ-

elämäfoorumit. 

 

Tässä osa-alueessa tulevaisuustiedon hyödyntäminen näkyi aktiivisena, 

kuten mahdollisuuksien ja uhkien kartoitusvaiheessakin. Erityisesti tulevai-

suustietoa saatiin haastateltavien mukaan organisaatioihin ennakointitiedon 

kautta ja sen kerääminen tapahtui samoin menetelmin kuin ensimmäisessä 
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vaiheessakin. Tulevaisuustietoa saatiin esimerkiksi muiden toimijoiden pro-

jektien tuottamana ja tarkkailemana työelämää aktiivisesti, esimerkiksi yri-

tyshaastatteluja tekemällä. Lisäksi ennakointiin panostettiin omalla projekti-

toiminnalla ja oman henkilöstön osaamisen ajan tasalla pitämisellä. 

 

Kehittämisen kohteena tulevaisuudessa pidettiin erityisesti jatkuvan paran-

tamisen suunnitelmallisuutta, pitkäjänteisyyttä ja järjestelmällisyyttä. Täy-

dennykseksi kaivattiin myös lisäresursseja toimintaan, niin aikaa kuin talou-

dellisia ja henkilöresurssejakin. Toisaalta koettiin, että organisaatioiden 

suuri koko, virkamiesmäisyys ja tietynlainen varovaisuus toimintatavoissa 

sekä jäykät rakenteet saattoivat olla suoranaisia esteitä jatkuvalle kehittä-

miselle. Pärjätäkseen nykypäivän asiakasrajapinnassa on toimittava ja teh-

tävä päätöksiä nopeasti. Haastatteluissa kaivattiin lisää aktiivisuutta työelä-

mään päin sekä rohkeutta oppia, tehdä jopa virheitä ja olla kaikin tavoin 

avoimia eri suunnista tuleville signaaleille. Lisäksi todettiin oppilaitosten si-

säisen tiedottamisen kaipaavan kehittämistä.  

 

Käytännön työtavoiksi jatkuvan parantamisen kehittämiseen ehdotettiin asi-

antuntijavaihtoa ja projektityöskentelyn tarjoamista niillekin henkilöille, jotka 

eivät suhtaudu välttämättä projektitoimintaan positiivisesti. Lisäksi ehdotet-

tiin henkilöstön osaamisen kehittämiseen panostamista vieläkin voimalli-

semmin sekä vertaismentorointia. Lisäksi ehdotettiin palkkauksen kehittä-

mistä niin, että otettaisiin käyttöön esimerkiksi provisiomalli tai tulospalk-

kaus. Myös ulkopuolisten asiantuntijoiden ja muiden työelämän edustajien 

käyttämistä jatkuvaan kehittämiseen satsauksessa ehdotettiin haastatte-

luissa. 

 

”ehkä semmoinen ristipölytys siihen, että yksityisen puolen työntekijöitä 

tulisi julkisorganisaatioihin töihin ja päinvastoin, ihan siellä käytännön ta-

solla, ei pelkästään johtotasolla. Tämmöistä asiantuntijavaihtoa.” 

 

Yhteenveto jatkuvasta parantamisesta innovaatiotoiminnassa on esitetty 

taulukossa 8. 
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Taulukko 8. Jatkuva parantaminen innovatiotoiminnassa. 

Vahvuudet Mahdollisuudet ja haasteet 

- johdon suhtautuminen yleisesti 

positiivista ja kannustavaa, esi-

miehet johtavat omalla esimerkil-

lään 

- kehittämismyönteiset henkilöt läh-

tevät aktiivisesti mukaan uuden 

kehittämiseen 

- työtavat: työnkierto, työelämäjak-

sot, oppiminen ja osaamisen ke-

hittäminen, tiedonsiirto eri yksiköi-

den/tiimien kesken, erilaiset työ-

ryhmät, mm. ammatilliset neuvot-

telukunnat ja työelämäfoorumit, 

benchmarking (sisäinen ja ulkoi-

nen), projektityöskentely, mento-

rointi, työparityöskentely 

- työntekijöitä kannustetaan opiske-

lemaan 

- ennakointiedon hyödyntäminen 

- aktiivisuus kehittämistyöhön yri-

tyselämän ja muiden kumppanien 

kanssa, työtavat mm. työelämä-

foorumit, verkostot, ammatilliset 

neuvottelukunnat 

- rohkeus oppia, avoimuus 

- koko henkilöstön sitouttaminen ja 

sitoutuminen 

- lähiesimiesten rooli ja esimerkki 

- suunnitelmallisuuden, pitkäjäntei-

syyden ja järjestelmällisyyden ke-

hittäminen, resurssien satsaami-

nen toimintaan 

- sisäisen tiedotuksen kehittäminen

- kehittämistapoja, joihin tulisi pa-

nostaa: asiantuntijavaihto, oman 

henkilöstön osaamisen kehittämi-

nen ja päivittäminen, benchmar-

king-toimintaan panostaminen, 

vertaismentorointi, projektityös-

kentely, parhaiten käytänteiden 

jakaminen, ulkopuolisen asiantun-

tijan käyttäminen 

- rakenteet ja organisaation käytän-

teet esteenä 

- provisiokäytänteet, tulospalkkaus 
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5 POHDINTA  

Tässä luvussa esitetään havaintojen ja tulosten analyysi eli tutkimuksessa 

saatuja tuloksia heijastetaan tutkielman teoriataustaan ja pohditaan, mitä 

saadut tulokset merkitsevät eli toisin sanoen tutkitaan, minkälaisia yhtäläi-

syyksiä ja eroja on havaittavissa.  

5.1 Dynaamisten kyvykkyyksien hyödyntäminen 

innovaatiotoiminnassa 

Innovaatiotoiminnalla voidaan nähdä olevan kolmentyyppisiä hyötyjä julki-

sella sektorilla. Ensimmäisenä hyötynä on nykyisten tehtävien tehokkaampi 

hoito, joka näkyy suoraan tuottavuuden parannuksena ja säästöinä. 

Toiseksi innovaatiotoiminta on avain nykyisten palvelujen laadun paranta-

miseen ja sitä kautta asiakasvaikuttavuuden parantumiseen. Kolmanneksi 

innovaatiotoiminta on kokonaan uusien tarpeiden, ongelmien ja mahdolli-

suuksien ratkaisun kautta vastaus julkisen sektorin tehtäväkentän kehityk-

seen. (Valovirta & Hyvönen 2009.) Haastattelututkimuksen mukaan tutki-

tulla toimialalla oli tiedostettu innovaatiotoimintaan liittyvät edut nimen-

omaan asiakkaiden parempaan, tarpeista lähtevään palveluun ja tehok-

kaampaan toimintaan liittyen, mutta innovaatiotoiminnan kautta nähtiin ole-

van myös mahdollisuuksia oppilaitoksen tehtäväkentän laajentamiseen ja 

kehittämiseen liittyen. 

 

Innovaatiotoiminta on riippuvainen ideoista ja ensisijainen ideoiden lähde 

ovat lahjakkaat yksilöt (Leavy 2005). Haastattelututkimuksen mukaan am-

matilliset aikuiskoulutusorganisaatiot panostivat sensing-kyvykkyyksien 

mahdollisuuksien ja uhkien tunnistamisosioon hyödyntämällä moninaisia 

kanavia. Tärkeimpinä lähteinä uusille ideoille ja mahdollisuuksille pidettiin 

haastattelututkimuksen mukaan oppilaitoksen vaikutusalueella olevaa työ-

elämää, tämänhetkisiä opiskelijoita, sidosryhmiä, rahoittajia, kilpailijoita ja 

muita yhteistyökumppaneita, mutta myös oman henkilöstön rooli tässä toi-
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minnassa koettiin tärkeäksi. Lisäksi tärkeänä pidettiin benchmarking-toimin-

nalla saavutettavia ideoita ja projektitoiminnan kautta tulevia mahdollisuuk-

sia. Valovirta & Hyvönen (2009) painottavat, että innovaatiotoiminnan kan-

nalta tärkeää on asiakkaan merkittävä rooli parempien ja vaikuttavampien 

palvelujen kehittämisessä. Haastateltavien mukaan asiakas otettiin mukaan 

innovaatiotoimintaan nimenomaan työelämän tarpeita kuuntelemalla, opis-

kelijoiden ja muiden asiakkaiden kanssa keskustelemalla sekä asiakaspa-

lautteesta nouseviin asioihin tarttumalla.  

 

Sensing-kyvykkyydet tarkoittavat organisaation toimenpiteitä ympäristössä 

tapahtuvien muutosten tarkkailuun ja uusien mahdollisuuksien tunnistami-

seen liittyen (Ellonen et al. 2011). Tähän osa-alueeseen satsattiin haastat-

telututkimuksen mukaan monin eri työtavoin, organisaatioiden sisäisessä 

toiminnassa käytössä olivat esimerkiksi aktiivinen benchmarking-toiminta, 

erilaiset ideointikokoukset, innosessio-työtapa, moniammatilliset tiimit ja ke-

hittämispäivät. Työelämän kanssa tehtävässä yhteistyössä työtapoina olivat 

muun muassa työelämäfoorumit ja ammatilliset neuvottelukunnat, lisäksi 

työelämän edustajia kutsuttiin mukaan asiantuntijoiksi oppilaitosten sisäi-

seen työskentelyyn, esimerkiksi kehittämispäiville tai moniammatillisiin tii-

meihin.  

 

Haastattelututkimuksen mukaan aikuiskoulutusorganisaatiot hyödynsivät 

aktiivisesti asiantuntijaverkostoja omassa innovaatiotoiminnassaan. Ver-

kostot olivat tyypillisesti esimerkiksi projektien tiimoilta syntyneitä ja niissä 

oli mukana niin muita oppilaitoksia kuin työelämän ja sidosryhmienkin edus-

tajia. Sensing-kyvykkyyksien hyödyntämisen kannalta onkin ensiarvoisen 

tärkeää, että organisaatiolla on käytettävissään erilaisia verkostoja (Ellonen 

et al. 2011; Jantunen et al. 2012). 

 

Valovirta & Hyvönen (2009) korostavat, että tutkimusta ja ennakointia tulee 

entistä paremmin hyödyntää keskeisten innovaatiotarpeiden tunnistami-

sessa. Ennakointitoiminnan merkitys aikuisoppilaitoksissa oli tunnustettu ja 
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sitä hyödynnettiin, keinoina olivat esimerkiksi ennakointiin liittyvien projek-

tien tuottaman tiedon hyödyntäminen, ennakointiin liittyvät kumppanuudet, 

ennakointiaiheiset postituslistat ja ennakoinnin työryhmät, mutta myös työ-

elämän osaamiskartoituksista tuleva ennakointitieto. Tulevaisuusilmiöistä 

haastattelututkimuksen mukaan tunnistettiin erityisesti heikot signaalit, 

mutta myös megatrendit. 

 

Seizing-kyvykkyyksien avulla integroidaan ja sulautetaan tietoa saaden siitä 

kautta kaupallista hyötyä uuden tai parannellun tuotteen, palvelun tai pro-

sessin muodossa (Teece 2007). Haastattelututkimuksen mukaan tässäkin 

kyvykkyyksien lajissa projektitoiminnan nähtiin olevan aikuisoppilaitoksissa 

avainasemassa. Projektien toiminnan kautta oli mahdollisuus esimerkiksi 

pilotoida ja testata uusia tuotteita ennen niiden ”tuotantoon” menoa. Tuote-

pilotoinnissa oppilaitoksissa käytettiin oman organisaation henkilöstöä, 

mutta myös loppuasiakkaita testiryhminä. 

 

Zollo & Winterin (2002) mukaan dynaamiset kyvykkyydet nousevat organi-

saatioiden oppimisesta. Myös haastattelututkimuksen mukaan oppiminen 

on tärkeää. Haastatteluissa korostettiin, että innovaatioprosessissa on jopa 

prosessin lopputulosta tärkeämpää se, että samalla tulee oppimista  sekä 

organisaatiolle että sitä ympäröivälle elinkeinoelämälle.  

 

Hämäläinen (2005) esittää innovaatioiden mahdollistavan muutoksia palve-

lujen tuottamisessa, järjestämisessä sekä palvelujen tarjoajan ja käyttäjän 

uudenlaisessa vuorovaikutuksessa. Hänen mukaansa innovaatiotoiminta 

on myös tärkeä osa työyhteisöjen omaa kehittämistoimintaa – se voi onnis-

tumisten kautta vauhdittaa oman työn ja organisaation palveluprosessin ke-

hittämistä. Jatkuvaan parantamiseen liittyvien reconfiguring-kyvykkyyksien 

keskeinen tekijä ovat ne rutiinit, joiden avulla organisaation työntekijät sitou-

tetaan jatkuvaan kehittämistoimintaan (Jantunen et al. 2012). Haastattelu-

tutkimuksen mukaan aikuiskoulutusorganisaatioissa panostettiin jatkuvaan 

kehittämistoimintaan moninaisin toimenpitein. Esimerkkejä näistä toimenpi-



86 

teistä olivat työnkierto, oppiminen ja henkilöstön kehittämiseen panostami-

nen, moniammatilliset tiimit, työelämäjaksot ja projektityöskentely. Tiedon 

jakaminen organisaatioissa tapahtui sisäisen tutor-toiminnan keinoin, kolle-

giaalisin työryhmin ja hyvien käytänteiden lisäämisen myötä.   

5.2 Dynaamisten kyvykkyyksien haasteet ja mahdollisuudet 

innovaatiotoiminnassa 

Ambrosinin & Bowmanin (2009) mukaan dynaamisten kyvykkyyksien teori-

assa on ennen kaikkea kysymys organisaation selviytymisen ja kasvun ym-

märtämisestä. Nämä kyvykkyydet ovat vastaus uusien mahdollisuuksien ja 

aukeavien tilaisuuksien mukanaan tuomaan haasteeseen uudistua. Uudis-

tumistarpeet voivat liittyä niin organisaation prosesseihin, käytännön toimin-

taan kuin erilaisten resurssien allokointiinkin, esimerkiksi inhimilliseen, tek-

nologiseen, tietämys tai aineelliseen pääomaan liittyen (Easterby-Smith et 

al. 2009). Haastattelun kohteena olevat toisen asteen ammatillisen aikuis-

koulutuksen organisaatiot ovat suurien haasteiden edessä, muu muassa 

valtion säästötoimenpiteet, asiakaskunnan tarpeiden moninaisuus, uudet 

teknologiat ja monipuolistuneet vaatimukset osaamiselle asettavat suuria 

haasteita, mutta myös mahdollisuuksia organisaatioiden innovatiivisuudelle 

ja kehittämistoiminnalle. 

 

Lawson & Samson (2001) painottavat, että uusien tuotteiden ja palveluiden 

innovointi tulisi nähdä organisaatioissa jokapäiväisenä toimintana. Heidän 

mielestään ei riitä, että innovoidaan silloin tällöin, vaan innovaatioita on tuo-

tettava jatkuvasti, nopeasti ja sujuvasti. Sama ajatus korostui myös haas-

tattelututkimuksen tuloksissa, haastatteluissa nähtiin että innovoinnin aina-

kin tulisi olla jokapäiväistä järjestelmällistä, pitkäjänteistä, suunnitelmallista 

ja jatkuvaa toimintaa. Haastateltavat olivat sitä mieltä, että innovoinnin tulisi 

olla osa jokaisen henkilöstön jäsenen työnkuvaa ja kaikkien tulisi ottaa vas-

tuu oman työnsä kehittämisestä. Innovaatiotoimintaa ja siinä onnistumista 

tulisi myös pystyä mittaamaan konkreettisilla mittareilla. Toisaalta haastat-
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teluissa tuli selkeästi esille se, että innovaatiotoiminta ei ollut käytännön ta-

solla kohdeorganisaatiossa erityisen järjestelmällistä toimintaa ja sen to-

teuttaminen käytännössä riippui nykytilanteesta lähinnä yksittäisistä ihmi-

sistä tai pienestä joukosta.  

 

Aiemman tutkimuksen mukaan organisaation dynaamiset kyvykkyydet 

muodostuvat aineettomasta ja aineellisesta pääomasta sekä tietämyksestä 

ja prosesseista, joita tarvitaan uusien liiketoiminnan mahdollisuuksien tun-

nistamisesta (esimerkiksi Helfat 1997; Teece et al. 1997). Tämän liiketoi-

minnan mahdollisuuksien tunnistaminen ja siinä onnistuminen tulevaisuu-

dessa yhä paremmin, liittyy haastattelututkimuksen mukaan hyvin pitkälle 

oman henkilöstön asenteen, rohkeuden ja etupainotteisuuden kehittämi-

sestä. Moni haastateltavista jopa epäili oman henkilöstön olevan niin syvällä 

tutkinnoissa ja oppilaitosmaailmassa, että nykyaikaisen työelämän tarpeet 

saattoivat herkästi unohtua tai niitä ei jopa ollenkaan tiedostettu ja tunnis-

tettu koska kiinnekohtia työelämään ei pahimmassa tapauksessa ollut lain-

kaan. Lisäksi kaivattiin yhteistyön ja verkostoitumisen laajentamista esimer-

kiksi eri kouluasteiden välillä. Dynaamisissa kyvykkyyksissä painotetaan or-

ganisaation toiminnan kannalta tärkeää asiakkaiden tietoisien tai piilevien 

tarpeiden tunnistamista (esimerkiksi Collis 1994; Teece et al. 1997). Tämä 

asiakkaiden tarpeiden kuunteleminen onnistuu erinomaisesti esimerkiksi 

tutkimuksen kohdeorganisaatioissa asiakaspalautteesta tulevien signaalien 

ja kehittämisehdotusten myötä kuin myös erilaisten asiakaskartoitusten ja 

haastattelujen kautta. Haastattelututkimuksen tulosten mukaan erityisesti 

asiakaspalautetta tulisi hyödyntää nykyistä tehokkaammin ja järjestelmälli-

semmin valtuuttaen palautteen käsittely ja jatkotoimenpiteet nimetyille hen-

kilöille, tiimeille tai muille ryhmille.  

 

Haastattelututkimuksen tuloksista selvisi, että tulevaisuusilmiöistä ei tunnis-

tettu mustia joutsenia. Tämä voi johtua siitä, että ne ovat Heinonen & Ruot-

salaisen (2012) mukaan hyvin harvinaisia, yllättäviä, odottamattomia, suo-

rastaan epätodennäköisiä ilmiöitä ja niiden havaitseminen etukäteen onkin 

erittäin haastavaa. Kaiken kaikkiaan haastatteluissa tulevaisuusilmiöiden ja 
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tulevaisuustiedon havaitsemisen ja ennen kaikkea tarpeellisen, itselle rele-

vantin tiedon löytämisen koettiin olevan hankalaa. Tulevaisuuden hahmot-

taminen, tulevaisuustiedon abstraktisuus ja hahmottaminen onkin Innopa-

kin (2013) mukaan erittäin vaikeaa  prosessissa korostuu tukitoimien tarve 

erityisesti tiedon siirtämisessä ja sen luomisessa. Myös tulevaisuustiedon 

hyödyntämisen tulisi haastattelututkimuksen mukaan olla tehokkaampaa ja 

järjestelmällisempää. Lisäksi henkilöstöä tulisi valmentaa havaitsemaan tu-

levaisuuden signaaleja ja vetämään saadun tiedon mukaan johtopäätöksiä 

toiminnan pohjaksi. 

 

Zahra et al. (2006) mukaan dynaamisten kyvykkyyksien menestyksekäs 

hyödyntäminen on kiinni tarpeesta muuttua ja viisaudesta valita oikeat muu-

tosvaihtoehdot. Jälkimmäiseen seikkaan liittyvä uusien ideoiden arviointi ja 

sitä kautta oikean muutosvaihtoehdon valinta kaipasi haastattelututkimuk-

sen mukaan tutkimuksen kohteina olevissa organisaatioissa kehittämistä. 

Valitettavan usein arviointi oli pelkästään idean kehittäneen henkilön itsear-

vioinnin varassa, varsinkin kun kyse oli pienistä parannuksista tai esimer-

kiksi yhtä tiimiä koskevasta tuotteesta. Suuremmissa muutoksissa tarvittiin 

jo suuremman joukon arviointia. Vertaisarvioinnin kehittäminen on haastat-

telututkimuksen mukaan yksi kehitettävä aihealue arvioinnissa, mukaan tu-

lisi ottaa niin sidosryhmät kuin loppuasiakkaatkin.  

 

Hasu & Saari (2009) toteavat, että innovaatioiden syntyminen on edelleen 

paljolti riippuvaista yksittäisten henkilöiden huippusuorituksesta, joka se-

kään ei tavallisesti riitä innovaation levittämisessä ja käytön vakiinnuttami-

sessa. Heidän mukaansa lupaavatkin innovaatioaihiot jäävät todennäköi-

sesti kehittämishankkeiden sisään julkisorganisaatiossa. Sama huoli tuli 

esiin myös haastattelututkimuksessa ja ideoiden viemisen käytäntöön näh-

tiinkin liian usein olevan yhden yksittäisen henkilön varassa. Lisäksi käyttö-

kelpoiset ja potentiaalisesti hyödynnettävät ideat hautautuivat liian usein ke-

hittämispäivien tai projektien muistioihin ja raportteihin. Ideoiden viemisen 

käytäntöön tulisi tehdä yksinkertaisemmaksi, nopeammaksi ja muutoinkin 

sujuvammaksi. Tämän seizing-kyvykkyyksien hyödyntämiseen liittyvään 
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toiminnan organisointiin tulisikin haastattelututkimuksen mukaan käyttää ul-

kopuolista asiantuntijaa, kehittää raportointikäytänteitä ja lisätä resursseja. 

 

Teece et al. (1997) mukaan dynaamisten kyvykkyyksien näkökulma pyrkii 

selittämään organisaatiotasolla onnistumista tai epäonnistumista ja Wang & 

Ahmed (2007) toteavat dynaamisten kyvykkyyksien liittyvän kiinteästi ylim-

män johdon strategiseen päätöksentekoon. Tämän vuoksi johdon merkitys 

tutkittavassa kokonaisuudessa onkin keskeinen, haastateltavien mukaan 

erityisesti jatkuvan parantamisen osa-alueessa eli reconfiguring-kyvykkyyk-

sistä. Johtajien ammattitaito punnitaan siinä, onko organisaation johdolla 

proaktiivista näkemystä ja taitoa kehittää omia uniikkeja dynaamisia kyvyk-

kyyksiä ja sitä kautta saavuttaa markkinoilla tarpeellista kilpailuetua (Jantu-

nen et al. 2012). Haastattelututkimuksessa selvisi, että vaikka johtajat suh-

tautuivat innovaatiotoimintaan yleisellä tasolla positiivisesti, varsinkin pit-

käntähtäimen suunnittelussa ja näkemyksellisyydessä koettiin olevan erit-

täin paljon kehitettävää. Niin ikään henkilöstön sitouttaminen ja sitoutumi-

sen edistäminen todettiin haastattelututkimuksessa tärkeäksi, lähiesimies-

ten roolin ja esimerkillä johtamisen koettiin olevan tässä toiminnassa erityi-

sen tärkeää. Käytännön toimenpiteenä edelliseen liittyen haastattelututki-

muksen mukaan tulisi kehittää erityisesti sisäisen tiedotuksen menetelmiä, 

esimerkkinä Jantunen et al. (2012) ehdottavat blogien ja uutiskirjeiden käy-

tön sisäisessä tiedotuksessa. 

5.3 Dynaamiset kyvykkyydet tulevaisuussuuntautuneessa 

innovaatiotoiminnassa  

Dynaamiset kyvykkyydet nähdään tässä tutkielmassa organisaation taitona 

muokata operationaalisen tason kyvykkyyksiä ja resursseja vastaamaan 

paremmin sen toimintaympäristön muutoksiin ja haasteisiin. Dynaamiset 

kyvykkyydet pitävät sisällään muun muassa yrityksen kyvyn aistia muuttu-

via asiakastarpeita, mahdollisuuden luoda uusia liiketoimintastrategioita, 

hyödyntää uusinta teknologiaa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia, hyödyntää 
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kilpailukyvyn uudet kehitysaskeleet sekä kyvyn sopeutua tehokkaasti ja oi-

kea-aikaisesti muuttuvaan liiketoimintaympäristöön ja muokata sitä mielei-

sekseen sekä saavuttaa uusia markkinoita jopa kansainvälisellä tasolla ja 

oppia uusia kykyjä ja taitoja. Dynaamisia kyvykkyyksiä hyödyntäen organi-

saatio voi itse aktiivisesti muuttaa toimintaansa passiivisen muutoksen koh-

teena olemisen sijasta. (Augier & Teece 2007; Bowman & Ambrosini 2003; 

Zahra et al. 2006.) 

 
Dynaamisten kyvykkyyksien merkitys innovaatiotoiminnalle tunnustetaan 

aiemmassa kirjallisuudessa hyvin laajasti. Myös dynaamisten kyvykkyyk-

sien vaihtelusta toimialoittain, jopa organisaatioittain ollaan varsin yhtä 

mieltä. Dynaamisella, jatkuvan muutoksen kourissa olevalla alalla nämä ky-

vykkyydet voivat aiemman tutkimuksen mukaan olla kokeilevia, ehkä no-

peastikin luotuja prosesseja. Sen sijaan vakiintuneella toimialalla dynaami-

set kyvykkyydet voivat olla hyvinkin analyyttisiä ja monimutkaisia proses-

seja. Ne eivät ole yksi yksittäinen kyky ja ne voivat olla hyvinkin eri vahvui-

sia. Samalla toimialla toimivilla organisaatioilla on voi olla myös samanlaisia 

dynaamisia kyvykkyyksiä. (Esimerkiksi Barretto 2010; Teece et al. 1997; El-

lonen et al. 2011.) Dynaamisten kyvykkyyksien samankaltaisuus tuli selke-

ästi esille tutkimuksen kohteena olevalla toisen asteen ammatillisen aikuis-

koulutuksen toimialalla. Haastateltavat henkilöt olivat viidestä eri aikuiskou-

lutusorganisaatiosta ja silti heidän vastauksissaan nousivat säännönmukai-

sesti esiin hyvin samansuuntaiset tekijät. Lisäksi haastattelututkimuksen tu-

loksista kävi selkeästi ilmi dynaamisten kyvykkyyksien merkitys menestyk-

selle ja tulevaisuussuuntautuneelle innovaatiotoiminnalle. 

 

Aiempi tutkimus korostaa dynaamisten kyvykkyyksien tarpeellisuutta ja toi-

mivuutta nopeassa muutoksessa ja toimialoilla, joilla ripeä muutosvalmius 

on keskeistä. Esimerkiksi Zahra & Georgen (2002) mukaan dynaamiset ky-

vykkyydet ovat elintärkeitä muutosorientoituneita kyvykkyyksiä, jotka autta-

vat yritystä uudelleen järjestämään ja rakentamaan resurssiperustaansa 

niin, että se vastaisi paremmin asiakkaiden tarpeita ja kilpailijoiden strategi-
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oita. Aiemmassa tutkimuksessa todetaan kuitenkin myös, että ne ovat käyt-

tökelpoisia hitaammin muuttuvilla, stabiileilla markkinoilla vaikuttaville orga-

nisaatioille. Myös vakaassa toimintaympäristössä toimivilla organisaatioilla 

on tarvetta integroida, rakentaa ja uudelleen muokata kyvykkyyksiään. 

(Zollo & Winter 2002.) Tutkimuksen kohteena olevaa ammatillista aikuis-

koulutusta on perinteisesti pidetty hyvinkin stabiilina ja hitaasti muuttuvana 

toimialana. Toteutettu tutkimus kuitenkin osoittaa, että tällä tutkimuksen 

kohteena olevissa organisaatioissa dynaamisten kyvykkyyksien hyödyntä-

minen tulevaisuussuuntautuneessa innovaatiotoiminnassa oli koettu hyvin-

kin käyttökelpoiseksi ja hyötyjä tuottavaksi toiminnaksi.  

 

Ellonen et al. (2011) mukaan organisaatiot, joiden toiminnassa kaikki dy-

naamisten kyvykkyyksien osa-alueet (sensing, seizing ja reconfiguring) ovat 

suhteellisen vahvoja, pärjäävät parhaiten. Kyvykkyyksien vahvuuden myötä 

organisaatiot muun muassa tuottavat nykyisiä kyvykkyyksiään ja resurssi-

perustaansa hyödyntäviä ja niitä tukevia innovaatioita. Verona & Ravasi 

(2003) puolestaan toteavat, että kaikkia näitä kyvykkyyksien osa-alueita tar-

vitaan jatkuvasti, jotta kyky tuottaa innovaatioita jatkuvasti olisi mahdollista. 

Yleiskuvana voidaan todeta, että tehdyn tutkimuksen mukaan dynaamisten 

kyvykkyyksien kaikki alaluokat (sensing, seizing ja reconfiguring) olivat jol-

lakin asteella nähtävissä haastattelututkimuksen kohteena olevien oppilai-

tosten innovaatiotoiminnassa, joskaan ne eivät olleet saman vahvuisia kes-

kenään arvioiden. Haastattelututkimuksen mukaan sensing-kyvykkyydet, 

jotka liittyvät mahdollisuuksien ja uhkien havaitsemiseen ja niiden arvioin-

tiin, olivat hyvinkin aktiivisessa käytössä, nimenomaan havaitsemiseen liit-

tyen. Sen sijaan tilaisuuksien arvioinnin osalta koettiin organisaatioissa ole-

van tekemistä. Myös reconfiguring-kyvykkyydet (jatkuva parantaminen) oli 

organisaatioissa tunnistettu ja todettu tärkeiksi, mutta myös kehittämisen 

kohteita todettiin olevan. Dynaamisten kyvykkyyksien havaitsemineen ja 

hyödyntäminen tämän haastattelututkimuksen mukaan koettiin haasteelli-

simmaksi seizing-kyvykkyyksien kohdalla, jotka liittyvät tilaisuuteen tarttu-

miseen ja nimenomaan käytäntöön panoon liittyviin asioihin ja tästä osa-
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alueesta löytyi paljon kehittämistä. Aiemman tutkimuksen mukaan nimen-

omaan menettelytavat, jotka liittyvät sensing-kyvykkyyksiin ja niiden toimin-

toihin, jotka mahdollistavat uusien ideoiden ja käytäntöjen sulauttamisen ny-

kyiseen liiketoimintaan ovat hyvin merkittäviä innovaatiotoiminnan kokonai-

suuden kannalta (esimerkiksi Ellonen et al. 2011).  

 

Innovoinnin, ideoinnin, innovatiivisuuden ja innovaatiotoiminnan voidaan to-

deta haastattelututkimuksen mukaan olevan päivän sana opetuksessakin ja  

innovaatiot aiheuttavat sekä hämmennystä että ihastusta (Albers-Miller et 

al. 2001). Haastattelujen mukaan kehittämismyönteisyys ja positiivinen suh-

tautuminen innovointiin oli voimakkaasti henkilöstä riippuvainen ominai-

suus, oli sitten kyseessä johtaja tai työntekijä. Ahmed (1998) mukaan tule-

vaisuussuuntautuneisuus on aktiivisen ja kehittyvän organisaation tunto-

merkki, mutta se vaatii vanhojen rutiinien ja toimintatapojen unohtamista ja 

positiivista suhtautumista tulevaisuuteen. Haastattelututkimuksen mukaan 

ammatillisissa aikuiskoulutusorganisaatioissa oli vielä nähtävissä vanhoja 

ajattelumalleja sekä tutkinto- ja oppilaitoskeskeisyyttä, mutta myös tulevai-

suussuuntautuneisuus oli voimakkaasti läsnä päivittäisessä toiminnassa. 

Lawson & Samson (2001) mukaan innovaatio on avain tulevaisuuden kil-

pailuetuun ja sitä kautta on saavutettavissa laatua, tehokkuutta, nopeutta ja 

joustavuutta. Heidän mukaansa innovaatiotoiminta auttaa organisaatiota 

muovaamaan omaa tulevaisuuttaan ja asemaansa markkinoilla. 

 

Hyland & Beckett (2004) mukaan niin organisaatiot kuin ihmisetkin oppivat 

vuorovaikutuksesta. Innovaatiotoiminta on vuorovaikutusta ja vaikkakin 

haastattelututkimuksen mukaan työelämäyhteistyö on toimialalla tiivistä, 

panostamista työelämän kanssa tehtävään yhteistyöhön ja henkilöstön val-

mentamiseen kohtaamaan työelämää tulisi satsata. Vuorovaikutus oppilai-

toksen ja työelämän välillä on tärkeätä myös dynaamisten kyvykkyyksien 

hyödyntämisen kannalta. Sensing-kyvykkyyksien avulla organisaatio hyö-

dyntää ulkopuolista tietoa, aikuiskoulutuksen toimialalla tämä tarkoittaa esi-

merkiksi työelämästä tulevia tarpeita tai ennakoinnin kautta havaittavia tu-

levaisuuden signaaleja. Seizing-kyvykkyyksillä linkitetään innovatiivisuus, 
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edellisten kyvykkyyksien esiintuomat ideat tuotteisiin ja markkinoihin. Myös 

tässä vaiheessa vuorovaikutus ympäröivään työelämään on tärkeää esi-

merkiksi tuotteiden pilotoinnissa. Reconfiguring-kyvykkyydet tähtäävät pär-

jäämiseen pidemmällä tähtäimellä muokaten olemassa olevia resursseja ja 

kyvykkyyksiä sekä luoden uusia, edelleen vuorovaikutuksen tuloksena eli 

toimintaympäristön muutoksia kuunnellen. (Esimerkiksi Verona & Ravasi 

2003; Teece 2007.) 

 

Hyypiä et al. (2008) toteavat, että organisaation uudistumisessa ei ole kyse 

vain organisaation kyvystä seurata ympäristöään ja sopeutua sen muutok-

siin vaan kyse on aktiivisesta toiminnasta ja vaikuttamista, innovatiivisuu-

desta, uuden luomisesta ja ennakoinnista. Haastatteluaineiston tuloksissa 

tuli hyvin selkeästi esille, että tätä ympäristön seuraamista ja sopeutumis-

toimenpiteitä tuettiin hyvinkin voimallisesti projektitoiminnalla. Tämä saattoi 

olla heijastuma siitä, että haastattelun kohteena olevat henkilöt toimivat itse 

projektitehtävissä ja näin näkivät omassa työssään kyseisen toiminnan suo-

ranaiset vaikutukset. Projektitoiminta ulkosine rahoituksineen luokin parem-

mat mahdollisuudet aiemman tutkimuksen peräämälle monipuoliselle asi-

antuntemukselle ja moniammatilliselle tiimityölle, joka on usein laadukkaan 

innovaatiotoiminnan edellytyksiä (Eisenhardt & Martin 2000). Tutkimuksen 

tulosten mukaan projektitoiminnan avulla tarkkailtiin ympäröivää työelämää 

ja siltä tulevia signaaleja, saatiin ennakointitietoa sekä tietämystä uusista 

mahdollisuuksista ja uhkatekijöistä ja sitä kautta ideoita uusiin tuotteisiin ja 

palveluihin sekä omien prosessien kehittämiseen. Myös ideoiden hyödyn-

tämisvaiheessa projekteja käytettiin tuotteistamiseen sekä tuotteiden pilo-

tointiin ja testaukseen. Lisäksi projektien kautta syntyvät verkostot koettiin 

tärkeiksi. Myös jatkuvan kehittämisen voi katsoa hyötyvän projekteista esi-

merkiksi projektien kautta toteutettavan benchmarking-toiminnan, osaami-

sen kehittämisen ja työelämäjaksojen myötä. Projektitoiminnan tehokkaan 

hyödyntämisen voidaan todeta tukevan aiemman tutkimuksen ajatusta siitä, 

että uusia kyvykkyyksiä tarvitaan, jotta organisaatio säilyttää kilpailuky-

kynsä ja merkityksellisyytensä asiakkaan silmissä (Ellonen et al. 2011). 
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Aiemman tutkimuksen mukaan dynaamisten kyvykkyyksien teoria korostaa 

olemassa olevan VRIN-resurssivalikoiman muokkaamista vastaamaan 

markkinamuutoksia (Ambrosini & Bowman 2009). Tutkimuksen kohteena 

olevalla, pitkälti henkilöstön aineettomaan tietopääomaan nojaavalla toi-

mialalla yksi keskeisimpiä resursseja on eittämättä henkilöstön osaaminen. 

Osaamisen kehittäminen nousikin haastatteluaineiston tuloksissa kes-

keiseksi kehitettäväksi tekijäksi, vaikkakin haastatteluissa myönnettiin tätä 

toimintaa jo aktiivisesti tehtävän. Kehittämiskohteita ja lisäsatsauksen paik-

koja kuitenkin nähtiin olevan kaikissa tutkimuksen kohteena olevissa inno-

vaatiotoiminnan vaiheissa. Nämä kehittämispanostukset tukevat Teece et 

al. (1997) ajatusta, jonka mukaan dynaamisten kyvykkyyksien näkökulma 

nimenomaan tähdentää organisaation kykyä kehittää omaa resurssiperus-

taansa ja rakentaa uusia operationaalisen tason kyvykkyyksiään. Oman 

henkilöstönsä osaamisen kehittämisen myötä aikuisoppilaitoksen on mah-

dollista ammattitaitoisemman ja osaavamman henkilöstön avulla tuottaa 

yhä parempia ja laadukkaampia, asiakkaiden tarpeisiin vastaavia koulutus-

palveluja. 

 

Perillon (2007) mukaan pääsyy siihen, että oppilaitokset sitoutuvat innovaa-

tioihin, on muutos. Teece & Pisanon (1994) mukaan menestyvien organi-

saatioiden taito säilyttää kilpailuetu muutoksessa kumpuaakin niiden tai-

dossa yhdistää innovaatiot tehokkaasti sisäisten ja ulkoisten resurssien joh-

tamiseen ja koordinointiin. Johtamisen sekä johtajien ja esimiesten roolin ja 

esimerkin koettiinkin olevan haastattelututkimuksen mukaan innovaatiotoi-

minnan kokonaisuutta tarkasteltaessa menestyksen edellytyksenä. Valo-

vuori & Hyvösen (2009) mukaan julkisella sektorilla on alkamassa supistu-

vien ja yhdistyvien organisaatioiden aikakausi ja alan haasteet ovat mitta-

via. Tulevina vuosina aikuiskoulutussektori tulee olemaan monien mahdol-

lisuuksien, mutta myös epäilemättä kiperien haasteiden edessä. Haasteita 

tuovat mukanaan niin kiristyvä taloustilanne ja sitä kautta alalla kiristyvä kil-

pailu, toisaalta myös uusien toimijoiden mukaan tulo markkinoille. Lisäksi 

haasteita ja uusia mahdollisuuksia tuovat mukanaan asiakkaiden vaatimuk-

set.  
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Tutkielmassa keskitytään nimenomaan tulevaisuussuuntautuneeseen inno-

vaatiotoimintaan. Tutkimuksen haastatteluissa painotettiinkin erityisesti en-

nakoinnin merkitystä sekä tulevaisuussignaalien tunnistamiseen ja hyödyn-

tämiseen panostamista. Kuitenkin yhteenvetona voidaan todeta, että inno-

vaatiotoiminnan tulevaisuussuuntautuneisuudessa on toimialalla hyvinkin 

paljon kehitettävää. Viitteitä tulevaisuussuuntautuneisuudesta voitiin nähdä 

erityisesti sensing-kyvykkyyksien yhteydessä, kun organisaatiot suodattivat 

ulkoisesta tiedosta ideoita ja aihioita innovaatiotoimintaansa. Myös reconfi-

guring-kyvykkyydet hyödynsivät jonkin verran tulevaisuustietoa olemassa 

olevien resurssien ja kyvykkyyksien mukauttamisen ja uusien luomisen yh-

teydessä. Sen sijaan seizing-kyvykkyyksiin eli innovatiivisuuden linkittämi-

sessä tuotteisiin ja palveluihin ei tulevaisuussuuntautuneisuudella tutkimuk-

seen mukaan ole suoraa vaikutusta, vaan se otetaan huomioon välillisesti, 

sensing-kyvykkyyksien kautta. Toiminnassa on kokonaisuutena paljon ke-

hitettävää, esimerkiksi Siikaniemi et al. (2010) mukaan tulevaisuudessa 

myös yritysten ja eriasteiden koulutusorganisaatioiden yhteinen ennakointi-

työ tulee kasvamaan. Tähän suuntaan nähtiin haastattelututkimuksen tulok-

sissa viitteitä.  

 

Korpelainen, Louhelainen, Mahlamäki-Kultanen, Majuri, Nikander, Rasku, 

Saikkonen, Toikka & Tuusjärvi (2013) toteavat, että innovaatiotoiminnassa 

menestyminen vaatii ammatilliselta koulutukselta vakiintuneiden toimintata-

pojen muuttamista, rakenteiden ja edellä mainittua henkilöstön osaamisen 

kehittämistä, verkostojen ja kumppanuuksien rakentamista sekä ennen 

kaikkea rohkeutta kokeiluihin. Dynaamisten kyvykkyyksien rakentaminen ja 

käyttö vaatii Zahra et al. (2006) mukaan organisaatiolta taloudellisia sat-

sauksia ja voi olla hyvinkin kallista. Haastattelututkimuksen tulosten mu-

kaan tätä satsausta ei ammatillisen aikuiskoulutuksen organisaatiossa ei 

välttämättä ollut tehty, ainakaan riittävällä tasolla. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin dynaamisten kyvykkyyksien ilmenemistä 

tulevaisuussuuntautuneessa innovaatiotoiminnassa. Operationaalisten ky-

vykkyyksien avulla organisaation on mahdollista selvitä ja kilpailla tämän 

päivän markkinoilla, kun taas dynaamiset kyvykkyydet edesauttavat tulevai-

suuden haasteisiin valmistautuessa ja omaa toimintaa muokattaessa näihin 

haasteisiin vastattaessa (Ambrosini & Bowman, 2009). Tutkitulla toimialalla 

operationaalisen ja dynaamisen kyvykkyyden eron voisi tiivistää seuraa-

vasti: operationaalinen kyvykkyys näkyy päivittäisessä oppilaitosten koulu-

tustoiminnassa. Sen sijaan dynaaminen kyvykkyys voidaan nähdä kyvyssä 

kehittää uusia, asiakkaiden tarpeisiin vastaavia osaamisen kehittämisen 

ratkaisuja. Innovaatiotoimintaan sisältyvä tuotekehitys on siis toimintana jo 

itsestään dynaaminen kyvykkyys (Eisenhardt & Martin 2000). 

 

Tässä luvussa esitetään johtopäätökset tiivistäen aiemmin kerrotusta en-

simmäisessä alaluvussa teoreettiset implikaatiot ja toisessa alaluvussa käy-

tännön suositukset eli mitä tutkimuksesta opittiin ja mitä merkitystä näillä 

tuloksilla on. Luvussa siis tiivistetään yhteen tutkielman keskeiset ajatukset 

ja annetaan tutkimuksen perusteella suosituksia tutkitulle toimialalle. Lisäksi 

kahdessa viimeisessä alaluvussa arvioidaan tehtyä tutkimusta, esitetään 

sen rajoitukset ja ehdotetaan aiheita jatkotutkimukselle.  

6.1 Teoreettiset johtopäätökset 

Tutkielmassa tarkasteltiin dynaamisten kyvykkyyksien ilmentymistä tulevai-

suussuuntautuneessa innovaatiotoiminnassa. Päätutkimuskysymyksenä oli 

”Miten dynaamiset kyvykkyydet ilmenevät tulevaisuussuuntautuneessa in-

novaatiotoiminnassa ja miten niitä voisi jatkossa hyödyntää paremmin?”. 

Päätutkimuskysymystä tuettiin kahdella alatutkimuskysymyksellä, joista en-

simmäinen oli ”Miten dynaamiset kyvykkyydet ilmenevät tulevaisuussuun-

tautuneessa innovaatiotoiminnassa tällä hetkellä?”. Tutkielman toiseksi ala-

tutkimuskysymykseksi määriteltiin ”Mitkä ovat dynaamisten kyvykkyyksien 
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hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet tulevaisuussuuntautuneessa in-

novaatiotoiminnassa?”. 

 

Tutkimuskysymyksillä haluttiin selvittää dynaamisten kyvykkyyksien ilmene-

mistä tulevaisuussuuntautuneessa innovaatiotoiminnassa, toisaalta tavoit-

teena oli löytää haasteita ja mahdollisuuksia ja sitä kautta yksilöidä kehittä-

misen kohteita ja antaa näin käytännön ehdotuksia toiminnan kehittä-

miseksi. Tutkielman haastattelututkimus toteutettiin teorialähtöisesti aiem-

man tutkimuksen mukaan jakamalla dynaamiset kyvykkyydet Teece (2007) 

esittämän jaottelun mukaan kolmeen alaluokkaan: sensing, seizing ja re-

configuring. Myös empiirisen tutkimuksen tulokset esiteltiin tämän jaottelun 

mukaan. Empiirisenä aineistona tutkimuksessa oli kahdeksan haastattelua 

ammatillisen aikuiskoulutuksen toimialalta. Tutkimuskysymyksissä mielen-

kiinto kohdistui nimenomaan nykytilanteen vahvuuksien ja haasteiden sel-

vittämiseen sekä siihen, missä seikoissa dynaamiset kyvykkyydet yhä pa-

remmin tukisivat tulevaisuussuuntautunutta innovaatiotoimintaa.  

 

Dynaamisten kyvykkyyksien nykytilaa kartoittaessa selvisi, että tutkimuksen 

kohteella olevalla toimialalla hyödynnetään erityisesti sensing-kyvykkyyksiä 

mahdollisuuksien ja haasteiden kartoituksessa. Tutkimuksen mukaan toi-

miala hyödyntää ja käyttää tässä aktiivisesti muun muassa ympäröivää työ-

elämää, opiskelijoita, sidosryhmiä, yhteistyökumppaneita, kilpailijoita ja eri-

laisia verkostoja ja näistä lähteistä tulevia impulsseja. Toimintaa tukemaan 

on kehitetty ja otettu käyttöön moninaisia työtapoja. Lisäksi hyödynnetään 

tulevaisuustietoa lähinnä ennakointitoiminnan avulla, tulevaisuusilmiöistä 

tunnistettiin hiljaiset signaalit ja megatrendit. Myös jatkuvassa kehittämi-

sessä (reconfiguring) dynaamisia kyvykkyyksiä pyritään nykytilanteessa 

hyödyntämään aktiivisesti käyttäen moninaisia työtapoja, esimerkiksi työn-

kiertoa, työelämäjaksoja ja moniammatillisia tiimejä. Myös työtekijöiden 

osaamisen kehittäminen on tärkeässä roolissa jatkuvassa kehittämistoimin-

nassa.  
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Innovaatiotoiminnan ja dynaamisten kyvykkyyksien aihepiiriä tutkittaessa 

suurimmiksi haasteeksi, mutta samalla myös tulevaisuuden mahdollisuuk-

siksi koettiin innovaatiotoiminnan pitkäjänteisyyden ja järjestelmällisyyden 

puutteen ja yleisten järjestelyjen hajanaisuuden kuin myös sen, että inno-

vaatiotoiminta ei välttämättä ollut kenenkään vastuulla. Tutkimuksessa tuli 

hyvin voimakkaasti ajatus siitä, että innovoinnin tulisi organisaatioissa olla 

kaikkien vastuulla ja työnkuvassa. Dynaamisten kyvykkyyksien hyödyntä-

misessä alueissa parantamisen varaa nähtiin jokaisessa osa-alueessa.  Eri-

tyisiä haasteita nähtiin olevan seizing-kyvykkyyksien kohdalla, eli koettiin, 

että sensing-kyvykkyyksien avulla kehitetyt hyvätkin ideat ja avaukset eivät 

menneet konkreettiseen toimintaan seizing-kyvykkyyksien puutteellisen toi-

minnan vuoksi. Sensing-kyvykkyyksien kehittämisessä panostusta vaatii 

erityisesti ideoiden arviointi, jossa voitaisiin hyödyntää esimerkiksi vertaisar-

viointia, työelämän edustajia, erilaisia työryhmiä tai perustaa uusia toimen-

kuvia. Reconfiguring-kyvykkyyksissä haasteellisimmaksi koettiin henkilös-

tön positiivisen asennoitumisen ja sitoutumisen jatkuvaa kehittämistä koh-

taan. Keinoiksi ehdotettiin osaamisen kehittämistä ja erilaisia, kehittämi-

seen aktivoivia työtapoja. 

 

Jo tutkimusaukkoa kartoittaessa selvisi, että innovaatio on käsitteenä julki-

sella sektorilla melko uusi. Innovaatiokäsitteistön käyttöönotolla voisi olla 

kuitenkin hyödyllisiä vaikutuksia sektorille, koska se voi vahvistaa uudistu-

missuuntautuneisuutta sekä tarjota uusia näkökulmia sekä analysointi- ja 

suunnittelukeinoja. Parhaillaan se voi innostaa ja motivoida, koska henki-

löstöllä on keskeinen rooli innovaatioiden tekemisessä ja koska innovaatiot 

voidaan nähdä keinoksi uudistaa julkaista sektoria. (Lovio & Kivisaari 2010.) 

Tehty tutkimus tarjosikin dynaamisten kyvykkyyksien näkökulman lisäksi 

uutta tietoa ammatillisen aikuiskoulutuksen innovaatiotoiminnasta sekä tä-

män toiminnan tulevaisuussuuntautuneisuudesta.  
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6.2 Suosituksia ammatillisen aikuiskoulutuksen organisaatioille 

Innovaatiot syntyvät usein sattumalta ja innovaatiotoiminnassa on aina mu-

kana riski ja epäonnistumisen mahdollisuus. Ahmed (1998) mukaan inno-

vaatiot suorastaan saattavat pelottavaa organisaatioita nimenomaan niihin 

liittyvän riskin vuoksi. Innovaatiotoimintaan saatetaan suhtautua jopa vas-

tahankaisesti tai vähintäänkin epäillen. Tämän tutkielman empiirisen tutki-

muksen mukaan nämä aiemman tutkimuksen johtopäätelmät osoittautuivat 

osittain paikkansapitäviksi. Haastattelututkimuksissa korostettiin joidenkin 

henkilöiden asenteen olevan innovaatiota ja innovaatiotoimintaa sekä jatku-

vaa kehittämistä kohtaan jopa negatiivista. Yksi keino riskien välttämiseen, 

samalla myös kustannusten alentamiseen ja sitä kautta ehkä positiivisem-

man asennoitumisen saavuttamiseen nousee Hennala et al. (2008) ehdo-

tuksesta, jonka mukaan innovaatiotoiminnan ei tule olla tavanomaisesta toi-

minnasta ulkopuolista, erillistä toimintaa, vaan se tulisi sisällyttää normaa-

liksi osaksi organisaation jokapäiväistä toimintaa. Paalanen & Konsti-

Laakso (2008) puolestaan toteavat, että innovatiivisen toiminnan kehittämi-

nen ja uusien toimintamuotojen hyväksyminen on osa tulevaisuuden kilpai-

lukykyä. Tehdyn tutkimuksen mukaan innovaatiotoiminta ei ammatillisessa 

aikuiskoulutuksessa ole useinkaan järjestelmällistä toimintaa ja usein se on 

vain muutamien, asiasta kiinnostuneiden ja aktiivisten henkilöiden vas-

tuulla. Näin tutkimuksen tuloksista johdettuna suosituksena ehdotetaan ko-

konaisuudessaan innovaatiotoiminnan järjestelmällisyyden lisäämistä sekä 

myös siihen liittyvien taloudellisten, henkilö- ja ajallisten resurssien lisää-

mistä. Innovaatiotoiminta ja erityisesti oman työn kehittäminen tulisi sisällyt-

tää osaksi jokaisen työntekijän työnkuvaa. Suositeltavaa olisi myös perus-

taa joko kokonaan uusia tai päivitettyjä toimenkuvia, joihin sisältyisi inno-

vaatiotoiminnasta vastaaminen, ideoiden vieminen käytäntöön tai esimer-

kiksi asiakaspalautteesta nousevien relevanttien ideoiden jatkojalostami-

nen. Ideoiden arviointiin ja tuotekokonaisuuksien testaukseen tulisi myös 

kiinnittää jatkossa enemmän huomiota. Oppilaitokset ovat hyvin verkostoi-
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tuneita, joten esimerkiksi työelämän verkostoja tai muita yhteistyökumppa-

neita kannattaa hyödyntää arvioinnissa ja testiryhmiä uusissa koulutusto-

teutuksissa. 

 

Käytännön kehittämistä ajatellen tutkimuksen tuloksissa ehdotettiin monia 

innovaatiotoimintaa ja innovatiivisuutta kehittäviä työtapoja, niin vapaamuo-

toisia kuin suunnitelmallisiakin. Lisäksi toimintaa ehdotetaan tehostetta-

vaksi innovaatiotoiminnan kokonaisarvioinnin kautta. Hedelmällistä olisi 

myös satsata uudentyyppisiin, innovatiivisuutta aktivoiviin ympäristöihin ja 

vapaaseen innovointikulttuuriin. Jatkuva kehittämistä organisaatioissa voi 

tukea esimerkiksi asiantuntijavaihto-ohjelmalla, oman henkilöstön osaami-

sen säännönmukaisella kehittämisellä, benchmarking-toimintaa kehittä-

mällä, vertaismentoroinnilla, henkilöiden kierrättämisellä eri työtehtävissä, 

esimerkiksi projekteissa. Lisäksi tulisi panostaa parhaiden käytänteiden ja-

kamiseen ja ulkopuolisen asiantuntijuuden rohkeaan käyttämiseen. Myös 

erilaiset palkitsemismenetelmät, muun muassa tutkimuksessa ehdotetut 

provisio- ja tulospalkkausmenetelmät, kannattaa ottaa huomioon toimintaa 

kehitettäessä. 

 

Tulevaisuustiedon hyödyntäminen koettiin tehdyn tutkimuksen mukaan 

haasteelliseksi, ongelmina oli muun muassa se, että tulevaisuustietoa koet-

tiin olevan liikaa, jolloin olennaisen, itselle tärkeän tiedon löytäminen on 

haastavaa. Lisäksi tulevaisuusilmiöistä koettiin tarvittavan lisää tietoa. Tu-

levaisuustiedon hyödyntäminen ei myöskään toimi kaikissa innovaatiotoi-

minnan vaiheissa. Tulevaisuustiedon suodattamiseen kannattaa hyödyntää 

eri toimijoiden valmiita, saatavilla olevia ennakointityön tuloksia, mutta ole-

massa on myös erilaisia työtapoja, esimerkiksi skenaariotyöskentely ja Del-

foi-menetelmä (Ennakoinnin sähköinen tietopalvelu 2013). 

 

Zahra et al. (2006) mukaan dynaamiset kyvykkyydet vahvistuvat niiden 

käyttämisen kautta. Mitä enemmän niitä käytetään, sitä enemmän niiden 

avulla on mahdollista tavoittaa tuloksia ja samalla niiden toiminnallisuus te-

hostuu. Ammatillisten aikuiskoulutusorganisaatioiden tulisikin aktiivisesti 
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harjoittaa omia dynaamisia kyvykkyyksiään, toteuttaen innovaatiotoimintaa, 

innovoiden, kokeillen ja tulla sitä kautta tässä toiminnassa yhä paremmiksi. 

Epäonnistuminenkin välillä on sallittua! Tutkimuksessa korostui voimak-

kaasti projektitoiminnan merkitys innovaatiotoiminnassa ja organisaatiot 

ovatkin aktiivisia ulkoisen projektirahoituksen käyttäjiä. Esimerkiksi Tekes 

onkin viime vuosina suunnannut T&K-rahoitusta ja ohjausta palveluinno-

vaatioihin ja myös julkiselle sektorille (Valovuori & Hyvönen 2009). Näin 

sektorilla oli mahdollisuutta saada dynaamisten kyvykkyyksien kehittämi-

seen lisää ulkopuolista rahoitusta oman satsaamisen lisäksi. Mikäli alalla ei 

hyödynnetä dynaamisia kyvykkyyksiä, on riskinä, että organisaatioiden toi-

minta on ad-hoc-tyyppistä tulipalojen sammuttelua pitkäjänteisen toiminta-

tavan sijasta. Tällöin organisaatioilta uupuu jatkuva innovatiivisuus ja kyky 

uudistua eivätkä ne pysty synnyttämään uusia kilpailukyvyn lähteitä. (Winter 

2003.) 

6.3 Tutkimuksen arviointi ja sen rajoitukset 

Valinnoilla, jotka juontuvat tutkimusasetelmasta ja tiedonhankinnan strate-

gisista ratkaisuista on aina suora vaikutus tutkimuksen tuloksiin. Tämä tut-

kimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena ja sen aineisto kerättiin 

kahdeksassa teemahaastattelussa. Mahdollista olisi ollut myös määrällisen 

tutkimuksen tekeminen, jolloin olisi ollut mahdollista etsiä vastauksia tutki-

muksen teemasta nouseviin syy- ja seuraussuhteisiin sekä mahdollisesti ra-

kentaa mittareita tulevaisuussuuntautuneen innovaatiotoiminnan ja sitä tu-

kevien dynaamisten kyvykkyyksien tulosten mittausta, seurantaa ja rapor-

tointia silmälläpitäen. 

 

Myös tutkittavalla kohteella on eittämätön vaikutuksensa tutkimuksen tulok-

siin. Tässä tutkimuksessa mielenkiinnon kohteena ovat organisaatioiden 

kyvykkyydet, tutkimuksessa ei otettu kantaa yksittäisten henkilöiden kom-

petensseihin. Organisaatiotason kyvykkyyksiä tutkittiin tulevaisuussuuntau-

tuneen innovaatiotoiminnan kontekstissa. Kyvykkyyksistä työssä rajattiin 
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pois perustason operationaaliset kyvykkyydet keskittyen ainoastaan dynaa-

misiin kyvykkyyksiin. Dynaamisia kyvykkyyksiä on tarkasteltu jakaen ne 

Teecen (2007) esittämän jaottelun mukaisesti kolmeen luokkaan: sensing, 

seizing ja reconfiguring. Tarkasteltavana toimialana on julkisen sektorin 

koulutustoimiala, nimenomaisesti ammatillinen aikuiskoulutus.  

 

Tämän tutkimuksen heikkona linkkinä voidaan pitää empiirisen tutkimuksen 

otoksen pienuutta, koska tutkimuksessa haastateltiin vain kahdeksaa hen-

kilöä. Haastateltaviksi valikoitui luonnostaan innovaatioihin, innovaatiotoi-

mintaan ja kehittämiseen aktiivisesti ja positiivisesti suhtautuvia henkilöitä 

ja tämä on selkeästi nähtävissä tutkimustuloksissa. Tutkimukseen osallistu-

vat henkilöt toimivat pääsääntöisesti asiantuntijatehtävissä ja heistä kaikki 

osallistuivat projektityöhön kokopäivätoimisesti tai osittain muun työn 

ohessa. Tutkimuksen tulokset olisivat voineet olla hyvinkin erilaisia, mikäli 

haastateltavina olisi ollut henkilöitä esimiestasolta, toimisto- tai muista tuki-

palveluhenkilöistä tai henkilöistä, jotka eivät osallistu ollenkaan projektitoi-

mintaan. Tutkimuksen tulokset olisivat olleet myös radikaalisti erilaisia, mi-

käli haastateltavilla ei olisi ollut ollenkaan tai vähäisesti kokemusta innovaa-

tiotoiminnasta, tai mikäli heidän suhtautumisensa tutkittavaan aihealuee-

seen olisi ollut negatiivista tai jos aihealue olisi ollut heille yhdentekevä.  

 

Kun tutkimuskohteena ovat ihmiset, on hyvinkin mahdollista, että haastatel-

tavat ovat vastanneet tutkijan kysymyksiin sen mukaan, millaisia vastauksia 

he olettivat heiltä odotettavan ja haluttavan, joko tutkijan näkökulmasta tai 

organisaation näkökulmasta tarkasteltuna. Tällöin tutkimuksessa onkin 

analysoitu jotakin ihan muuta kuin todellista tilannetta kyseisellä toimialalla. 

Myös tutkija on ihminen ja erityisesti teemahaastatteluissa on olemassa se 

vaara, että tutkija itse osallistuu liiankin innokkaasti keskusteluun omia mie-

lipiteitään esittäen tai ohjaten haastateltavaa kohti haluamiaan vastauksia. 

Koskinen et al. (2005) mukaan onkin ensiarvoisen tärkeää, että tutkijan vai-

kutus aineistoon pyritään pitämään minimissään. Tämän tutkielman haas-
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tattelussa tätä uhkaa pyrittiin välttämään niin, että haastattelija pitäytyi tiu-

kasti kyselijän roolissaan eikä tuonut haastattelujen aikana esille ollenkaan 

omia näkemyksiään käsiteltävästä aihealueesta.  

 

Tutkimuksessa käytössä ollut laadullinen tutkimusmenetelmä ja teema-

haastattelun runko antoivat empiiriselle osuudelle tutkijan viitoittamat suun-

taviivat ja samalla kenties määrittelivät tutkimuksen tuloksia jo ennalta tut-

kijan omien odotusten ja valintojen mukaisiksi. Tätä pyrittiin toki estämään 

sillä, että haastatteluissa käyty keskustelu oli avointa eikä haastattelurun-

gon kysymyksiä käyty tietyssä järjestyksessä. Haastateltavilla oli mahdolli-

suus myös kertoa haastattelun lopuksi vielä viimeiseksi asioita, jotka halu-

sivat haastattelussa tuoda esille ja joita ei välttämättä ollut siihenastisen 

haastattelun aikana vielä käsitelty. Tätä samaa tavoitetta tuettiin myös sillä, 

että haastattelukysymyksiä ei annettu etukäteen, ei myöskään haastattelun 

aikana haastateltaville eikä näin ohjattu ajatuksia vain tiettyjen kysymysten 

suuntaan. Aina on kuitenkin mahdollista tehdä asiat paremmin. Tutkimusta 

jälkikäteen tarkasteltuna tutkijan vieläkin syvällisempi perehtyminen aiem-

paan kirjallisuuteen sekä panostaminen haastattelurunkoon olisi mahdollis-

tanut asian syvällisemmän käsittelyn haastatteluissa ja näin niistä olisi voi-

nut saada enemmän materiaalia tutkimuksen tuloksiin ja pohdintaan. 

 

Tulevaisuussuuntautuneisuus ja innovaatiotoiminta ovat tämän tutkimuksen 

tekijän sydäntä lähellä ja kuuluvat myös hänen päivittäisiin työtehtäviinsä ja 

kiinnostuksen kohteisiin. Tutkimuksen tekeminen siihen kuuluvine haastat-

teluineen olikin tutkijalle miellyttävä ja antoisa oppimiskokemus, josta saa-

vutettavia hyötyjä on varmasti mahdollisuutta hyödyntää myös jatkossa. Eri-

tyisen antoisia olivat haastattelutilanteet, joissa oli mahdollista keskustella 

eri organisaatioissa ja tehtävissä toimivien asiantuntijoiden kanssa kuullen 

heidän näkökulmiaan, mielipiteitään ja kokemuksiaan tulevaisuussuuntau-

tuneesta innovaatiotoiminnasta. Haastattelut antoivat paljon sisältöä tälle 

tutkimukselle, mutta myös tutkijan päivittäiseen työhön. Myös monet haas-

tateltavista kokivat haastattelutilanteet antoisiksi ja niissä ideoitiinkin uusia 
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toimintatapoja ja -malleja, joista varmastikin muutamia on jo tämän tutki-

muksen loppusanoja kirjoittaessa toteutettukin käytännössä. Haastatte-

luissa otettiin esille myös asioita, jotka jäivät tämän tutkimuksen rajausten 

ulkopuolelle, mutta ne vaikuttavat työn taustalla ja tulevat varmasti jollakin 

tavalla hyödyttämään joko tutkijaa tai haastateltavia  tai ehkäpä molempia. 

Suuria onnistumisen elämyksiä tutkijan prosessissa oli myös se, kun haas-

tateltavien puheenvuoroista löytyi suoria yhtymäkohtia aiempaan tutkimuk-

seen ja kun asiat alkoivat tutkimusprosessin kenties takeltelevankin alun 

jälkeen sujumaan kuin itsestään. 

6.4 Aiheita jatkotutkimukselle 

Jo tutkimusaukkoa selvitellessä osoittautui, että julkisen sektoriin kohdistu-

vat tutkimus innovaatiotoimintaan ja dynaamisiin kyvykkyyksiin liittyen on 

varsinkin Suomen tasolla varsin vähäistä. Tämän vuoksi tutkimusalue an-

taakin tutkijoille tulevaisuudessa monia mielenkiintoisia aiheita ja mahdolli-

suuksia lisätutkimukselle. Lisäksi empiirisen aineiston kokoaminen toi esiin 

monia erinomaisia ajatuksia teemaan liittyvien jatkotutkimuksen aiheiksi, 

samoin kuin teoreettisen kirjallisuuskatsauksen koostaminen antoi monia 

ajatuksia uudelle tutkimukselle. Näistä monista aiheista on nostettu seuraa-

vassa esiin muutamia. 

 

Innovatiivisuus ja sen johtaminen suomalaisella julkisella sektorilla on san-

gen tutkimaton ala, esimerkiksi Hasu & Saari (2009) huomauttavat, että tut-

kittua tietoa innovaatioiden kehittämisestä ja johtamisesta julkisella sekto-

rilla käytännön näkökulmasta tarkasteltuna on varsin vähän. Kuitenkin inno-

vaatioiden syntymistä voidaan merkittävästi tukea innovatiivisella johtami-

sella ja erityisellä innovaatiojohtamisella (Lovio & Kivisaari 2010). Johtami-

sen vaikutus organisaation innovaatiokyvykkyyteen ja erityisesti sen inno-

vaatioiden tuottamiskykyyn onkin yksi ehdotus jatkotutkimusaiheeksi. Ai-

healuetta voisi myös lähestyä tutkimalla dynaamisten kyvykkyyksien johta-

misen merkitystä innovaatiotoiminnan kehittämiselle. Kontekstiksi ehdote-

taan yksityistä sektoria vähemmän tutkittua julkaista sektoria. 
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Innovaatiot ja erityisesti niiden syntyminen puhuttivat empiiristä tutkimusai-

neistoa kerättäessä. Moni haastateltava koki, että suuri organisaatio vai-

keuttaa, suorastaan tukahduttaa yksilöiden innovatiivisuutta. Koettiin, että 

monimutkainen päätöksenteko ja byrokratia latistavat yksilöiden innok-

kuutta tuoda omia, innovatiivisia ajatuksiaan esiin. Toiset ihmiset näkevät-

kin pienemmät organisaatiot potentiaalisemmiksi innovaatioita ja innovatii-

visuutta ajatellen kuin suuret. Ajatellaan, että kasvun myötä ketteryys ja 

muuttuneet kiinnostuksen kohteet eivät hyödytä innovatiivisuutta. Suuren 

organisaation etuna voivat taas olla selkeät, tunnistetut ja hyvin johdetut in-

novaatiotoiminnan prosessit. (Hyland & Beckett 2004.) Organisaation koon 

vaikutuksia organisaation innovatiivisuuteen ehdotetaankin tutkittavaksi jat-

kossa.  

 

Innovatiivisuuden ja innovaatioiden esteet puhututtivat haastatteluaineistoa 

kootessa. Lovio & Kivisaaren (2010) mukaan julkisella sektorilla innovaati-

oita estää muun muassa jo aiemmin mainittu julkisen sektorin suuri koko ja 

kompleksisuus, mutta myös pyrkimys riskien välttämiseen, taloudellisten re-

surssien puute, tarve neuvotella monien sidosryhmien kanssa ja toisaalta 

ammattikuntien vastustus. Innovaatioiden esteet nimenomaan julkisella 

sektorilla ovat näin ollen yksi jatkotutkimusaihe-ehdotus. 

 

Tässä tutkielmassa tutkittiin dynaamisten kyvykkyyksien ja tulevaisuus-

suuntautuneen innovaatiotoiminnan yhteyttä, mutta innovaatioiden eri lajei-

hin ei otettu tutkimuksessa kantaa. Yhdeksi jatkotutkimusaiheeksi ehdote-

taankin dynaamisten kyvykkyyksien hyödyntämistä ja esiintymistä eri inno-

vaatiolajien yhteydessä, sekä miten dynaamisten kyvykkyyksien kautta voi-

taisiin panostaa tiettyihin innovaatiotyyppeihin, esimerkiksi prosessi-inno-

vaatioihin tai palveluinnovaatioihin.  

 

Innovaatiotoiminnan tuloksien ja vaikutusten seuranta ja arviointi sekä eri-

tyisesti mittaaminen askarrutti selkeästi empiiristä aineistoa kerättäessä 

kohdattuja haastateltavia. Myös tätä aihealuetta esitetään jatkotutkimuksen 

aihealueeksi. 



106 

LÄHTEET 

Adams, M.E., Day, G.S. & Dougherty, D. 1998. Enhancing New Product 

Development Performance: an Organizational Learning Perspective. 

Journal of Product Innovation Management, 15, 403 – 422.  

 

Ahlqvist, T. & Uotila, T. 2008. Alueellisesti juurrutettu ennakointi. Tapaus-

esimerkkinä Päijät-Hämeen klusteristrategiaan perustuva ennakointipro-

sessi. Teoksessa Harmaakorpi, V. & Melkas, H. (toim.) 2008. Innovaatio-

politiikkaa järjestelmien välimaastossa. ACTA-sarja. 

 

Ahmed, P.K. 1998. Culture and climate for innovation. European Journal 

of Innovation Management, 1, 1, 30 – 43. 

 

Alasuutari, P. 2011. Laadullinen tutkimus 2.0. Tampere: Osuuskunta 

Vastapaino.  

 

Albers-Miller, N.D., Straughan, R.D. & Prenshaw P.J. 2001. Exploring 

Innovative Teaching among Marketing Educations: Perceptions of 

Innovative Activities and Existing Reward and Support Programs. Journal 

of Marketing Education, 23, 3, 249 – 259. 

 

Ambrosini, V. & Bowman, C. 2009. What are dynamic capabilities and are 

they a useful construct in strategic management? International Journal of 

Management Reviews, 11, 1, 29 – 49.  

 

Ambrosini, V., Bowman, C. & Collier, N. 2009. Dynamic Capabilities: an 

Exploration of How Firms Renew their Resource Base. British Journal of 

Management, 20, S9 – S24.  

 

Amit, R. & Schoemaker, P.J.H. 1993. Strategic Assets and Organisational 

Rent. Strategic Management Journal, 14, 33 – 46. 

 



107 

Antonelli, C., Crespi, F. & Scellato, G. 2013. Internal and external factors 

in innovation persistence. Economics of Innovation and New Technology, 

22, 3, 256 – 280. 

 

Augier, M. & Teece, D.J. 2007. Dynamic Capabilities and Multinational 

Enterprise: Penrosean Insights and Omissions. Management International 

Review, 47, 175 – 192. 

 

Barney, J. 1991. Firm resources and sustained competitive advantage. 

Journal of Management, 17, 99 – 120. 

 

Barretto, I. 2010. Dynamic capabilities: A Review of Past Research and an 

Agenda for the Future. Journal of Management, 36, 1, 256 – 280. 

 

Borch, O.J. & Madsen, E.L. 2007. Dynamic capabilities facilitating 

innovative strategies in SMEs. International Journal of 

Technoentrepreneurship, 1, 1, 109 – 125. 

 

Bowman, C. & Ambrosini, V. 2003. How the resource-based and the 

dynamic capability views of the firm inform corporate-level strategy. British 

Journal of Management, 14, 4, 289 – 303. 

 

Cepeda, G. & Vera, D. 2007. Dynamic capabilities and operational 

capabilities: A knowledge management perspective. Journal of Business 

Research, 60, 426 – 437.  

 

Cheng, C.C.J. & Chen, J-S. 2013. Breakthrough innovation: the roles of 

dynamic innovation capabilities and open innovation activities. Journal of 

Business & Industrial Marketing, 28, 5, 444 – 454. 

 

Collis, D.J. 1994. Research note: How valuable are organizational 

capabilities? Strategic Management Journal, 15, 143 – 152.  

 



108 

Cumming, B.S. 1998. Innovation overview and future challenges. 

European Journal of Innovation Management, 1, 1, 21 – 29. 

 

Danneels, E. 2002. The dynamics of product innovation and firm 

competences. Strategic Management Journal, 23, 1095 – 1121.  

 

Davies, D. 1997. From the further education margins to the higher 

education centre? Innovation in continuing education. Education + 

Training, 39, 1, 4 – 13. 

 

Day, G.S. 1994. The Capabilities of Market-Driven Organizations, Journal 

of Marketing, 58, 37 - 52. 

 

Easterby-Smith, M., Lyles, M.A. & Peteraf, M.A. 2009. Dynamic 

Capabilities: Current Debates and Future Directions. British Journal of 

Management, 20, S1 – S8. 

 

Eisenhardt, K.M., & Martin, J.A. 2000. Dynamic capabilities: What are 

they? Strategic Management Journal, 21, 1105 – 1121.  

 

Ellonen, H-K., Jantunen, A. & Kuivalainen, O. 2011. The role of dynamic 

capabilities in developing innovation-related capabilities. International 

Journal of Innovation Management, 15, 3, 459 – 478. 

 

Ellonen, H-K., Wikström, P. & Jantunen A. 2009. Linking dynamic-

capability portfolios and innovation outcomes. Technovation, 29, 753 – 

762. 

 

Ellonen, R., Blomqvist, K. & Puumalainen, K. 2008. The role of trust in 

organisational innovativeness. European Journal of Innovation 

Management, 11, 2, 160 – 181. 

 



109 

Ennakoinnin sähköinen tietopalvelu, ENSTI. [verkkodokumentti]. Enstin 

ennakointi- ja tulevaisuussanasto. Opetushallituksen ylläpitämä www-

palvelu. [Viitattu 16.9.2013]. Saatavilla: 

http://www.oph.fi/tietopalvelut/ennakointi/ennakoinnin_sahkoinen_tietopalv

elu_ensti. 

 

Eskola, J. & Suoranta, J. 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. 

Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 

 

Grant, R.M. 1996. Towards a knowledge-based theory of the firm. 

Strategic Management Journal, 17, 109 – 122. 

 

Grawe, S.J., Chen, H. & Daugherty, P.J. 2009. The relationship between 

strategic orientation, service innovation, and performance. International 

Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 39, 4, 282 – 300. 

 

Hasu, M. & Saari, E. 2009. Julkisen sektorin innovaatiotoiminta ja sen 

johtaminen kansallisena haasteena. Teoksessa Valovirta, V. & Hyvönen, J. 

(toim.) 2009. Julkisen sektorin innovaatiot ja innovaatiotoiminta. Esiselvitys 

sektoritutkimuksen neuvottelukunnalle. Osaaminen, työ ja hyvinvointi, 

11/2009. 

 

Heinonen, S. & Ruotsalainen, J. 2012. Kohti ubiikkia oppimista. Aikamatka 

koulutukseen, teknologian ja työn tulevaisuuksiin. Helsinki: AEL. 

Saatavilla: http://content.yudu.com/A1y4ir/Futuriikki/resources/3.htm. 

 

Helfat, C.E. 1997. Know-how and asset complementarity and dynamic 

capability accumulation: The case of R&D. Strategic Management Journal, 

18, 5, 339 – 360.  

 

Helfat, C.E., Finkelstein, S., Mitchell, W., Peteraf, M., Singh, H., Teece, D. 

& Winter, S. 2007. Dynamic Capabilities: Understanding Strategic Change 

in Organizations. London: Blackwell. 



110 

Helfat, C.E., & Peteraf, M.A. 2003. The dynamic resource-based view: 

Capability lifecycles. Strategic Management Journal, 24, 997 – 1010.  

 

Hietanen, O. 2012. Tulevaisuuskuvia Keski-Suomen innovaatiokeskitty-

mästä. Käsikirja visionääriseen verkosto- ja muutosjohtamiseen. Jyväs-

kylän yliopisto. 

 

Hennala, L., Laine, P. & Pekkarinen, S. 2008. Julkisen sektorin 

innovaatiotoiminnasta. Teoksessa Harmaakorpi, V. & Melkas, H. (toim.) 

2008. Innovaatiopolitiikkaa järjestelmien välimaastossa. ACTA-sarja.  

 

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. 2008. Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun 

teoria ja käytäntö. Helsinki: Gaudeamus. 

 

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2007. Tutki ja kirjoita. Helsinki: 

Kustannusosakeyhtiö Tammi. 

 

Hyland, P.W. & Beckett, R.C. 2004. Innovation and enhancement of 

enterprise capabilities. A survey of assessment approached. International 

Journal of Technology Management and Sustainable Development, 3, 1, 

35 – 46. 

 

Hyypiä, M., Harmaakorpi, V. & Pihkala, T. 2008. Resurssipohjainen strate-

gia; dynaamiset kyvykkyydet. Teoksessa Harmaakorpi, V. & Melkas, H. 

(toim.) 2008. Innovaatiopolitiikkaa järjestelmien välimaastossa. ACTA-

sarja. 

 

Hämäläinen, H. 2005. Innovaatiotoiminnalla ratkaisuja hyvinvointiyhteis-

kunnan tulevaisuuden haasteisiin. Yhteiskuntapolitiikka 70:2. Helsinki: 

Stakes. 

 

  



111 

Innopakki. Käytännönläheisen innovaatiotoiminnan käsikirja. [verkkodoku-

mentti]. Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Lappeenranta. [Viitattu 

18.9.2013]. Saatavilla: http://www.lut.fi/innopankki/innovaatiot/asiantunti-

juus.  

 

Jantunen, A., Ellonen, H-K. & Johansson, A. 2012. Beyond appearances – 

Do dynamic capabilities of innovative firms actually differ? European 

Management Journal, 30, 141 – 155. 

 

Johannessen, J-A., Olsen, B. & Lumpkin, G.T. 2001. Innovation as 

newness: what is new, how new, and new to whom? European Journal of 

Innovation Management, 4, 1, 20 – 31. 

 

Jokinen, L. & Saarimaa, R. 2013. Osaamisen ennakointia ja tulevaisuuden 

osaamistarpeita. Teoksessa Mahlamäki-Kultanen, S., Hämäläinen, T., Poh-

jonen, P. & Nyyssölä, K. (toim.) 2013. Maailman osaavin kansa 2020 – Kou-

lutuspolitiikan keinot, mahdollisuudet ja päämäärät. Koulutustutkimusfoo-

ruminen julkaisu. Raportit ja selvitykset 2013:8. Tampere: Juvenes Print – 

Suomen Yliopistopaino Oy. 

 

Kallio, A., Harmaakorpi V. & Pässilä, A. 2010. Ammatillisen aikuiskoulu-

tuksen arviointi ja kehittäminen innovaationäkökulmasta. Raportti. 

 

Kindström, D., Kowalkowski, C. & Sandberg, E. 2013. Enabling service 

innovation: A dynamic capabilities approach. Journal of Business Research, 

66, 1063 – 1073. 

 

Korpelainen, K. 2010. Ammatilliset koulutusorganisaatiot, innovaatio ja 

uusiutuminen. Teoksessa Saikkonen, S. (toim.)  2010. Osaavaa työvoimaa 

ja aluekehittämistä. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja C.  

 

  



112 

Korpelainen, K., Louhelainen, H., Mahlamäki-Kultanen, S., Majuri, M., Ni-

kander, L., Rasku, S., Saikkonen, S., Toikka, I. & Tuusjärvi, P. 2013. Miten 

ammatillisten koulutuksen organisaatioiden innovatiivisuus vastaa tavoit-

teeseen ”Suomi, maailman osaavin kansa 2020”?. Teoksessa Mahlamäki-

Kultanen, S., Hämäläinen, T., Pohjonen, P. & Nyyssölä, K. (toim.) 2013. 

Maailman osaavin kansa 2020 – Koulutuspolitiikan keinot, mahdollisuudet 

ja päämäärät. Koulutustutkimusfooruminen julkaisu. Raportit ja selvitykset 

2013:8. Tampere: Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy. 

 

Koskinen, I., Alasuutari, P. & Peltonen, T. 2005. Laadulliset menetelmät 

kauppatieteissä. Tampere: Vastapaino. 

 

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 – 2016. 2012. Kehittämissuunnitelma. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:1. 

 

Kärkkäinen, H., Piippo, P., Puumalainen, K. & Tuominen, M. 2001 

Assessment of hidden and future customer needs in Finnish business-to-

business companies. R&D Management, 31, 4, 391 – 407. 

 

Laamanen, K. & Tinnilä, M. 2009. Prosessijohtamisen käsitteet. Helsinki: 

Teknologiateollisuuden julkaisuja 2/2009. 

 

Lawson, B. & Samson, D. 2001. Developing innovation capability in 

organisations: A dynamic capabilities approach. International Journal of 

Innovation Management, 5, 3, 377 – 400. 

 

Leavy, B. 2005. A leader’s guide to creating an innovation culture. Strategy 

& Leadership, 33, 4, 38 – 45. 

 

Leventhal, D. & March, J. 1993. The myopia of learning. Strategic 

Management Journal, 14, 95 – 112. 

 



113 

Lovio, R. & Kivisaari, S. 2010. Julkisen sektorin innovaatiot ja innovaatio-

toiminta. Katsaus kansainväliseen kirjallisuuteen. VTT Tiedotteita – Re-

search Notes 2540. 

 

Makadok, R. 2001. Toward a Synthesis of the Resource-Based and 

Dynamic-Capability Views of Rent Creation. Strategic Management 

Journal, 22, 387 – 401. 

 

Malinen, P. & Haahtela, T. 2007. Arvoverkostot innovaatiotoiminnan kehit-

täjänä. Helsinki University of Technology BIT Research Centre, Report se-

ries 2007/1. Espoo. 

 

Mannermaa, M. 2004. Heikoista signaaleista vahva tulevaisuus. Helsinki: 

WSOY. 

 

McKelvie, A. & Davidsson, P. 2009. From Resource Base to Dynamic 

Capabilities: an Investigation of New Firms. British Journal of Management, 

20, S63 – S80. 

 

Moore, M. & Hartney, J. 2008. Innovations in governance. Public 

Management Review, 10, 1, 3 – 20.  

 

Ngo, L.V. & O’Cass, A. 2013. Innovation and business success: The 

mediating role of customer participation. Journal of Business Research, 66, 

1134 – 1142. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön www-sivut. [verkkodokumentti]. Helsinki. 

[Viitattu 1.11.2013]. Saattavilla: http://www.minedu.fi. 

 

Otala, L. 2002. Oppimisen etu – kilpailukykyä muutoksessa. Helsinki: 

WSOY. 

 

  



114 

Paalanen, A. & Konsti-Laakso, S. 2008. Innovaatiohaavi organisaation 

innovaatiokyvykkyyden kehittäjänä. Teoksessa Harmaakorpi, V. & Melkas, 

H. (toim.) 2008. Innovaatiopolitiikkaa järjestelmien välimaastossa. ACTA-

sarja. 

 

Perillo, S. 2007. Tension as an enabling characteristic of innovating in 

schools. International Journal of Education Management, 21, 7, 621 – 633.  

 

Prahalad, C.K. & Hamel, G. 1990. The Core Competence of the 

Corporation. Harvard Business Review, May – June, 78 – 90. 

 

Pässilä, A., Harmaakorpi, V., Kallio, A. & Konsti-Laakso, S. 2011. Taitava 

ammattilainen ei ole vain taitava työn suorittaja, vaan myös taitava työn 

kehittäjä. Loppuraportti. Saatavilla: 

http://www.academia.edu/1036206/Susinno_Oy_24.1._2011. 

 

Rindova, V. & Kotha, S. 2001. Continuous ’morphing’: competing through 

dynamic capabilities, form, and function. Academy of Management Journal, 

44, 1263 – 1280. 

 

Saikkonen, S. (toim.) 2010. Osaavaa työvoimaa ja aluekehittämistä. 

Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja C.  

 

Schoemaker, P.J.H. & Day, G.S. 2009. How to Make Sense of Weak 

Signals. MIT Sloan Management Review, 50, 3, 81 - 89. 

 

Schreyögg, G. & Kliesch-Eberl, M. 2007. How dynamic can organizational 

capabilities be? Towards a dual-process model of capability dynamization. 

Strategic Management Journal, 28, 913 – 933. 

 

  



115 

Siikaniemi, L., Saikkonen, S. & Härkönen, A. 2010. Innovaatiojärjestelmä 

haastaa osaamisen ennakoinnin. Teoksessa Saikkonen, S. (toim.) 2010. 

Osaavaa työvoimaa ja aluekehittämistä. Lahden ammattikorkeakoulun jul-

kaisusarja C.  

 

Solatie, J. & Mäkeläinen, M. 2009. Ideasta innovaatioksi. Luovuus 

hyötykäyttöön. Hämeenlinna: Kariston Kirjapaino Oy. 

 

Sundbo, J. 2001. The Strategic Management of Innovation. A Sociological 

and Economic Theory.  

 

Sydänmaalakka, P. 2009. Jatkuva uudistuminen. Luovuuden ja innovatii-

visuuden johtaminen. Hämeenlinna: Talentum. 

 

Syrjälä, L., Ahonen, S., Syrjäläinen, E. & Saari, S. 1995. Laadullisen tutki-

muksen työtapoja. Helsinki: Kirjayhtymä Oy. 

 

Szeto, E. 2000. Innovation and strategy. Innovation capacity: working 

towards a mechanism for improving innovation within an inter-

organizational network. The TQM Magazine, 12, 2, 149 – 157.  

 

Taleb, N. 2007. The Black Swan. The Impact of the Highly Improbable. New 

York: Random House. 

 

Teece, D.J. 2007. Explicating dynamic capabilities: The nature and 

microfoundations of (sustainable) enterprise performance. Strategic 

Management Journal, 28, 1319 – 1350. 

 

Teece, D.J. 2000. Managing Intellectual Capital: Organizational, strategic, 

and policy dimensions. Oxford: Oxford University Press. 

 

Teece, D.J., Pisano, G. & Shuen, A. 1997. Dynamic capabilities and 

strategic management. Strategic Management Journal, 18, 509 – 533.  



116 

 

Teece, D. & Pisano, G. 1994. The dynamic capabilities of firms: an 

introduction. Industrial and Corporate Change, 3, 357 – 556. 

 

Tenhunen, A., Keskinen, S. & Siltala, R. 2009. Opetuksen innovaatiot ja 

innovatiivisuus opetuksessa. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Työ ja 

yrittäjyys, 41/2009. 

 

Tranfield, D., Young, M., Partington, D., Bessant, J. & Sapsed, J. 2003. 

Knowledge management routines for innovation projects: Developing a 

hierarchical process model. International Journal of Innovation 

Management, 7, 1, 27 – 49.  

 

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2003. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 

Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 

 

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020. 2013. Työ- ja elinkeinominis-

teriö. Saatavilla: http://www.tem.fi/files/33077/tyoelaman_kehittmisstrate-

gia_final.pdf.  

 

Uhlaner, L.M., van Stel, A., Duplat, V. & Zhou, H. 2013. Disentangling the 

effects of organizational capabilities, innovation and firm size on SME sales 

growth. Small Business Economics, 41, 581 – 607. 

 

Valovirta, V. & Hyvönen, J. (toim.) 2009. Julkisen sektorin innovaatiot ja 

innovaatiotoiminta. Esiselvitys sektoritutkimuksen neuvottelukunnalle. 

Osaaminen, työ ja hyvinvointi, 11/2009. 

 

Valtioneuvoston innovaatiopoliittinen selonteko eduskunnalle. 2008. Hel-

sinki: Valtioneuvosto. 

 



117 

Verona, G. & Ravasi, D. 2003. Unbundling dynamic capabilities: an 

exploratory study of continuous product innovation. Industrial and Corporate 

Change, 12, 577 – 606. 

 

Wang, C.L. & Ahmed, P.K. 2007. Dynamic capabilities: A review and 

research agenda. International Journal of Management Review, 9, 1, 31 – 

51. 

 

Winter, S.G. 2000. The satisficing principle in capability learning. Strategic 

Management Journal, 21, 981 – 996.  

 

Winter S.G. 2003. Understanding dynamic capabilities. Strategic 

Management Journal, 24, 991 – 995. 

 

Zahra, S.A. & George, G. 2002. Absorptive capacity: A review, 

reconceptualization, and extension. Academy of Management Review, 27, 

2, 185 – 203.  

 

Zahra, S.A., Sapienza, H.J. & Davidsson, P. 2006. Entrepreneurship and 

Dynamic Capabilities: A Review, Model and Research Agenda. Journal of 

Management Studies, 43, 4, 917 – 955. 

 

Zhang, J. 2010. Technology-supported learning innovation in cultural 

context. Education Tech Research Dev, 5, 229 – 243. 

 

Zollo, M. & Winter, S.G. 2002. Deliberate Learning and the Evolution of 

Dynamic Capabilities. Organization Science, 13, 3, 339 – 351. 

 

Zott, C. 2003. Dynamic capabilities and the emergence of intraindustry 

differential firm performance: Insights from a simulation study. Strategic 

Management Journal, 24, 97 – 125. 



 

LIITTEET 

Liite 1. Haastattelukysymysrunko 

 

Taustakysymykset 

 

1. Haastateltavan nimi 

2. Titteli 

3. Alan työkokemus vuosina 

4. Keskeisimmät työtehtävät ja vastuualueet 

 

Teemat 

 

Organisaation innovaatiotoiminta ja oma rooli innovaatiotoiminnassa, 

tulevaisuustiedon huomioonottaminen, kehitysehdotukset 

 

1. Miten innovaatiotoiminta käytännössä toimii tällä hetkellä organisaatios-

sasi?  

2. Miten organisaationne innovointitoiminta näkyy omassa työssäsi? 

3. Hyödyntääkö organisaationne tulevaisuutta koskevaa tietoa innovaatio-

toiminnassa? 

4. Mitkä asiat innovaatiotoiminnassa ovat hyvin, mitä pitäisi kehittää? 

 

Toimintaympäristön mahdollisuuksien ja uhkien tunnistaminen ja ar-

vioiminen (Sensing) 

 

1. Miten ja mistä saadaan uusia ideoita ja miten toimintaympäristöä tark-

kaillaan? 

2. Mitä työtapoja käytetään innovaatioiden syntyvaiheessa? 

3. Arvioidaanko näitä uusia ideoita? Miten? 

4. Otetaanko tässä osa-alueessa huomioon tulevaisuus? 

5. Mitkä asiat ovat tässä osa-alueessa hyvin, mitä pitäisi kehittää? 

 



 

Uusien ideoiden hyödyntäminen organisaatiossa (Seizing) 

 

1. Miten uudet, käyttökelpoisiksi koetut ideat käytännössä otetaan käyt-

töön?  

2. Käytetäänkö testausta, pilotointia tms.? 

3. Miten solmitaan uusia partneruuksia ja verkostoja? 

4. Näkyykö tässä toiminnassa näkyy tulevaisuusnäkökulma? 

5. Miten arvoisit uusien ideoiden hyödyntämisen toimivan tällä hetkellä or-

ganisaatiossasi? Miten tätä prosessia voisi kehittää? 

 

Jatkuva parantaminen (Reconfiguring) 

 

1. Kokeeko organisaation johto innovaatiotoiminnan ja jatkuvan parantami-

sen tärkeäksi? Entä henkilöstö? 

2. Miten henkilöstö sitoutetaan innovaatiotoimintaan ja jatkuvaan paranta-

miseen? 

3. Käytetäänkö organisaation kehittämisen ja jatkuvan parantamisen väli-

neinä joitakin tiettyjä menetelmiä? 

4. Huomioidaanko tässä toiminnassa huomioidaan tulevaisuusnäkö-

kulma? 

5. Miten koet jatkuvan parantamisen tällä hetkellä sujuvan organisaatios-

sasi? Miten tätä toimintaa voisi kehittää tulevaisuudessa? 

 


