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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia sitä, miten eri-ikäiset työntekijät

tulisi huomioida innovatiivisen työskentelyn johtamisessa. Tutkimuksessa

määritellään, mitä on innovatiivinen työskentely ja miten sitä johdetaan. In-

novatiivisella työskentelyllä tarkoitetaan yksilötason toimintaa, jossa kes-

keistä on uusien ideoiden luominen ja tuominen käytäntöön liiketoimintaa

hyödyttävällä tavalla. Tutkimuksessa kuvaillaan myös eri-ikäisten ihmisten

johtamista ja sen keinoja. Ikäjohtamisen tutkimuksessa on tunnistettu neljä

sukupolvea: Z-, Y-, ja X-sukupolvet sekä suuret ikäluokat. Erot sukupolvien

välillä sekä vanhenemisen on tunnistettu aiheuttavan erilaisuutta työnteki-

jöiden keskuuteen.

Tutkimuksessa hyödynnettiin kvalitatiivista tutkimusmetodia ja toteutettiin

neljä ryhmähaastattelua, yksi kullekin sukupolvelle. Ryhmähaastatteluissa

tunnistettiin työyhteisöstä, esimiestyöstä ja ylimmän johdon toiminnasta te-

kijöitä, joilla on vaikutusta eri-ikäisten motivoitumiseen ja innovatiiviseen

työskentelyyn. Tutkimuksessa ei voitu havaita merkittäviä eroja eri-ikäisten

innovatiivisen työskentelyn johtamisessa. Iästä riippumatta työn merkityk-

sellisyyden kokeminen on yksilölle tärkeää. Eri-ikäisten innovatiivisen työs-

kentelyn johtamisessa keskeistä on positiivinen johtajuus, jossa hyödynne-

tään aikaisemmassa innovatiivisen työskentelyn tutkimuksessa esitettyjä

johtamisen mekanismeja.
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The purpose of this study was to examine how employees of different ages

should be considered in innovative work behavior management. The study

defines what innovative work behavior is and how it should be managed.

Innovative work behavior means the individual-level activities in which new

ideas are conceived and brought into practice in order to benefit business

activities. The study also describes the management of different aged em-

ployees. An age management study has identified four generations: Z-, Y-,

and X-generations, and baby boomers. The differences between the gener-

ations as well as aging has been identified to cause differences between

the employees.

The study utilized qualitative researching methods and it was conducted by

doing four group interviews one to each generations. The study identified

factors in working community, and in leadership on both supervisor and sen-

ior management level that have an impact on different aged employee’s

motivation and innovative work behavior. The study couldn’t detect signifi-

cant differences in the management of innovative work behavior for different

aged employees. Regardless of the employee’s age the experience of the

relevancy of the work is important to individuals. In the innovative work be-

havior management of different aged employees a positive leadership is

essential as well as the utilization of innovative work behavior management

mechanisms that are presented also in the earlier studies.
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1 JOHDANTO

Työssäni tiiminvetäjänä olen pohtinut, miten motivoisin ja kannustaisin tii-

min jäseniä kehittämään itseään oma-aloitteisesti ja näkemään asioita uu-

della tavalla, innovatiivisemmin. Tämä asia tuntuukin nykyisin olevan kaik-

kialla yhä useammin esimiestyön haasteena. Huomioni on erityisesti kiinnit-

tynyt siihen, että tiimin jäsenten oma motivoituminen jatkuvaan oppimiseen,

kehittymiseen ja uudistumiseen seuraa pitkästi heidän motivoituneisuudes-

taan omaan työhönsä. Lisäksi tähän vaikuttaa paljon myös henkilöiden si-

sältä kumpuava luontainen halu oppia ja kehittyä ammatillisessa mielessä.

Julkisuudessa on paljon luotu stereotypiaa, että nuoret ihmiset ovat työelä-

mässä innokkaimpia ja innovatiivisimpia kehittäjiä (Schaffer et al., 2012,

46). Iäkkäämmillä ihmisillä puolestaan ajatellaan myönteisten asioiden ole-

van jo takanapäin, ja vanhemmilla ihmisillä ei nähdä tulevaisuudessa ole-

van samoja kehittymismahdollisuuksia kuin nuoremmilla (Ylikarjula, 2011,

14). Tämä ei kuitenkaan pidä todellisuudessa paikkaansa, sillä iästä riippu-

matta ihmiset ovat innovatiivisia ja heillä on valmiuksia uudistua ja kehittyä,

jos heillä on oikea motivaatio tähän.

Olen alkanut pohtimaan sitä, voidaanko eri-ikäisten keskuudesta havaita

säännönmukaisuuksia sille, mitkä asiat kannustavat jatkuvaan oppimiseen

sekä itsensä että työnsä kehittämiseen eri työelämän vaiheissa? Jos nämä

tekijät pystyttäisiin tunnistamaan eri-ikäisten työntekijöiden keskuudesta,

voitaisiinko esimiestyöllä paremmin tukea koko organisaation innovatiivi-

suutta ja uudistumiskykyä? Miten esimies voisi tukea paremmin työyhteisön

eri-ikäisten jäsenien innovatiivista työskentelyä? Tässä tutkielmassa tätä

ongelmaa lähdetään kartoittamaan keskeisimpien käsitteiden kautta, joita

ovat innovatiivinen työskentely sekä ikäjohtaminen.
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1.1 Innovatiivinen työskentely ja organisaation uudistumiskyky

Organisaatioiden uudistumiskyky ja innovatiivisuus ovat nykyisessä nope-

asti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä tärkeää menestymisen kannalta

(mm. Amabile, 1998; Bharadwaj & Menon 2000; Saarala & Saarala, 1996;

Schaffer et al., 2012; Scott 1994). Kilpailussa pärjäävät parhaiten ne yrityk-

set, jotka pystyvät kehittämään joko omia prosessejaan olemassa olevien

tuotteiden tai palveluiden hyväksi tai innovoimaan markkinoille kokonaan

uusia tuotteita tai palveluita. Organisaatiot tarvitsevat uudistumiskykyä vas-

tatakseen alati muuttuvaan kilpailutilanteeseen ja sen haasteisiin. Organi-

saation uudistumiskyky on iso ja monimutkainen kokonaisuus, johon vaikut-

tavat niin organisaation prosessit, johtamistavat kuin kulttuurikin. Uudistu-

miskyky on kuitenkin ennen kaikkea riippuvainen organisaatiossa työsken-

televien ihmisten kyvyistä oppia, luoda uutta tietoa ja tuoda uudet innovaa-

tiot osaksi organisaation toimintaa. Tämän vuoksi tässä tutkielmassa tar-

kastellaankin organisaation uudistumiskykyä yksilöiden innovatiivisen työs-

kentelyn näkökulmasta, koska se antaa lähtökohdat organisaatioiden kilpai-

lukyvylle tulevaisuudessa.

Käsitteellä innovatiivinen työskentely (innovative work behaviour, IWB) tar-

koitetaan työntekijöiden käyttäytymistä, jolla on suoraan tai epäsuorasti vai-

kutusta innovaatioiden kehittymiseen työyhteisössä. Innovatiivisen työsken-

tely onkin määritelty kirjallisuudessa usein siten, että se on ”uusien ideoiden

tarkoituksellista tuottamista, edistämistä ja implementointia työroolissa, työ-

ryhmässä tai organisaatiossa tarkoituksenaan hyödyttää joko työsuoritetta,

ryhmää tai koko organisaatiota” (Schaffer et al., 2012, 47.) Innovatiivinen

työskentely ei ole siis sama asia kuin yksilön luovuus, sillä se sisältää uu-

sien innovatiivisten ajatuksien tuomisen osaksi käytäntöjä ja se on näkyvästi

tarkoitettu hyödyttävän organisaatiota. Luovuus on siis vain yksi osa tätä

tarkoituksen mukaista toimintaa, jota kokonaisuudessaan kutsutaan inno-

vatiiviseksi työskentelyksi. Luovuus on kuitenkin merkittävässä asemassa
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innovatiivisessa työskentelyssä, sillä se on lähtökohta uusien innovaatioi-

den syntymiselle. (Sharifirad, 2013, 199.)

Innovatiivisen työskentelyn mahdollistajiksi on lueteltu kirjallisuudessa

useita tekijöitä. Yksilön persoonallisuus, ja siinä erityisesti kyky sietää epä-

järjestystä ja avoimuutta uusille kokemuksille on yksi innovatiivisen työsken-

telyn lähtökohdista. Myös motivaatio ja halu menestyä, kognitiiviset kyvyk-

kyydet, kuten kyky ajatella asioita moninaisesti, työn itsenäisyys sekä sen

asettamat vaatimukset, vaikuttavat yksilön innovatiivisen työskentelyn ta-

soon. Lisäksi innovatiiviseen työskentelyyn vaikuttavat tiimitason tekijät, ku-

ten työilmapiiri, työntekijöiden samankaltaisuus ajattelussa ja koulutustaso

sekä tiimin prosessit ja johtajuus. (Schaffer et al., 2012, 48.)

1.2 Eri-ikäisten johtaminen muuttuvassa liiketoimintaympäristössä

Monissa länsimaissa yhteiskunta on alkanut ikääntymään muun muassa

syntyvyyden vähentymisen ja eliniän kasvamisen myötä (Buhler, 2007; Ki-

viranta, 2010; Kooij et al., 2008; Schaffer et al., 2012). Nykyään työpaikoilla

on yleisesti edustettuna neljä erilaista sukupolvea, jotka on nimetty suuriksi

ikäluokiksi sekä sukupolviksi X, Y ja Z. (Buhler, 2007, 19.) Nämä sukupolvet

on jaoteltu yleisesti ikätutkimuksessa sen mukaan, millaiseen maailmaan

kukin sukupolvi on syntynyt. Sukupolvien välillä on isoja eroja, sillä maailma

on muuttunut ja kehittynyt paljon viimeisten vuosikymmenien aikana joka on

vaikuttanut myös paljon muun muassa taloudelliseen tilanteeseen, asentei-

siin ja arvoihin, joihin eri sukupolvet ovat kasvaneet. Tämän vuoksi on tär-

keää ymmärtää, että nykyisessä liiketoimintamaailmassa yksi, kaikille so-

piva johtamistapa on vanhentunut ja organisaatioiden tulisi tunnistaa eri su-

kupolvet ja niiden tuomat vaatimukset johtamiselle (Buhler, 2007, 19).
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Ikäjohtamisen tutkimuksessa voidaan toisaalta lähestyä asiaa myös hieman

toisenlaisestakin näkökulmasta, kuin vertailemalla eri sukupolvien välisiä

eroja. Ihmisiä voidaan jaotella myös ikänäkökulmasta, jolloin kuvataan ih-

misessä tapahtuvaa muutosta ja kehitystä eri ikäkausina.  Kivirannan (2010)

mukaan, ihmisen ikä voidaan määritellä usealla eri tavalla. Näistä biologisen

iän määritelmä, perustuu syntymävuoteen ja kalenteriin. Biologinen ikä on

siis kaikilla sama, mutta se ei välttämättä kerro mitään siitä, kuinka vanhaksi

ihminen esimerkiksi tuntee itsensä, tai kuinka vanhaksi hänet määritellään

missäkin kontekstissa. Se ei myöskään kerro mitään ihmisen kyvykkyydestä

tai pätevyydestä. Sosiaalinen ikä on se, joka muodostuu kulttuurissa elä-

vistä oletuksista, normeista ja käsityksistä. Ikä onkin pitkälti sosiaalinen il-

miö. Omat ja toisten asenteet ja ajattelumallit vaikuttavat siihen kuinka ikä

koetaan, ja mitkä asiat koetaan oikeaksi missäkin elämänvaiheessa. Nämä

asenteet myös vaikuttavat siihen, millaista käytöstä eri-ikäisiltä odotetaan

työelämässä. Nuorilta esimerkiksi odotetaan luovuutta, nöyryyttä, korkean

koulutuksen tuomaa osaamista ja ennakkoluulottomuutta. Ikääntyneiltä

odotetaan puolestaan nykyisin aktiivisuutta, kehittymishenkisyyttä sekä pit-

kää työuraa. (Kiviranta, 2010, 16-17.)

Kivirannan (2010) esittämä jaottelu ei ole ainut ikätutkimuksessa. Kirjalli-

suudessa on tunnistettu myös hienojakoisempi jaottelu iän määrittele-

miseksi. Tässä jaottelussa edellä kuvattu sosiaalinen ikä on jaoteltu neljään

osaan, jotka ovat käyttäytymiseen perustuva, psykologinen, organisatori-

nen sekä elinkaariajatteluun perustuva ikä. Näille kaikille on ominaista se,

että iän määritelmä riippuu kontekstista tai näkökulmasta, josta ikää tarkas-

tellaan. Käyttäytymiseen perustuva jaottelee iän yksilöiden toimintakykyyn

perustuen, psykologinen ikä yksilön omaan kokemukseen perustuen ja or-

ganisatorinen ikä perustuu urakehitykseen ja organisaation omiin ikäsään-

töihin. Elinkaariajatteluikä kuvataan puolestaan usein elintaso- ja perhe-

taustaoletuksien pohjalta. (Kooij et al., 2008, 366.)
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Ikäjohtaminen on tutkimusalueena mielenkiintoinen, sillä eri-ikäisyys aiheut-

taa eroja työntekijöiden välille erilaisen kokemustaustan, toimintakyvyn ja

terveydentilan perusteella. Vaikka eri-ikäisillä ihmisillä olisi samanlaisia

luonteenpiirteitä, tuo erilainen kokemustausta toisenlaisen kosketuksen työ-

elämään. Eri-ikäisillä työntekijöillä oleva tietopääoma myös vaihtelee ja hei-

dän motivoitumisensa oppimiseen ja uudistumiskykyyn voivat olla hyvin eri-

laisia työelämän eri vaiheissa. Eri-ikäisten onkin todettu tarvitsevan erilaista

johtajuutta eri työelämän vaiheissa ikäjohtamisen kirjallisuudessa. Muun

muassa Schaffer et al. (2012) mukaan organisaatiot tietävät nykypäivänä

liian vähän ikääntymisen ja eri sukupolvien eroavaisuuksien vaikutuksista

muun muassa kilpailukyvyn edellytyksenä olevaan innovatiivisuuteen. Tä-

män vuoksi olisikin tärkeää ymmärtää, millaisia toimia laajan ikä- ja suku-

polvivaihteluiden hallinta edellyttää johtamiselta. (Schaffer et al., 2012, 62.)

1.3 Aikaisempi tieteellinen tutkimus innovatiivisen työskentelyn ja
ikäjohtamisen alueilta

Innovatiivisen työskentelyn käsitettä on tutkittu tieteellisessä kirjallisuu-

dessa muun muassa Jong & Hartogin (2007) toimesta. He ovat tutkineet,

kuinka johtamisella voitaisiin paremmin tukea innovatiivista työskentelyä,

niin yksilö- kuin työyhteisötasolla. Lisäksi he ovat pyrkineet kuvailemaan

millainen on ideoiden luomisen prosessi ja kuinka ideat voisi implementoida

osaksi toimintaa. Heidän mukaansa näkökulma on nykyisin liian vähän tut-

kittu. (Jong & Hartog, 2007, 42.) Nykytutkimuksessa onkin enemmän keski-

tytty yksilöiden innovatiivisuuteen vaikuttaviin näkökulmiin yksilöominai-

suuksista käsin (mm. Scott, 1994). Näkökulma innovatiivisen työskentelyn

tutkimuksessa on ollut hyvin pitkälti sen positiivisiin vaikutuksiin keskittyvä,

mutta esimerkiksi Shih & Susanto (2011) ovat nostaneet esille myös siihen

liittyvien negatiivisten haittavaikutusten näkökulman.
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Innovatiivisen työskentelyn yhteyttä myös muihin johtamisen teorioihin on

tutkittu ja esimerkiksi Carmeli et al. (2006) ovat tutkineet innovatiivisen työs-

kentelyn yhteyttä itsensä johtamisen taitoihin. Innovatiivisen työskentelyn

voidaan nähdä linkittyvän oppivan organisaation teorioihin, sillä se korostaa

keinoja, joilla voitaisiin parantaa yksilötason oppimista parantaen näin orga-

nisaation kilpailukykyä (Hong & Kuo, 1999).  Innovatiivinen työskentely on

myös yhdistetty muutosjohtaminen teoriaan sekä työhyvinvoinnin tutkimuk-

seen (Sharifirad, 2013.) Lisäksi johtajuuden ja yksilön innovatiivisuuden vä-

listä suhdetta on tutkittu osana osallistuvan johtamisen tutkimusta ja johtaja-

jäsen vaihto -teorian (LMX) tutkimusta. Osallistuva johtaminen käsittelee

useita päätöksenteko menetelmiä, joissa yksilö voi vaikuttaa päätöksiin ja

näin saada autonomiaa suunnitella ja tehdä omaa työtään. Usean tutkimuk-

sen mukaan ihmisten paranevat mahdollisuudet vaikuttaa työhönsä nosta-

vat innovatiivisuuden tasoa.  LMX-teoria puolestaan keskittyy esimiehen ja

työntekijän väliseen suhteeseen. Sen mukaan työntekijän ja esimiehen vä-

linen suhde vaikuttaa paljon tuotokseen ja sillä on väitetty olevan yhteys

innovatiivisuuteen. LMX-teorian mukainen suhde sisältää muun muassa

sen että esimies tarjoaa riittävästi haasteita mutta tukee riskinottoakin.

(Jong & Hartog, 2007, 44-45.)

Innovatiivisen työskentelyn on laaja-alainen käsitys siitä prosessista, jossa

yksilöiden luovuus ja oppimiskyky luo lopulta perustan yrityksen kilpailuky-

vylle. Tämän vuoksi se voidaankin helposti yhdistää siis useaan jo ole-

massa olevaan moderniin, tietoperusteiseen johtamisteoriaan. Nykytutki-

mus innovatiivisen työskentelyn ympäriltä tarjoaa kuitenkin vähemmän var-

sinaisia johtamisen työkaluja, sillä useimmat johtamisen teoriat on kehitetty

rutiinityöskentelyn organisoimiseksi. Myös luovien ideoiden varsinainen im-

plementointi käytäntöön vaatisi lisää tutkimusta. (Jong & Hartog, 2007, 42.)
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Eri-ikäisten johtamista on puolestaan tutkittu ja arvioitu tieteellisessä kirjal-

lisuudessa monista eri lähtökohdista ja eri tieteenalojen, kuten terveys- ja

yhteiskuntatieteiden näkökulmasta. Johtamistutkimuksessa ikäjohtamista

on tarkasteltu usein ikääntymisen tuomista haasteista, niin fyysiseen kuin

psyykkiseen jaksamiseen työelämässä. Lisäksi kirjallisuudesta nousee

usein esiin eri sukupolvien väliset erot ja sen tuomat haasteet ja mahdolli-

suudet työvoiman valintaan, koulutukseen, arviointiin, palkitsemiseen ja

tasa-arvoisuuteen. Muun muassa kansainvälisessä tutkimuksessa näkö-

kulma on ollut ennen kaikkea yhteiskunnallisissa vaikutuksissa. (Halme,

2011, 32.) Lisäksi tutkimuksessa on havaittavissa kaksi eri tarkastelunäkö-

kulmaa. Toisaalta ikäjohtamista voidaan tarkastella työntekijöiden ikä tar-

kastelun ja vanhenemisen vaikutuksien kautta. Toisaalta näkökulma voi olla

sukupolvien välisien erojen tarkastelussa. Halmeen (2011) mukaan ”ikäjoh-

taminen on vaikeasti määriteltävä käsite, jolle ei tunnu vielä löytyneen täysin

vakiintunutta sisältöä”.

Tieteellisessä tutkimuksessa ei ole kuitenkaan juurikaan tutkimusta innova-

tiivisen työskentelyn yhdistämisestä ikäjohtamiseen. Innovatiivisen johtami-

sen tutkimuksessa on tunnistettu johtamiseen liittyviä näkökulmia ja ongel-

mia, mutta hyvin vähän on tutkittu sitä, miten eri-ikäisten työntekijöiden tar-

peet pitäisi ottaa huomioon innovatiivisen työskentelyn edistämiseksi ja var-

mistamiseksi.  Tutkimuksella ei ole vielä selvitetty niitä johtamisen keinoja,

joilla innovatiiviseen työskentelyyn voidaan motivoida eri-ikäisiä työnteki-

jöitä. Organisaation uudistumiskyvyn, ikäjohtamisen ja innovatiivisen työs-

kentelyn yhdistäminen samaan tieteelliseen tutkimukseen on siis aihepiirinä

aika tuore ja tutkimatonkin osa-alue. Esimerkiksi Schaffer et al. (2012) mu-

kaan ikäjohtamisesta ja innovatiivisesta työskentelystä on vain muutamia

aikaisempia tutkimuksia, joissa ei ole onnistuttu saavuttamaan asiasta sel-

keää kuvaa. Ikääntymisen vaikutuksista pitäisi saada tarkempaa tietoa in-

novatiiviseen työskentelyyn. Heidän mukaansa tiedon puutteellisuus saat-

taa johtua siitä, että ikää kohdellaan hyvin lineaarisena muuttujana, kun työ-
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elämässä asioihin vaikuttaa paljon monimutkaisemmat asiasuhteet. (Schaf-

fer et al., 2012, 62.) Aikaisemmissa tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että

motivaatiolla on suuri vaikutus innovatiiviseen työskentelyyn.  Lisäksi eri-

ikäisten on todettu tarvitsevan erilaista johtajuutta eri työelämän vaiheissa

ikäjohtamisen kirjallisuudessa. Tämä tutkimustulos tukee käsitystä siitä,

että suunnattaessa johtamista organisaation innovatiivisuuteen ja uudistu-

miskykyyn, johtamistavassa tulisi ottaa huomioon eri-ikäryhmien lähtökoh-

dat.

1.4 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymys

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on yhdistää tieteellisessä tutkimuksessa

aikaisemmin tunnistetut ikäjohtamisen ja innovatiivisen työskentelyn käsit-

teet ja saavuttaa parempi ymmärrys siitä, kuinka eri-ikäisiä voitaisiin kan-

nustaa paremmin innovatiiviseen työskentelyyn johtamisen keinoin. Ikäjoh-

tamisen osalta huomioidaan työntekijöiden erot niin vanhenemisen kuin su-

kupolvien eroavaisuuksien näkökulmasta. Tutkimuksessa pyritään luomaan

kokonaisvaltainen näkemys siitä, miten eri-ikäisiä johdetaan. Lisäksi tavoit-

teena on tunnistaa johtamisen keinot innovatiivisen työskentelyn lisää-

miseksi. Tutkimuksessa yhdistetään ikäjohtaminen ja innovatiivisen työs-

kentelyn johtaminen ja pyritään luomaan parempi käsitys siitä miten eri-ikäi-

set työntekijät tulisi ottaa huomioon innovatiivisen työskentelyn johtami-

sessa.
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Tutkimuskysymyksenä tässä työssä esitetään:

- Miten eri-ikäiset työntekijät pitäisi huomioida innovatiiviseen työs-

kentelyn johtamisessa?

Ja alatutkimuskysymyksinä:

o Miten johdetaan innovatiivista työskentelyä?

o Miten eri-ikäisiä työntekijöitä tulisi johtaa?

· sukupolvien väliset erot työelämässä

· vanhenemisen vaikutukset työntekoon

Kuva 1. Tutkimusongelma ja keskeisten käsitteiden väliset suhteet

Tutkimusongelmaa selvitetään empiriaosuudessa kvalitatiivisen tutkimuk-

sen keinoin, toteuttamalla neljä ryhmähaastattelua, joissa eri-ikäryhmille

esitetään innovatiiviseen työskentelyyn liittyviä kysymyksiä. Tämän kautta

pyritään kuvailemaan niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat eri-ikäisten luovaan

ajatteluun, uusien ideoiden esittämiseen ja uusien ideoiden ottamiseen

osaksi käytäntöjä. Haastattelut toteutetaan Vapo-konsernissa työskentele-

ville, eri sukupolvien edustajille. Tutkimus on yksilötason tutkimusta, jolla

pyritään kartoittamaan eri-ikäisten työntekijöiden lähtökohdat innovatiivi-

selle työskentelylle. Innovatiivisen työskentelyn johtamista koskevassa tut-

kimuksessa on havainnoitu jo erilaisia johtamisen keinoja ja mekanismeja

innovatiivisen työskentelyn tukemiseksi. Tavoitteena on myös kuvata näi-

JOHTAMINEN INNOVATIIVINEN
TYÖSKENTELY

IKÄ
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den mekanismien toimivuutta ja tärkeyttä eri-ikäisille työntekijöille. Tutki-

muksen kokonaistavoitteena on siis muodostaa käsitys siitä, miten johtami-

sessa tulee huomioida eri-ikäisten tarpeet, jotta organisaation uudistumis-

kyvystä tulisi innovatiivisen työskentelyn kautta luonteva osa organisaation

toimintaa ja varmistaen näin parhaan kilpailukyvyn tulevaisuudessakin.

1.5 Tutkimuksen rakenne sekä rajaukset

Tutkielma koostuu seitsemästä luvusta, alkaen johdannolla, jossa esitellään

aihe ja aikaisempi tutkimus aiheen ympäriltä. Samalla esitellään tutkimus-

ongelmat ja perustellaan olemassa oleva tutkimusaukko. Luvuissa kaksi ja

kolme käydään läpi työn kannalta keskeiset käsitteet, jotka ovat siis innova-

tiivinen työskentely ja ikäjohtaminen. Innovatiivisen työskentelyn kuvaami-

sessa pyritään määrittelemään käsite kattavasti ja kuvaamaan aihealueen

monimuotoisuutta. Lisäksi tuodaan esille nykytutkimuksen käsitys siitä,

kuinka innovatiivista työskentelyä johdetaan ja kuinka siihen kannustetaan.

Ikäjohtamisen osalta esitetään ikääntymisen ja eri sukupolvien tuomat

haasteet ja mahdollisuudet työskentelylle. Ikäjohtamisen kirjallisuudesta

muodostetaan käsitys ikäjohtamisesta ja sen merkityksestä yksilöiden työ-

hyvinvointiin, viihtyvyyteen ja organisaatioon sitoutumiseen. Luvussa neljä

esitellään innovatiivisen työskentelyn ja ikäjohtamisen teoriataustan syn-

teesi ennen empiriaosuutta.

Viidennessä kappaleessa kuvaillaan tutkimuksen metodologia eli toteutta-

mistapa ja käytetyt tiedonkeruumenetelmät. Kappaleessa esitellään myös

lyhyesti tutkittava organisaatio sekä aineistoa, jota kyselyjen tuloksena tut-

kimuksessa on kerätty. Kuudes luku sisältää tutkimustulosten analysoinnin

ja vertailun kappaleessa neljä esitettyyn viitekehyksen synteesiin. Viimei-

sessä eli seitsemännessä luvussa esitetään tämän tutkimuksen perusteella



16

tehtävät johtopäätökset, yhteenveto sekä arvioidaan tutkimustulosten vali-

diteettia ja reliabiliteettia. Lisäksi esitetään tämän tutkimuksen perusteella

tehtäviä jatkotutkimusaiheita.

Työssä tiedostetaan, että eri-ikäisten motivoitumiseen ja uudistumiskykyyn

vaikuttavat myös monet muutkin tekijät kuin ikä. Esimerkiksi yksilön kyvyk-

kyydet, persoonallisuus ja luonteenpiirteet sekä terveydentila, perhe- ja

muut sosiaaliset suhteet vaikuttavat paljon siihen, miten motivoitunut yksilö

on itsensä ja oman työnsä kehittämisestä. Tässä työssä kuitenkin näiden

tekijöiden tarkastelu rajataan tutkimuksen ulkopuolelle. Työssä keskitytään

niiden tekijöiden määrittelemiseen, joihin voidaan vaikuttaa johtamisen kei-

noin, kuten työilmapiiri ja yrityksen kulttuuri.

Lisäksi työssä tarkastellaan nimenomaan yksilöiden innovatiivista työsken-

telyä ja johtamista, eikä organisaation kokonaisvaltaista johtamista.  Työssä

pyritään määrittelemään ne keskeisimmät tekijät, joita eri-ikäisten johtami-

sessa on otettava huomioon. Tämä tutkielma ei tarjoa kuitenkaan varsinai-

sia johtamisen työkaluja, vaan pyrkii kuvailemaan eri-ikäisten innovatiivista

työskentelyä organisaatiossa ja niitä tekijöitä, joilla tällaiseen työskentelyyn

voidaan parhaiten vaikuttaa.

Tutkimuksessa peruslähtökohtana on, että organisaation uudistumiskyky

on yksi kriittinen tekijä yrityksen menestymisen kannalta. Työssä ei siis py-

ritä enää osoittamaan yksilön uudistumiskyvyn merkitystä organisaation uu-

distumiskykyyn, sillä tätä yhteyttä on tietojohtamisen kirjallisuudessa jo tut-

kittu paljon, ja sen merkitys nähdäänkin perusolettamuksena yrityksen me-

nestymisen kannalta.
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2 INNOVATIIVINEN TYÖSKENTELY

Innovative work behavior (IWB) on suhteellisen tuore johtamisen käsite,

joka on tärkeä nykymaailman yritysten kilpailukyvyn johtamisen ja tulevai-

suuden menestymismahdollisuuksien kannalta. Tässä työssä käsite on

suomennettu innovatiiviseksi työskentelyksi, ja siitä puhuttaessa työssä vii-

tataan siis IWB:sta tehtyyn englanninkieliseen tutkimukseen.

Innovatiivinen työskentely määritellään siten, että se on yksilötason toimin-

taa, jossa uudet ideat tuodaan työroolissa, ryhmässä tai organisaatiossa

esille, uusien hyödyllisten menetelmien, prosessien tai tuotteiden aikaan-

saamiseksi. (Sharifirad, 2013,199.) Uusien innovaatioiden syntyminen vaa-

tii yksilöiltä sitä, että he tutkivat mahdollisuuksia, tunnistavat epäkohtia ja

tuottavat ratkaisuja ongelmiin (Jong & Hartog, 2007, 43).

Yksilön tuottamat innovaatiot jaetaan kirjallisuudessa usein kahteen erilai-

seen innovaatiotyyppiin, riippuen siitä, kuinka merkittävästi niiden tuominen

osaksi käytäntöjä mullistaa organisaation toimintaa. Nämä kaksi tyyppiä

ovat inkrementaalit ja radikaalit innovaatiot. Näiden kahden innovaatiotyy-

pin ero ei ole aina selkeä. Inkrementaalit, eli vähitellen kasvavat innovaa-

tiota parantavat yrityksen nykyisiä toimintoja ja prosesseja, tehostaen toi-

mintaa tai parantaen kilpailukykyä ilman, että yrityksen vanhoista toiminta-

tavoista luovuttaisiin kerralla kokonaan. Radikaalit innovaatiot muuttavat

puolestaan koko yrityksen toimintaa, vanhentaen olemassa olevat toiminta-

tavat. Radikaalit innovaatiot määritelläänkin usein sellaisiksi, että ne muut-

tavat yrityksen strategiaa tuotteiden, palveluiden, markkinoiden tai käytössä

olevan teknologian osalta. (Koberg et al., 2003, 23.)
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Nykytutkimuksen mukaan ikään tai asemaan organisaatiossa katsomatta,

jokainen työntekijä voi sitoutua innovatiiviseen työskentelyyn. (Schaffer et

al., 2012, 48.). Tutkimukset ovat osoittaneet, että organisaation rakenteelli-

set muuttujat vaikuttavat siihen, onko organisaation innovatiivinen työsken-

tely enemmän inkrementaalisiin vai radikaaleihin innovaatioihin perustuvaa.

Yleisesti on todettu, että jatkuva evolutionaarinen inkrementaalinen inno-

vointi voi vähentää radikaalia innovointia. (Koberg et al., 2003, 24.) Tämä

on luontevaa, sillä jatkuva kehittyminen ja sitä kautta kilpailussa pärjäämi-

nen vähentää tarvetta radikaaleille, uusille suunnanmuutoksille. Innovatiivi-

sen työskentelyn voisikin ajatella olevan myös riippuvaista organisaation lii-

ketoiminnasta ja alan kehityksen stabiiliudesta. Tämän vuoksi tässäkin

työssä näkökulma keskittyy yksilötason innovatiivisen työskentelyn johtami-

seen, eikä innovatiivisen työskentelyn johtamiseen liiketoiminnan kokonais-

valtaisen kehityksen näkökulmasta.

2.1 Innovatiivisen työskentelyn määritelmä ja luovuuden merkitys

Innovatiiviseen työskentelyyn on kuvattu kuuluvan kolme vaihetta. Ensim-

mäisessä vaiheessa yksilö tunnistaa ongelman ja aloittaa ideoiden tuotta-

misen ongelman ratkaisemiseksi. Seuraavassa vaiheessa yksilö etsii tukea

idealleen ja yrittää rakentaa tukijoukon ajatuksilleen. Kolmannessa vai-

heessa yksilö luo uudesta ideasta prototyypin, jota voidaan käytännössä

testata ja kokeilla. Innovatiivisuus on kuitenkin jatkuva prosessi paremmin,

kuin sarja erillisiä vaiheita. Yksilöt saattavat siis työskennellä monien näiden

edellä kuvattujen vaiheiden kanssa yhtä aikaa. (Scott, 1994.)
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Kuva 2. Innovatiivinen työskentely

Luovuus ja innovatiivinen työskentely on usein mielletty synonyymeiksi kes-

kenään. Kuitenkin näiden käsitteiden välille on vähitellen muodostunut ero,

joka tulee keskeisesti esille tarkasteltaessa näiden määritelmien mukaisia

lopputuloksia. Luovuus on uusien hyödyllisten ajatusten tuottamista, ilman

että sen odotetaan varsinaisesti tuottavan mitään uutta organisaation hyö-

dyksi. Innovatiivisen työskentelyn keskeisenä ajatuksena puolestaan on,

että luovat ideat tuodaan osaksi käytäntöä ja niiden odotetaan johtavan in-

novatiiviseen, yritystä hyödyttävään tuotantoon. Tässä valossa luovuus voi-

daankin nähdä innovatiivisen työskentelyn ensimmäisenä osana, jossa on-

gelmakohdat tunnistetaan ja ideoiden tuottaminen aloitetaan. (Scott, 1994;

Jong & Hartog, 2007, 43.) Luovuus – käsitteen lähempi tarkastelu on kui-

tenkin tärkeää, koska se on erittäin oleellinen ja tärkeä osa innovatiivista

työskentelyä. Jotta voidaan ymmärtää innovatiivista työskentelyä, tulee siis

myös ymmärtää, mitä on yksilötason luovuus, millaisista asioista se koostuu

ja miten siihen voidaan vaikuttaa, esimerkiksi johtamisen keinoin.

Luovuuden avulla ihminen siis tunnistaa puutteita ja tarpeita ja alkaa etsi-

mään uusia ratkaisuja ongelman ratkaisuun (Sharifirad, 2013,199.) Organi-

saatioissa luovuuden on pitkään nähty kuuluvan osaksi vain johdon sekä

tutkimus- ja kehitysosaston toimintaa. Erityisesti toiminnoissa, jotka ovat

korkeasti prosessoituja tai ne ovat voimakkaasti lakien ja asetusten määrit-
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telemiä, luovuutta ei ole nähty mahdollisuutena, jonka avulla voitaisiin hyö-

dyttää toimintaa ja parantaa työskentelytapoja. Tämä kuvastaa sitä, kuinka

suppea käsitys luovuudesta ihmisillä yleensä on. Amabilen (1998) mukaan

luovuutta voi esiintyä kaikissa organisaation toiminnoissa ja se rakentuu ih-

misten luovasta ajattelusta, kokemuksesta sekä motivaatiosta kehittää asi-

oita. (Amabile, 1998, 78.)

Kuva 3. Luovuuden rakentuminen. (Amabile, 1998, 78.)

Kokemus ja luova ajattelu ovat luovuuden osa-alueita, jotka riippuvat vah-

vasti henkilön omista persoonatekijöistä ja historiasta. Ne ovat siis yksilön

omia lähteitä luovuudelle, ja niihin ei voida juurikaan vaikuttaa nopeasti ul-

koisin keinoin. Kokemuksella tarkoitetaan kaikkea yksilöllä olevaa tietä-

mystä käsiteltävänä olevan asian ympäriltä. Kokemus kertoo siis siitä älyk-

kyyden tilasta, jota yksilö käyttää tutkiessaan ja kehittäessään ratkaisuja

ongelmiin. Mitä isompi tämä kokemukseen perustuva tila on, sitä paremmat

lähtökohdat yksilöllä on innovatiivisuuteen, koska asiantuntemus lisää mah-

dollisuuksia uusien luovien ratkaisujen etsimiseen. Luova ajattelu puoles-

taan vaikuttaa siihen, miten yksilö lähestyy ongelmia ja alkaa prosessoida
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ratkaisuja niihin. Luova ajattelu on siis pitkälti kykyä yhdistellä olemassa ole-

vaa tietoa uudella tavalla ja se riippuu paljon yksilön persoonallisuudesta.

(Amabile, 1998, 79.)

Luovuuden kolmas osio, eli motivaatio, vaikuttaa paljon siihen, käyttääkö

yksilö lopulta kokemustaan ja luovaa ajatteluaan uusien innovaatioiden

tuottamiseen. Kaikenlainen motivaatio ei kuitenkaan välttämättä johda luo-

vuuteen. Motivaatiotyyppejä onkin tunnistettu olevan kahdenlaista: luon-

taista ja ulkoista motivaatiota. Ulkoinen motivaatio on usein organisaa-

tioissa tapahtuvaa toimintaa, jonka avulla ihmisiä yritetään saada ratkaise-

maan tiettyjä organisaatiossa esiintyviä ongelmia. Yleisin motivointikeino on

raha, ja usein sillä pystytäänkin hetkellisesti kannustamaan työntekijöitä tie-

tynlaiseen luovaan toimintaan. Tutkimusten mukaan, ihminen on kuitenkin

luovimmillaan, kun hän on luontaisesti motivoitunut uusien ideoiden tuotta-

miseen. Tällöin motivaatio tulee ihmisestä itsestään ja se saa alkunsa yksi-

lön omasta kiinnostuksesta, tyytyväisyyden tunteesta tai haasteista, joita

työ tarjoaa. (Amabile, 1998, 79.)

Luovuus on siis innovatiivisessa työskentelyssä keskeisessä asemassa,

vaikka pelkkä luova ajattelu ei ole vielä innovatiivista työskentelyä. Ideoiden

esiintuominen ja niiden ottaminen käytäntöön liiketoimintaa hyödyttävällä

tavalla ovat innovatiivisen työskentelyn kriittisiä ulottuvuuksia. Näihin kah-

teen innovatiivisen työskentelyn osaan vaikuttaa hyvin paljon kuitenkin

muun muassa organisaatiokulttuuri, johtaminen ja työyhteisöön liittyvät sei-

kat. Siksi näiden kahden ulottuvuuden kuvailu ja määritteleminen yksilöta-

son näkökulmasta jää vähemmälle innovatiivisen työskentelyn määritel-

mässä. Myös innovatiivisen työskentelyn johtamisen voi siis ajatella olevan

hyvin paljon luovuuden johtamista, jonka vuoksi myös seuraavissa kappa-

leissa huomio kiinnittyy erityisesti luovuuden johtamiseen ja sen motivoimi-

seen.
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2.2 Innovatiivisen työskentelyn johtaminen

Nykymaailmassa työnteosta on tullut yhä tietokeskeisempää ja yritysten

menestys riippuu sen työntekijöiden kyvystä tuottaa ideoita uusien tuottei-

den, palveluiden tai työprosessien kehittämiseksi. Useassa tieteellisessä

tutkimuksessa onkin omaksuttu näkökulma, että organisaatiot ovat sitä in-

novatiivisempia, mitä innovatiivisempia sen työntekijät ovat. Työntekijöiden

tulee kuitenkin olla sekä halukkaita että kyvykkäitä innovatiivisuuteen. (Jong

& Hartog, 2007, 41.) Innovatiivinen työskentely vaatii siis tietämystä ja mo-

tivaatiota, mutta se on myös hyvin riippuvaista kontekstisidonnaisista teki-

jöistä (Schaffer et al., 2012, 47). Tämän vuoksi onkin tärkeää ymmärtää,

miten innovatiivista työskentelyä johdetaan. Johtaminen on keino vaikuttaa

kaikkeen kolmeen luovuuden elementtiin, eli kokemukseen, luovaan ajatte-

luun ja ennen kaikkea motivaatioon, innovatiivisen työskentelyn mahdollis-

tamiseksi. Johtajuus on prosessi, jonka pyrkimyksenä on saada toiset tuot-

tamaan haluttu lopputulos (Jong & Hartog, 2007, 49). Carmeli et al. (2006)

osoittaa tutkimuksessaan, että myös yksilön itsensä johtamisen taidoilla on

merkitystä innovatiiviseen työskentelyyn. Heidän mukaansa itseään johta-

vat henkilöt osoittavat korkeaa innovatiivista työskentelyä omissa tehtävis-

sään. (Carmeli et al., 2006, 85.)

Kokemuksen ja luovan ajattelun kehittäminen vaatii aikaa ja niihin vaikutta-

minen johtamisen keinoin on haastavampaa. Johtamisella pystytään kuiten-

kin vaikuttamaan paljon yksilöiden innovatiiviseen työskentelyyn organisaa-

tion kulttuurin ja motivoinnin kautta. (Carmeli et al., 2006, 85.) Amabilen

(1998) tutkimuksen mukaan luovuuteen vaikuttaa erityisesti kuusi tekijää,

joiden oikeanlaisella johtamisella yksilöiden luovuus saadaan parhaalle

mahdolliselle tasolle. Nämä kuusi johtamisessa huomioitavaa ulottuvuutta

ovat haasteet, vapaus, resurssit, työyhteisön piirteet, johdollinen rohkaise-

minen ja organisaation tuki. (Ambile, 1998, 79.)
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Työn haasteellisuuden johtamisella tarkoitetaan sitä, että esimiehen tulisi

huomioida tarkoin työntekijöiden sopivuus työtehtäviin ja tarjota jokaiselle

heidän vaatimustasoonsa sopivia tehtäviä. Tämä vaatii esimiehiltä sekä hy-

vää alaisten että tehtävien tuntemusta, ja johtamisen haasteena onkin tä-

män tiedon kokonaisvaltainen hankkiminen, koska se on vaikeaa ja aikaa

vievää. Siksi tehtävän ja työntekijän täydellinen yhteensovittaminen onnis-

tuukin organisaatioissa harvoin. Yleensä työntekijät laitetaan suorittamaan

sitä avointa tehtävää, joka kiireimmin tarvitsee tehdä ja tehtävän tarjoama

tyydytys yksilön omiin tarpeisiin jää huomioimatta. (Amabile, 1998, 80.)

Vaatimustason huomioinnin lisäksi esimiehen tulisi myös varmistaa, että

työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä työssään kokoajan ja saada esimer-

kiksi koulutusta ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi.

Korkeamman ammatillisen osaamisen on nimittäin todettu nostattavan in-

novatiivista työskentelyä, koska kokemuksen ja oppimisen kautta on mah-

dollista nähdä asiat laajemmin ja liittää niihin myös uusia asiayhteyksiä luo-

valla tavalla. Työntekijöiden koulutukseen panostaminen ja siihen kannus-

taminen tuo siis hyötyä pidemmällä aikavälillä organisaatiolle. (Carmeli et

al., 2006, 85; Järvilehto, 2012, 95.)

Lisäksi motivaation innovatiiviseen työskentelyyn on todettu kasvavan, kun

työntekijät saavat vapautta omien työtehtävien suorittamiseen ja työproses-

sin määrittelemiseen. Johdon on kuitenkin tärkeää määritellä tavoitteet kun-

nolla, jotta työntekijät tietävät mihin he toiminnallaan pyrkivät. Asetettujen

tavoitteiden tulisi pysyä jonkin aikaa muuttumattomana, sillä liikkuvaan ta-

voitteeseen on vaikeampaa tähdätä. (Amabile, 1998, 80-81.) Myös muutos-

johtamisen tutkimus, jossa kuvataan luovuuteen rohkaisemisen merkitystä,

tukee käsitystä siitä, että työntekijän valinnan vapaudella on vaikutusta mo-

tivoitumiseen. Sen mukaan niin sanottu osallistuva johtaminen käsittelee

useita päätöksentekomenetelmiä, joissa yksilö voi vaikuttaa johtajan pää-

töksiin ja näin saada autonomiaa suunnitella ja tehdä omaa työtään. Tällä

halutaan rohkaista innovatiiviseen kulttuuriin. (Jong & Hartog, 2007, 44.)
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Johdon tulee myös tarjota riittävät ja oikein mitoitetut resurssit yksilöiden ja

työryhmien käyttöön. Tärkeimmät motivointia tukevat resurssit ovat aika ja

raha. Ajan määritteleminen on tärkeää ja joskus parhaat innovaatiot synty-

vät pienen aikataulupaineen alla. Usein kuitenkin innovaatiot vaativat aikaa,

että työntekijöillä on mahdollisuus tutkia eri vaihtoehtoja ja oppia aikaisem-

mista virheistä. Annetun ajan oikea määrittely on siis luovuuden kannalta

tärkeää. Yksi vähemmän huomiota saanut, resursseihin liittyvä näkökulma

on työntekijöille tarjottu fyysinen työskentelytila. Avoimen ja viihtyisän työti-

lan on todettu parantavan ihmisten luovuutta. (Amabile, 1998, 82.) Oikein

mitoitetut resurssit vaikuttavat erityisesti uusien innovaatioiden implemen-

tointiin, sillä tällöin työyhteisössä on esimerkiksi helpompi muokata proses-

seja uusien ideoiden mukaisiksi (Jong & Hartog, 2007, 49).

Yksi iso johtamisen haaste on ominaisuuksiltaan toimivan työryhmän raken-

taminen. Luovien työryhmien pitäisi sisältää mahdollisimman erilaisia ihmi-

siä, ominaisuuksia ja taitoja, jotta erilainen tieto ja osaaminen voisi yhdistyä

uudella tavalla innovatiiviseksi lopputuotokseksi. Tämän lisäksi esimiehen

tulisi valita työyhteisöön yksilöitä, jotka jakavat innokkuuden yhteisistä ta-

voitteista. Yksilöiden tulisi myös olla halukkaita auttamaan toisiaan vaikeis-

sakin tilanteissa ja heidän tulisi ymmärtää, millaista erilaista osaamista toi-

set työryhmän jäsenet tarjoavat ongelman ratkaisuun. (Amabile, 1998, 82-

83.)

Johdon tulisi varmistaa, että tiedon jakaminen ja yhteistyön tekeminen on

organisaatiossa helppoa. Amabilen (1998) tutkimuksen mukaan ihmiset

motivoituvat todella paljon heidän ympärillään olevien ihmisten innostunei-

suudesta yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. (Amabile, 1998, 84.) Myös

Jong & Hartog (2007) tunnistavat, että aikaisemmassa tutkimuksessa on

osoitettu, että yksilöiden innovatiivinen työskentely riippuu paljon heidän

kanssakäymisestään muiden ihmisten kanssa työpaikalla. Johtajien tulisi
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stimuloida avointa ja läpinäkyvää viestintää, myös epävirallisten tapaamis-

ten kautta. Yhteisen motivoitumisen lisäksi, hyvä yhteistyö takaa myös tie-

don ja osaamisen vaihtumista, mikä myös vaikuttaa paljon uusien ideoiden

syntymiseen työyhteisöissä (Jong & Hartog, 2007, 42, 49.)

Hyvän työyhteisön rakentumisen merkitystä tukee myös Schaffer et al:n

(2012) tutkimus, jonka mukaan työyhteisön muilta jäseniltä saadulla hyödyl-

lisellä palautteella, on merkittävä vaikutus innovatiiviseen työskentelyyn.

Heidän mukaansa hyödyllisen palautteen määrää voidaan kuvata U-käy-

rällä suhteessa organisaation innovatiiviseen työskentelyyn. Mitä vähem-

män työntekijä saa hyödyllistä palautetta työkavereiltaan esimerkiksi ide-

oidensa tueksi, innovatiivisen työskentelyn käyrä on laskeva. Jos taas työn-

tekijä saa paljon hyödyllistä palautetta työkavereiltaan ja tukea ideoilleen,

innovatiivisen työskentelyn U-käyrä on nouseva. (Schaffer et al., 2012, 45-

47, 63.) Organisaatioissa johtajien tulisikin kiinnittää erityisesti huomiota sii-

hen, miten työryhmissä yhdessä työskentelevät ihmiset saadaan antamaan

toisilleen palautetta. Samalla tulisi myös varmistaa, että työntekijöille tarjottu

palaute sisältää myös asiakkailta tai muilta tärkeiltä sidosryhmiltä saatuja

mielipiteitä. (Jong & Hartog, 2007, 49.)

Luovuuden ja innovatiivisen työskentelyn kannalta erittäin merkittävää on

johdon rohkaisu ja asennoituminen luovuuteen. Organisaatioissa ihmiset

voivat motivoitua ja innostua hetkeksi luovuuteen oman innostuksensa poh-

jalta, mutta lopulta heille on erittäin tärkeää, että he kokevat työnsä merki-

tykselliseksi organisaation tai jonkin tärkeän ihmisryhmän kannalta. Innova-

tiiviseen työskentelyyn rohkaiseva esimies tunnistaa luovat ratkaisut ja in-

novaatiot, ennen kuin niistä on edes mitään varsinaisia tuotto-odotuksia.

Hän tukee ja kannustaa idean kehittämisessä edelleen ilman vahvaa kriti-

sointia. Usein organisaatioissa nimittäin helposti arvioidaan uusia ideoita

kriittisesti ja monesti ongelmaksi muodostuu se, että ihmiset mieltävät usein
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kriittisen suhtautumisen vahvaksi ammatilliseksi osaamiseksi ja vanhoja toi-

mintatapoja ei uskalleta kyseenalaistaa riittävästi. (Amabile, 1998, 83.)

Amabilen tutkimusta tukee Leader-Member Exchange -theory eli LMX- teo-

ria, jonka mukaan esimiesten ja alaisten välisellä suhteella on vaikutus yk-

silötason tuotokseen ja innovatiiviseen työskentelyyn. Teorian mukaan esi-

miehen tulee tarjota riittävästi haasteita työntekijälle sekä tukea riskinottoa.

(Jong & Hartog, 2007, 44-45; Scott 1994).

Esimiehen tuen lisäksi, koko organisaation tarjoama tuki innovatiivisuudelle

on erittäin merkittävää. Organisaation ylimmän johdon tuleekin asettaa ta-

voitteet ja lähtökohdat, joilla kannustetaan ja tuetaan luovien ratkaisujen

esittämistä organisaatiossa. (Amabile, 1998, 84.) Johdon tulisi kommuni-

koida innovatiivisuuteen liittyvä visio läpinäkyvästi ja selkeästi, jotta työnte-

kijöille muodostuisi käsitys, millaiseen innovatiivisuuteen pyritään ja mikä

sen merkitys ja rooli on organisaatiossa. Näin tarjotaan parempi suunta tu-

levaisuuden tekemisille koko organisaatiossa. (Jong & Hartog, 2007, 49.)

Myös palkitseminen tulisi rakentaa luovuuteen perustuvaksi. (Amabile,

1998, 84). Työntekijöiden taloudellinen hyötyminen on oletettavan suuri mo-

tivaatiotekijä, ja johdon tulisikin rakentaa innovatiivisen työskentelyn tuke-

miseksi myös rahallinen palkitsemisjärjestelmä. Rahallisen palkitsemisen

merkitys on Carmelin et al. (2006) mukaan suurempi, mitä yleensä organi-

saatioissa ymmärretään. (Carmeli et al., 2006, 85.) Luovuuteen perustuva

palkitsemisjärjestelmä on myös keino varmistaa, että luovat ajatukset tuo-

daan varmemmin osaksi toimintaa (Jong & Hartog, 2007, 49).

Johdon rooli innovatiivisen työskentelyn tukemisessa on erittäin merkittävä,

koska se määrittelee ja tarjoaa puitteet, jossa ihmisten tulisi osoittaa luo-

vuuttaan. Siksi organisaatiokulttuurin muokkaaminen oikeanlaiseksi on erit-

täin tärkeää innovatiivisen työskentelyn varmistamiseksi. Innovatiivisuuden

tukemiseksi on tehtävä jatkuvaa työtä, jotta se pysyy osana organisaation

työskentelyä. (Amabile, 1998, 87) Tulevaisuudessa tehokkaimmat johtajat
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ovatkin niitä, jotka saavat yksilöt toimimaan työssään jatkuvasti toimintata-

poja kehittäen (Jong & Hartog, 2007, 42). Esimiehen rooli nähdään tärkeänä

vaikuttajana työntekijän työhyvinvointiin nykytutkimuksessa. Esimies voi

vaikuttaa joko positiivisesti tai negatiivisesti työntekijän työelämään, sillä

heillä on suuri vaikutus työn vaativuuteen, kontrolliin ja sosiaaliseen tukeen.

Tutkimusten mukaan positiivinen johtajuus nostattaa työntekijöiden luotta-

musta, sitoutumista ja hyvinvointia (Carmeli et al., 2006, 85) Positiivisen joh-

tamisen merkitystä tukee myös Jong & Hartogin (2007) tekemä tutkimus,

jossa positiivisiksi miellettävät toimenpiteet johtamisessa vaikuttavat paljon

siihen, että ihmiset ovat luovia ja ottavat tuotetut ideat myös osaksi toimin-

taa. Heidän mukaansa johdon tulisi olla roolimallina innovatiivisessa työs-

kentelyssä, eli tutkia mahdollisuuksia, tuottaa ideoita, laittaa panoksia ja tu-

kea kehittämistä. Innovatiivista työskentelyä tukeva johtaja on konsultti alai-

silleen, ja hän käy läpi ihmisten kanssa muutokset ja niiden vaikutukset ja

toisaalta ihmisten omat mahdollisuudet vaikuttaa näihin muutoksiin. Konsul-

tin roolissa johtaja liittää yhteen ajatuksia ja tekee ehdotuksia päätöksistä.

Positiivinen innovatiivisen työskentelyn johtaja arvostaa ja käyttäytyy ystä-

vällisesti innovatiivisia ihmisiä kohtaan, ollen kärsivällinen, auttavainen ja

kuuntelevainen sekä pitäen työntekijöiden puolia ongelmatilanteissa. (Jong

& Hartog, 2007, 49.)

Kuten aikaisemmin jo todettiin, johtamalla työntekijöiden motivoimista, voi-

daan myös välittömimmin vaikuttaa innovatiivisen työskentelyn kasvuun or-

ganisaatioissa.  Ihmisten kokemuksen ja luovan ajattelun kehittäminen vie

aikaa ja niihin vaikuttaminen suoraan on haastavampaa. Työntekijöiden ko-

kemusta voidaan kasvattaa varmistamalla, että työntekijät pystyvät kehitty-

mään työssään ja heille tarjotaan koulutusta ammatillisen osaamisen ylläpi-

tämiseksi. (Carmeli et al., 2006, 85.) Toisaalta johtamisen keinoin pystytään

kasvattamaan ideoiden generointia erilaisin tekniikoin ja tätä kautta ehkä

vaikuttamaan myös innovatiivisen työskentelyn lisääntymiseen organisaa-

tioissa.  Esimies voi omalla toiminnallaan aktivoida työntekijöiden ajattelua
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esimerkiksi tuomalla suoraan uusia ideoita prosesseihin. Ne voivat olla mie-

lettömiäkin, jotta ne provosoivat tarpeeksi työntekijöiden ajattelua. Esimies

voi aktivoida työntekijöitä rikkomaan parkkiintuneita ajatuskaavoja arvioi-

malla nykyisiä käytäntöjä, esimerkiksi haastamalla vallitsevia käsityksiä.

(Jong & Hartog, 2007, 49; Järvilehto, 2012, 108.)

Tutkimuksessa ei ole vielä muodostunut käsitystä siitä, mitkä edellä maini-

tuista innovatiivisen työskentelyn johtamiskeinoista ovat relevanteimmat.

Osa näistä johtamismalleista on osa mitä tahansa johtamista ja esimerkiksi

Jong & Hartog (2007) toteavat omassa tutkimuksessaan, että esimiehen jo-

kapäiväinen työskentely vaikuttaa innovatiiviseen työskentelyyn, eikä se ole

erotettavissa oleva johtamistapa. Ehkä innovatiivisen työskentelyn voisikin

ajatella olevan jopa organisaation elämäntapa ja asenne. Uusissa organi-

saatioissa tämän asenteen rakentaminen voi olla helpompaa, sillä niissä

historia ei ohjaa johtamisen malleja. Yritykset, joilla on pitkä ja vaiheikas

historia, nojautuvat valmiiksi vanhoihin johtamiskäsityksiin ja arvomaailmoi-

hin. Niissä innovatiivisen työskentelyn tuominen osaksi kulttuuria voi olla

haastavampaa, koska vanhat ajattelumalit ja kulttuuri, ovat syvällä työnteki-

jöiden kokemuksissa. Historia ja siihen sisältyvät kokemukset vaikuttavat

toimintatapoihin ja asenteisiin, siitä kuinka organisaatiossa suhtaudutaan

uusien ideoiden luomisen, esittämisen ja käytäntöön tuomiseen. Tämän

vuoksi nouseekin esiin kysymys, kuinka tämä innovatiivinen työskentely voi-

daan tuoda luontevaksi osaksi yrityksen toimintaa, jossa vanhat rutiinit ja

toimintatavat istuvat syvällä prosesseissa ja estävät innovatiivista työsken-

telyä organisaatiossa.

Koska innovatiivisen työskentelyn upottaminen organisaatioon ei onnistu

vain ottamalla se visioksi tulevaisuudesta, on aika siirtyä tarkastelemaan

ikäjohtamista, ja sen keinoja vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen. Innovatii-

vinen työskentely vaatii myös asenteellista muutosta erityisesti ihmisiltä,

joilta innovatiivista työskentelyä ei ole aikaisemmin odotettu tai edellytetty.



29

Tarkastelemalla eri-ikäisten johtamista saadaan ehkä parempi kuva siitä,

kuinka uusi lähestymistapa työntekemiseen voitaisiin tuoda osaksi koko or-

ganisaation toimintaa. Eri-ikäisiä pitää motivoida muutokseen erilailla,

koska kokemustausta ja näkemys omasta asemasta ja mahdollisuudesta

vaikuttaa omaan työhönsä voivat perustua vanhoihin hierarkkisiin johtamis-

malleihin, joista innovatiiviseen työskentelyyn tähtäävä organisaatio yrittää

iroittautua. Vaikka organisaatio olisikin nuori ja sen haasteena ei olisi van-

han johtamiskulttuurin raivaaminen ja työntekijöiden asenteiden uudistami-

nen, on eri-ikäisillä kuitenkin erilainen historia ja asenne muun muassa

omaan työuraan. Tämän vuoksi on tärkeää, että nykyjohtamisen tueksi pys-

tyttäisiin ymmärtämään paremmin niitä tekijöitä, joilla työntekijöiden uudis-

tumishalukkuus ja luovuus saadaan heräämään ja säilytettyä osana organi-

saation sosiaalista pääomaa.  Seuraavassa luvussa syvennymme ikäjohta-

misen määrittelemiseen ja siihen mitä ikäjohtaminen on. Lopuksi pyritään

muodostamaan synteesi siitä, kuinka innovatiivisen työskentelyn johtami-

sessa eri-ikäiset työntekijät tulisi ottaa huomioon.

3 IKÄJOHTAMINEN

Ikäjohtamista pidetään vaikeasti määriteltävänä käsiteenä, koska sille ei ole

vielä löytynyt täysin tarkkaa ja kaikkialle vakiintunutta sisältöä. Ikäjohtami-

sen tutkimuksessa tutkijat ovat jaotelleet ihmisiä eri ikäryhmiin joko suku-

polvien tai iän perusteella. Sukupolviin jaottelevassa tutkimuksessa ihmisiä

tarkastellaan siitä näkökulmasta, mitä eri aikakaudet edustavat heidän elin-

kaaressaan. Tässä jaottelussa nähdään oleellisena se, kuinka eri aikakau-

det ja niissä tapahtunut teknologinen ja taloudellinen kehitys ovat muokan-

neet tiettyyn ikäryhmään kuuluvien ihmisten kokemuksia ja käsityksiä sekä

maailmankuvaa. Tämän historian ymmärtämisen kautta sukupolvien tarkas-

teluun pohjautuva näkökulma pyrkii selittämään myös sitä, miten eri-ikäiset

asennoituvat esimerkiksi työntekoon ja mitä odotuksia heillä on työlle ja joh-

tajuudelle.
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Ikäjaotteluun perustuva näkökulma tarkastelee puolestaan asioita siten,

että siinä ihmisen vanhenemiseen liittyvät muutokset ovat oleellisempi läh-

tökohta ikäjohtamiselle. Siinä painoarvo ei siis ole niinkään, sillä minkälai-

sessa ympäristössä ihminen on elämänsä aikana kasvanut, vaan yksilöta-

son vanhenemisessa. Odotuksia työntekoa ja johtajuutta kohtaan arvioi-

daan siis iän kautta, ja vanhenemisen vaikutukset niin osaamiseen, toimin-

takykyyn ja motivoitumiseen nähdään merkittävänä muuttujana.

Tämä kahtia jaottelu ei ole laajasti ikätutkimuksen kirjallisuudessa tunnis-

tettu, vaan tämän työn tutkijalle muodostunut oma käsitys tehtyjen tiedon-

hakujen perusteella. Näiden kahden hieman eriävän näkökulman ilmentä-

minen on kuitenkin tärkeää, jotta tässä tutkimuksessa pystytään paremmin

kiinnittymään ikäjohtamiseen perustellusta näkökulmasta. Karkeasti ajatel-

len sukupolvien välinen tarkastelu nojaa työntekijöiden erilaisuuden peilaa-

miseen tarkastelemalla heidän menneisyyttään ja selittämällä heidän erilai-

suuttaan kasvuympäristöön liittyvillä tekijöillä. Iän kautta tapahtuvassa jaot-

telussa puolestaan tarkastelunäkökulma on yksilötason vanhenemisessa ja

sen vaikutusten arvioinnissa nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Molempien

näkökulmien merkitys on kiistaton, kun ajatellaan, miten ihminen muodos-

taa käsityksen omasta itsestään. Seuraavissa kappaleissa muodostetaan

käsitys näistä kahdesta näkökulmasta, jotta voimme kokonaisvaltaisemmin

ymmärtää ikäjohtamisessa olevia haasteita.

3.1 Sukupolvien määritelmä ja ikäjohtaminen

Nykytyöelämän kannalta merkittävimmät sukupolvet ovat tällä hetkellä suu-

ret ikäluokat, sekä sukupolvet X, Y ja Z. Sukupolvien jaottelu perustuu pit-

kälti siihen käsitykseen, millaiseen maailmaan niin kukin niistä on syntynyt.

Teknologisen ja taloudellisen kehityksen ajatellaan vaikuttaneen paljon ar-

voihin ja asenteisin, joita kukin sukupolvi on edustaa. (Buhler, 2007, 19.)
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Suurilla ikäluokilla tarkoitetaan sotien jälkeen syntyneitä ikäluokkia, jolloin

syntyvyys nousi nopeasti korkealle tasolle. Useimmiten suurina ikäluokkina

pidetään vuosina 1945–1949 syntyneitä, jolloin vuosittain syntyi yli 100 000

lasta. Useat tutkijat pitävät kuitenkin suurina ikäluokkina aina 1960-luvun

alkuun asti syntyneitä, sillä vasta sen jälkeen syntyvyys alkoi pienenemään.

(Pajunen & Ruotsalainen, 2012, 8.) Esimerkiksi Buhlerin (2007) mukaan

suuret ikäluokat ovat syntyneet vuosina 1946-1964.

Suurten ikäluokkien osuus työikäisistä ei ole enää niin korkea kuin voisi ku-

vitella. 2000-luvun alussa suuret ikäluokat edustivat vielä 14 prosenttia työ-

ikäisistä, mutta vuoden 2010 lopussa heitä oli vain noin 5 prosenttia työikäi-

sistä ja vuoteen 2013 mennessä luku oli kutistunut jo noin 3 prosenttiin.

Useiden tilastojen valossa on huomattu, että työssä pysyminen pidempään

on sitä suurempi, mitä parempi koulutustausta suuren ikäluokkaan kuulu-

valla on. (Pajunen & Ruotsalainen, 2012, 8-10; Tilastokeskus, 2013.) Suu-

rien ikäluokkien ajatellaan muokanneen paljon nykyistä työelämää ja he

ovat aiempaa sukupolvea huomattavasti paremmin koulutettuja. Lisäksi

suuret ikäluokat olivat myös ensimmäinen sukupolvi, jossa naisten koulu-

tustaso on korkeampi kuin miesten. Tähän ikäluokkaan kuuluvilla ajatellaan

olevan vankka työetiikka sekä syvä kunnioitus auktoriteetteja kohtaan.

(Buhler, 2007, 19.)

X-sukupolvi on syntynyt noin vuosina 1968-1979 ja he ovat aikuistuneet 80-

luvun lopun ja 90-luvun alussa. Tämä sukupolvi on nähnyt isojen yritysten

valtavat irtisanomiset edelliselle sukupolvelle, joten he ovat edellistä suku-

polvea vähemmän lojaaleja työantajalleen. Tämä on johtanut muun muassa

siihen, että he vaihtavat työpaikkaa paljon aikaisempaa sukupolvea her-

kemmin. X-sukupolvi on itsenäinen ja muihin sukupolviin verrattuna hyvin

koulutettu. X-sukupolvelle on myös työ- ja yksityiselämän tasapainoa paljon

tärkeämpää kuin aikaisemmalle sukupolvelle. (Buhler, 2007, 20; Schroer,

2012.)
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Y-sukupolvi tunnetaan myös millenium -sukupolvena ja he ovat syntyneet

vuosina 1979-1994 ja saavuttaneet aikuisiän 2000-luvun taitteessa. He ar-

vostavat luovuutta ja joustavia työjärjestelyjä. He ovat kasvaneet teknolo-

gian parissa ja näkevät sen työvälineenä fiksumpaan työskentelyyn. (Buh-

ler, 2007, 20.)

Tuorein työelämään jo astunut sukupolvi on sukupolvi Z, jotka ovat synty-

neet vuodesta 1995 eteenpäin. Tämän sukupolven kehityksestä työelä-

mässä ei vielä siis voida tietää paljoakaan mutta he ovat kasvaneet korkean

teknologian ympäröimänä. Heillä on hyvä sivistys mediasta ja tietotekniik-

kaympäristöstä. Tarkastelemalla Y-sukupolven käsityksiä johtajuudesta,

päästään myös lähemmäksi sitä, miten uusi työmarkkinoille nouseva suku-

polvi tulee haastamaan nykypäivän johtajuutta. (Schroer, 2012.)

3.2 Vanhenemisen näkökulma ja ikäjohtaminen

Sukupolvijaottelun lisäksi ikäjohtamisen tutkimuksessa voidaan tarkastella

ihmisiä työntekijöinä siitä näkökulmasta, miten vanheneminen muuttaa ja

kehittää ihmistä eri ikäkausina, ja miten nämä asiat vaikuttavat ihmisien työ-

elämän odotuksiin ja johtamisen tarpeisiin. Keskeistä on iän tarkastelemi-

nen ja perinteisin tapa on jaotella ihmisiä biologisen iän perusteella, eli syn-

tymävuoden mukaan. Biologisen iän tarkastelu luo oletuksia siitä, millaisia

fyysisiä tai psyykkisiä ominaisuuksia tiettyyn ikäryhmään kuuluvilla on.

Tämä ajattelumalli muistuttaa sukupolvien perusteella tehtyä jaottelua,

mutta näkökulma tarkastelee työntekijöiden eroja yksilötasolla tapahtuvien

muutosten kautta eikä peilaten eroja ympäristössä tapahtuneisiin muutok-

siin. Iän määritteleminen kalenteriin perustuen ei kuitenkaan ole ainoa ja

välttämättä edes paraskaan tapa jaotella työntekijöitä eri-ikäisiin. Kalenteri-

ikä nimittäin kuvaa sitä, kuinka vanhaksi ihminen tuntee itsensä, tai kuinka
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vanhaksi ympäristö hänet määritellee missäkin kontekstissa. Se ei myös-

kään kerro mitään ihmisen kyvykkyydestä tai pätevyydestä. Tämän vuoksi

kirjallisuudessa on tunnistettu myös muita tapoja määritellä ihmisen ikä.

Kooij et al.:n (2008) mukaan ikä on jaoteltu biologisen iän lisäksi neljään eri

osaan, kontekstista ja näkökulmasta riippuen. Nämä ovat käyttäytymiseen

perustuvaan, psykologiseen, organisatoriseen sekä elinkaariajatteluun pe-

rustuvaan ikä. Funktionaalinen eli käyttäytymiseen perustuva ikä jaottelee

ihmiset eri ikäryhmiin yksilöiden toimintakyvyn pohjalta. Saman ikäiset ihmi-

set voivat olla hyvinkin erilaisia kyvyiltään, riippuen muun muassa eroista

terveydentilassa, uralla kehittyneisyydestä tai perhetilanteesta. Psykologi-

nen ikä puolestaan kuvaa sitä ikää, kuinka vanhaksi yksilö itsensä tuntee ja

kuinka hän myös käyttäytyy. Tämä vaikuttaa myös ympärillä olevien ihmis-

ten käsitykseen yksiön iästä. Organisatorinen ikä viittaa siihen, mihin ikä-

ryhmään henkilö kuuluu organisaation kontekstissa. Tämä voi viitata ase-

maan, uran tilaan, taitojen vanhentumiseen ja yrityksen ikäsääntöihin, kuten

eläkkeelle siirtymiseen. Viimeinen eli elinkaariajattelu ikä on parhaiten il-

mennettävissä mittaamalla yksilön elintasoa eri elämänvaiheissa tai per-

hestatusta. (Kooij et al., 2008, 366.)

Ihmisen biologisen iän tarkastelu ei siis tuota tyydyttävää lopputulosta ih-

misten jaottelemisessa iän mukaan ja tämän perusteella ikäryhmien jaottelu

ja tyypittely luokkiin on yhä vaikeampaa ikäryhmän vanhetessa. Näyttäisi

nimittäin siltä, että biologiselta iältä nuorempiin ikäryhmiin on helpompi

luoda stereotypioita ja oletuksia käytöksestä, kun taas biologisen iän kas-

vaessa, myös ihmisten erilaisuus ikäryhmän sisällä kasvaa. (Kiviranta,

2010, 13-14.) Yksilöiden oma henkilökohtainen kehitys ja elämän tilanne

vaikuttavat paljon siihen, kuinka vanhaksi heidät missäkin kontekstissa

mielletään. Käyttäytymiseen perustuva ja psykologinen ikä ovat yksilön an-

tamia signaaleja yksilön omasta iästä ympäristön suuntaan. Sen sijaan or-
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ganisatorinen ikä ja elinkaariajattelun ikä ovat molemmat ympäristöstä tule-

via iän määritelmiä yksilöä kohtaan, perustuen muun muassa kulttuurin luo-

miin oletuksiin biologisesta iästä ja sen yhteydestä yksilön elämäntilantee-

seen. Nämä eivät kuitenkaan ole yksisuuntaisia vaan yksilön saama palaute

ympäristöstä vaikuttaa myös hänen omaan arvioonsa hänen omasta sosi-

aalisesta iästään. Eli esimerkiksi nuorekkaasti käyttäytyvä 60-vuotias tulki-

taan ympäristössä helposti ikäistään nuoremmaksi, mikä vahvistaa yhä

edelleen yksilön omaa kokemusta biologista ikää nuoremmasta sosiaali-

sesta iästä.

3.3 Ikäjohtamisen haasteet

Kivirannan (2010) mukaan ”Ikäjohtamisella tarkoitetaan… iästä ja kerty-

neestä kokemuksesta johtuvan erilaisuuden huomioimista sekä johtamis-

työssä että esimiestyössä käytettävissä keinoissa.” Eri-ikäisyys ei siis itses-

sään aiheuta eroja ihmisten välille, mutta eri-ikäisillä on erilainen kokemus-

tausta, terveydentila ja toimintakyky.

Ikää koskevien ennakkokäsityksien on todettu heikentävän työyhteisön toi-

mivuutta ja yksilöiden suoriutumista tehtävistä. Esimerkiksi innokkaille ja ko-

kemattomille nuorille ei uskalleta antaa haasteellisia tehtäviä, jotka vastaa-

vat heidän motivoitumistaan. Toisaalta kokeneista voidaan ajatella, etteivät

he halua enää kehittyä, joten asenteet jo ohjaavat siihen, ettei vanhempia

kannusteta oppimiseen. Kielteinen asenne lisää kielteistä toimintaa, myön-

teinen asenne lisää myönteisten asioiden toteutumista. Nuorien kykyihin pi-

täisi luottaa ja tarjota oikeanlaisia tehtäviä. Kokeneempia pitäisi pitää oppi-

mishaluisina, työhön aktiivisesti suhtautuvina ja omaa uraansa tietoisesti

kehittävinä yksilöinä. (Kiviranta, 2010, 17-18.) Seuraavissa kappaleissa kä-

sitellään yleisimpiä vanhenemiseen ja ikään liittyviä stereotypioita ja oletuk-

sia, jotka luovat haasteet myös ikäjohtamiselle.
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Usein organisaatioissa on erityisesti vanhempia työntekijöitä kohtaan olevia

vääränlaisia ennakkokäsityksiä, jotka voivat johtaa siihen, ettei organisaa-

tioissa osata hyödyntää vanhemman sukupolven tietämystä oikein ja riittä-

västi. Tämä tietämys ja historian tuntemus olisi kuitenkin tärkeää monen

yrityksen kannalta ja siksi näiden ennakkokäsityksien rikkominen ja niiden

huomioiminen johtamisessa olisi menestyksen kannalta tärkeää, jotta van-

hemmat työntekijät saataisiin jatkamaan työelämässä pidempään. (Buhler,

2007, 20-21.)

Ensinnäkin vanhemmat työntekijät mielletään usein epämotivoituneiksi ja

että he eivät halua oppia enää mitään uutta. Tämä käsitys on väärä ja juon-

taa todennäköisesti juurensa siitä, että vanhempien työntekijöiden tapa op-

pia on erilainen kuin nuoremman sukupolven. Nuoremmat työntekijät omak-

suvat uusia asioita helpommin esimerkiksi sähköisissä tapaamisten ja kou-

lutustilaisuuksien välityksellä, mutta vanhemmat työntekijät arvostavat edel-

leen enemmän oikeita ihmisten välisiä kontakteja. He haluavat koulutusta,

jossa on mahdollisuus harjoitella taitoja ja saada palautetta opitusta. (Buh-

ler, 2007, 21.)

Toiseksi nykykäsityksen mukaan organisaatioissa vanhempien sukupolvien

odotetaankin siirtyvän pian eläkkeelle. Organisaatioiden tulisi kouluttaa ja

kannustaa suuria ikäluokkia edelleen työntekoon. Moni nimittäin on valmis

jatkamaan työelämässä, koska heillä on siihen taloudellisia intressejä tai

toisaalta he tuntevat työelämän pitävän heidät paremmassa fyysisessä tai

psyykkisessä kunnossa. (Buhler, 2007, 21.)

Kolmantena harhakuvana on se, että vanhat työntekijät maksavat yrityk-

selle eniten. Tämä ei pidä paikkaansa, sillä heidän työterveyskustannukset

eivät ole niin isoja ja heidän sitoutumisensa ja vakautensa takia, heillä on

pienempi vaikutus firman kokonaiskustannuksiin. Vanhemmat työntekijät
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ovat nimittäin paljon sitoutuneempia kuin nuoret kollegansa, jotka etsivät

alati uusia mahdollisuuksia. Lisäksi suurilla ikäluokilla oleva tietämys ja

muisti voi olla todella arvokasta yrityksen toiminnan kannalta. Suurista ikä-

luokista on tutkimuksen mukaan n. 80% valmiita työskentelemään eläkkeen

ohessa. Jos organisaatio pystyy kehittämään tästä hyvin toimivan tavan työ-

yhteisöön, pystyy se säilyttämään organisaatiossa historiatietoa pidempään

ja estämään näin suuren määrän lahjakkuuden menettämistä kerralla.

(Buhler, 2007, 21.)

Ylikarjulan (2011) mukaan vanhenemista voidaan pitää paremminkin asen-

teena. Tämä asenne sisältää ajatuksen siitä, että iäkkäämmillä henkilöillä

myönteisten asioiden ajatellaan olevan takanapäin ja he ovat ”ei enää”-su-

kupolvi. Toisin sanoen vanhemmilla ihmisillä ei nähdä olevan tulevaisuutta,

vaan menneisyys, johon liittyy menneiden haikailua, sekä pelkoa fyysisestä

ja psyykkisestä terveydestä tulevaisuudessa. Tämä asenne juontaa juu-

rensa pitkälti biolääketieteellisestä käsityksestä vanhenemisesta, mikä ko-

rostaa vanhenemisen ikäviä puolia eli raihnaisuutta ja sairauksia. Vasta

viime vuosikymmeninä vanhuutta on alettu pitämään elämänvaiheena, jo-

hon sisältyy myös mahdollisuuksia ja haasteita. (Ylikarjula, 2011, 14-15.)

Asenteiden muutos on paikallaan, koska pelkkä biologinen ikä ei kerro mi-

tään elämäntilanteesta, kiinnostuksen kohteista tai tarpeista. Ikäjohtamisen

tutkimuksessakin on tunnistettu, että ikä voidaan määritellä monesta eri nä-

kökulmasta käsin. Vaikka vanhenemiseen usein liittyy myös sairauksien li-

sääntyminen, ei ihmisen psyykkinen kapasiteetti välttämättä heikkene lain-

kaan iän myötä. Lisäksi iäkkäät ihmiset eivät ole normaalisti sairaita fyysi-

sesti tai psyykkisesti, vaan terveeseen vanhenemiseen on mahdollista vai-

kuttaa elinympäristöllä ja elämäntyylillä. Elämänkaaren tapahtumilla ja ih-

missuhteilla on suuri merkitys, miten myönteiseksi ja arvokkaaksi ihminen

kokee vanhuutensa. Vanhenemisasenteisiin vaikuttaa siis paljon yksilön hy-

vinvointi ja tyytyväisyys. (Ylikarjula, 2011, 21-22.)
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Työelämässä on myös paljon asenteita nuoria kohtaan. Heitä pidetään

usein innokkaina ja halukkaina oppimaan, mutta työhön negatiivisesti vai-

kuttavana asenteena voidaan esimerkiksi nähdä luottamuksen puute osaa-

mista kohtaan. Nuorilla olisi usein paljon enemmän motivaatiota haasteelli-

sempiin tehtäviin, kuin mitä heille uskalletaan antaa. Tämä saattaa johtua

kansallisesta kulttuuristamme, jossa virheiden tekemistä pelätään ja niiden

kautta oppimista ei ole vielä omaksuttu kunnolla organisaatioiden kulttuu-

riin.

Shoren (2012) mukaan MTV:n ”No collar workers”-tutkimus antaa hyvän ku-

van siitä, kuinka nuori vuosituhannen alussa syntynyt sukupolvi motivoituu

ja miten heistä kumpuava luonnollinen, eteenpäin vievä innokkuus voitaisiin

hyödyntää osana yrityksen kilpailukykyä. Tutkimus tuo esille, että nuoret

tuntevat tarvetta kokea syvää yhteyttä työhönsä. He haluavat todella pitää

työstään, oppia jatkuvasti työstään ja ovat valmiita työskentelemään kovem-

min, jos he ymmärtävät työn määränpään. Jopa puolet tämän sukupolven

kasvateista olisi mieluummin ilman työtä kuin työssä, jota he vihaavat. He

haluavat päästä vaikuttamaan omaan työnkuvaansa ja tulla kuulluksi. He

haluavat myös kokea itsensä tärkeiksi uusine ideoineen ja teknisine val-

miuksineen vanhempien esimiesten toimesta sekä kokea arvostusta

omasta luovuudestaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö nuoret

tiedostaisi, että heillä on paljon opittavaa vanhemmilta työntekijöiltä. Nuoret

haluavat itselleen mentorin, ei käskevää esimiestä. Tutkimuksen mukaan

nuoret haluavat työpaikan olevan sosiaalinen ja hauska. He haluavat työn,

jossa he voivat olla omia itseään. Jopa 70% vuosituhannen kasvateista sa-

noo, että he haluavat aikaa myös itselleen töissä, kun vastaava luku on suu-

rissa ikäluokissa vain 39%:ia. Nuoret todella haluavat, että työkaverit olisi-

vat kuin toinen perhe. (Shore, 2012.)
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Nuorten ja iäkkäiden asenteiden onkin nähty eroavan toisistaan tyytyväisyy-

den kohteen mukaan. Iäkkäiden on todettu olevan tyytyväisempiä mennee-

seen, kun taas nuoret suhtautuvat myönteisemmin tulevaisuuteen. Myös

lapsuuden taloudellisilla olosuhteilla on vaikutus myöhempään elämänhis-

toriaan (Ylikarjula, 2011, 24. ) Ikäjohtamisen haasteet ovat siis hyvin erilais-

ten ikäasenteiden murtamista. Ikäjohtamisessa pitäisi tunnistaa tehokasta

työntekoa estävät negatiiviset asenteet ja työskennellä määrätietoisesti näi-

den asenteiden hävittämiseksi työyhteisöstä.

3.4 Ikäjohtamisen keinot

Kivirannan (2010) mukaan yksilön uskolla omiin kykyihin onkin suuri merki-

tys työtehtävistä suoriutumiseen. Tätä uskoa omiin kykyihin on tutkittu suh-

teessa työtehtävän monimutkaisuuteen ja suoritukseen. Tutkimuksien mu-

kaan yksikertaisemmat, rutiininomaiset työtehtävät vaativat enemmän yksi-

lön omaa luottamusta suoritukseen. Tämä voi johtua siitä, ettei yksinkertai-

sessa työtehtävässä muodostu käsitystä kokonaisuudesta. Luottamusta pi-

täisi pyrkiä kohentamaan ulkoisilla keinoilla kuten vahvistavalla palautteella

työkavereilta ja esimieheltä. (Kiviranta, 2010,30) Tärkeää on siis työnteki-

jöiden kykyjen ja vahvuuksien tunnistaminen sekä onnistujien tukeminen,

sillä tämä lisää työn tekemisen myönteistä kierrettä.

Käsitykset iästä ja siihen liittyvistä asioista on tärkeää tunnistaa, koska ne

määrittävät puheita ja tekoja. Asenteet siis vaikuttavat vuorovaikutukseen

ja yhteistyöhön, sekä luovat johtamiselle perustan. Kiviranta (2010) tuokin

esille ajatuksen siitä, että ikäjohtamista on itse asiassa ikäasenteista vapaa

johtaminen ja osaamisen näkeminen investoituna pääomana. Nuoriin ja

ikääntyviin liitetään negatiivisia ikäasenteita, jotka heikentävät tuottavuutta,

sitoutumista ja lisäävät eriarvoisuutta ja riittämättömyyden tunnetta. Ikä-

asenteet on tunnistettava ja negatiiviset asenteet muutettava neutraaleiksi
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tai positiivisiksi. Arvioinnin tulisi tapahtua osaamisen ja kehittymisen perus-

teella, ei iän ja työuran pituuden perusteella. (Kiviranta 2010, 49, 52.)

Myös Kooij et al. (2008) tutkimuksen mukaan organisatorinen ikä on stereo-

typioihin ja oletuksiin perustuva ja useimmilla ikään liittyvillä tekijöillä on

nähty olevan negatiivinen vaikutus muun muassa vanhempien työntekijöi-

den haluun jatkaa työskentelyä. Esimerkiksi se, että biologisen iän määri-

tellessä eläkkeelle jäämisen ajankohtaa, organisaatiossa aletaan usein jär-

jestelemään työelämästä poistumista ja työkuorman pienentämistä, yksilön

hyvästä terveydestä tai työtuloksista huolimatta. Toisaalta voidaan ajatella,

että psykologisen ikääntymisen myötä yksilön itsensä johtaminen ja moti-

voituminen laskevat ja ikääntyvät ihmiset välttelevät uusia tehtäviä tai teh-

täviä, joissa on korkea vaatimustaso. Ikääntymiseen liittyvät stereotypiat

johtavat esimerkiksi usein siihen, että vanhempien työntekijöiden ei oleteta

haluavan kehittyä, jolloin esimiehet eivät ylennä, kouluta tai kehitä heidän

taitojaan. Organisatorisessa iässä vanhentumista saatetaan pitää myös tai-

tojen vanhentumisen merkkinä. Todellisuudessa kuitenkin ihmisen elin-

kaari-ikä voi vaikuttaa paljon enemmän motivaatioon jatkaa työelämässä.

Tällöin motivaatioon vaikuttaa muun muassa kumppanin toiveet ja vapaa-

ajan lisääntynyt arvostaminen. (Kooij et al., 2008, 383.)

Ikäasenteiden muuttaminen ei ole helppoa ja jos organisaatiossa halutaan

pyrkiä eroon näistä asenteista. Ikäasenteiden muuttumiselle on oltava

vahva tuki organisaation johdolta jotta se voisi muovautua osaksi organi-

saation kulttuuria. Lähtökohtana kuitenkin on, että asenteet tunnistetaan ja

muutetaan ensin esimiestasolla. Asenteista tulisi myös keskustella avoi-

mesti työyhteisössä. Hyvänä lähtökohtana asenteiden muutokselle on

osaamislähtöinen keskustelu. Tällöin työnteon tarkastelun perusteena ovat

yksilöiden vahvuudet ja osaamisalueet, eikä ikälähtöiset oletukset. Osaami-

sen arvioinnin tulee kuitenkin olla riittävän laajaa ja monipuolista, sillä nuo-

rien ja kokeneiden osaaminen on erilaista. (Kiviranta 2010, 53.)
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Esimiehillä on usein vaikeuksia tunnistaa eri-ikäisyydestä johtuvaa erilai-

suutta ja kaikkia työntekijöitä johdetaan samalla esimieslähtöisellä tavalla.

Yleensä ikääntyvien tarve tulla johdetuksi voi onnistua parhaiten kuuntele-

malla ja puhumalla tulevista muutoksista, mutta siitä huolimatta muutosti-

lanteessa tarjotaan vain koulutusta. Vanhempien työntekijöiden kanssa tu-

lisi keskittyä kokonaisuuteen ja tulevaisuuden kuvan rakentamiseen muu-

tosjohtamisen keinoin. Heidän kehittymistään on tuettava ja heidän on saa-

tava työstään myös arvon kokemista. (Kiviranta 2010, 56-57.)

Toisaalta paras tapa nuoren työntekijän johtamiseen voisi olla selkeän toi-

menkuvan tarjoamisen lisäksi hyvä perehdytys ja mentorointi asiakokonai-

suuksiin. Monesti nuorille tarjotaan kuitenkin ammatillisia kursseja, mikä ei

syvennä käytännön osaamista. Nuoriin pitäisi soveltaa asiajohtamista,

jonka ajatuksena on asettaa selkeät tavoitteet ja määritellä parhaat työtavat

asetetun tavoitteen toteuttamiseksi. Myös työn tuloksen arviointi on tärkeää.

Esimiehen tehtävänä on korostaa tehokkuutta, tuottavuutta ja laatua sekä

ohjata toimintaa ongelmaratkaisulähtöisesti. Nuorella itsellään ei ole vielä

kykyä kokonaisuuden arviointiin tai vaihtoehtoisiin toimintatapoihin, jolloin

tällainen lähestymistapa toimii esimiestyössä parhaiten. (Kiviranta, 2010,

60.)

Ikäjohtamisen suurimpana haasteena näyttää olevan negatiivisten ikäasen-

teiden tunnistaminen ja määrätietoinen johtaminen niiden muuttamiseksi

positiiviseksi tai neutraaleiksi. Lisäksi on huomioitava, että vanhemmilla

työntekijöillä on erilaiset odotukset työelämän suhteen kuin heidän nuorem-

milla kollegoillaan ihan jo elämäntilanteiden erilaisuuden perusteella. Myös

erilaiset kokemustaustat ja odotukset tulevaisuudesta tulisi huomioida ja

varmistaa, että yksilöt ovat motivoituneita ja kiinnostuneita työstään, biolo-

gisesta iästään riippumatta.
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4 ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN INNOVATIIVISEEN
TYÖSKENTELYYN

Innovatiivisen työskentelyn johtaminen eri-ikäisten näkökulmasta on tär-

keää, koska työntekijöiden eri-ikäisyys tuo erilaisia haasteita siihen, kuinka

heitä tulisi johtaa ja motivoida. Eri-ikäisillä on erilainen tapa suhtautua oppi-

miseen ja itsensä kehittämiseen osana päivittäistä työskentelyä jo siihen

pohjautuen, millaista työskentelytapaa he ovat tottuneet toteuttamaan tai

millaista työpanosta heiltä on ylipäätään odotettu. Tiedon ja sen hyödyntä-

misen merkitys kilpailuetuna on kuitenkin suhteellisen tuore näkemys yritys-

maailmassa ja esimerkiksi vanhemman sukupolven voisi olettaa tottuneen

siihen, että heitä on johdettu aikaisemmin hyvin suorite- ja asiakeskeisesti.

Innovatiivinen työskentely ja siihen liittyvät odotukset eivät ole siis aikaisem-

min kuuluneet vanhemman sukupolven työhistoriaan ja -kulttuuriin. Johta-

misessa ei ole aikaisemmin korostunut halu vaikuttaa luovaan ajatteluun

esimerkiksi inkrementaalien innovaatioiden hyödyntämiseksi tai edistä-

miseksi prosesseissa ja työskentelytavoissa. Toisaalta nuoremmat työnte-

kijät tulevat työelämään keskelle valmiita toimintatapoja, ajattelumalleja ja

prosesseja. Esimerkiksi kokemattomuus, rohkeuden puuttuminen omien

näkemysten esiintuomiseksi tai vajavaisilta tuntuvat vaikutusmahdollisuu-

det omaan työn tekemiseen voivat johtaa siihen, etteivät nuoremmat työn-

tekijät uudista aktiivisesti toimintatapoja tai kehitä uutta tehokkuuden tai kil-

pailukyvyn lisäämiseksi. Tämän vuoksi on tärkeää tunnistaa, miten eri-ikäi-

siä voitaisiin kannustaa luovaan ajatteluun omassa työssään, ideoiden roh-

keaan esille tuomiseen. Kuinka työyhteisöön saataisiin mukaan muutosval-

miutta ja halukkuutta kehittää omaa toimintaa, jotta uudet ideat saadaan

myös osaksi toimintatapoja.

Innovatiivisen työskentelyn ja ikäjohtamisen kirjallisuudesta on löydettä-

vissä yhtäläisyyksiä, kun pohditaan millaista johtajuutta organisaatioissa tu-

lisi olla, jotta yksilötason parempi motivoituminen saavutettaisiin. Oheiseen

taulukkoon on koottu aikaisemmassa kirjallisuudessa tunnistetut johtamisen
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keinot työntekijöiden hyvinvoinnin ja motivaation kasvattamiseksi innovatii-

visen työskentelyn johtamisen ja ikäjohtamisen näkökulmasta. Värisävyt

kertovat, kuinka merkityksellisiksi keinot ovat tulkittavissa aikaisempaan tut-

kimukseen perustuen, kun yhdistetään innovatiivisen työskentelyn ja ikäjoh-

tamisen tutkimus samaan viitekehykseen.

Kuva 4. Tunnistetut johtamisen keinot innovatiivisen työskentelyn ja ikäjoh-

tamisen kirjallisuudessa.

Sekä innovatiivisen työskentelyn että ikäjohtamisen kirjallisuudessa positii-

visuuden johtaminen nousee merkittävään asemaan. Kuten Carmeli et al.

(2006, 85) toteavat, positiivinen johtajuus nostattaa työntekijöiden luotta-

musta, sitoutumista ja hyvinvointia. Jong & Hartog (2007, 49) mukaan posi-

tiivisiksi miellettävät toimenpiteet tekevät ihmisistä luovia ja saavat heidät

ottamaan tuotetut ideat myös osaksi toimintaa. Johdon rooli on tällöin kon-

sultoiva, valmistaen työryhmää muutoksiin, liittäen yhteen ajatuksia ja teke-

mällä ehdotuksista päätöksiä. Positiivinen johtaja arvostaa ja käyttäytyy ys-

tävällisesti innovatiivisia ihmisiä kohtaan. Positiivinen johtaja on kärsivälli-

nen, auttavainen ja kuuntelevainen. (Jong & Hartog, 2007, 49.) Positiivista

johtamista on myös ikävistä ikäasenteista vapaa johtaminen ja kaikenlaisen

osaamisen näkeminen investoituna pääomana. (Kiviranta 2010, 49.)
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Molemmissa johtamisen näkökulmissa merkittäväksi mekanismiksi nousee

palaute. Siinä korostuu erityisesti kollegoilta saatu palaute, vaikka esimie-

henkin antama palaute on tärkeää. Schaffer et al. (2012, 63) mukaan työ-

kavereilta saadun hyödyllisen palautteen määrällä on suora vaikutus inno-

vatiiviseen työskentelyyn. Kivirannan (2010) mukaan palautteen saaminen

nostaa eri-ikäisten uskoa omiin kykyihin, ja siksi sillä onkin suuri merkitys

työtehtävistä suoriutumiseen. Vahvistavaa palautetta tulisikin saada hänen

mukaansa niin työkavereilta, kuin esimieheltä. (Kiviranta, 2010,30.)

Edellä mainitut seikat johtavat tulkintaan siitä, että organisaatioissa pitäisi

kiinnittää huomiota siihen, miten työntekijät osaavat ja uskaltautuvat anta-

maan palautetta toisilleen. Johtamisen keinoin pitäisi aktivoida paitsi esi-

miehen omaa palautteen antamista, sekä työyhteisön palautteenantotapoja

ja mekanismeja tulisi kehittää. Kollegoilta saadun palautteen merkitykseen

on varmasti monia syitä, mutta todennäköisimmin suurin merkitys on siinä,

että yksilö tuntee saavansa tukea ja hyväksyntää toiminnalleen ja ajatuksil-

leen. Myös kollegoiden saman tasoisella ymmärryksellä suoritettavaa työ-

tehtävää kohtaan saattaa olla vaikutusta siihen, että asioihin halutaan vah-

vistusta nimenomaan toisen asiantuntijan toimesta, jolloin pelkkä esimiehen

palaute ei riitä. Haasteelliseksi tämän kuitenkin tekee se, että todennäköi-

sesti eri-ikäisillä on erilaisia tapoja ja tottumuksia palautteen antamisen ja

saamisen suhteen. Hyödyllinen palaute juuri työuraansa aloittelevalle hen-

kilölle voi merkitä aivan eri asioita kuin hänen pitkään jo työelämässä ol-

leelle kollegalleen. Tällöin ehkä oleellisempaa onkin se, että vahva palaut-

teenantamisen kulttuuri tuodaan osaksi organisaation toimintatapaa, jolloin

yksilöivät voivat poimia itselleen hyödyllisimmät palautteet kaikesta saa-

mastaan palautteesta.

Tärkeää näyttäisi olevan se, että eri-ikäiset kokevat työtehtävien olevan

kuormittavuudeltaan sopivia ja että he voivat itse kehittyä työssään. Tämä
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tukee ajatusta siitä, että esimiestyössä tulisi kiinnittää erityistä huomiota työ-

tehtävien ja työntekijän yhteensovittamiseen. Kivirannan (2010, 56) mukaan

eri-ikäisten kehittymistä on tuettava eritavalla, ja hänen mukaansa vanhem-

pia työntekijöitä pitäisi valmentaa enemmän muutoksiin ja tarjota mahdolli-

suuksia ammatillisen osaamisen ylläpitämiseen. Nuorempien kehittymistä

puolestaan tuetaan parhaiten muun muassa keskittymällä asiakokonai-

suuksien hallintaan, sekä tukemalla ammatillisen osaamisen kasvua, pe-

rehdyttämisen ja mentoroinnin keinoin. (Kiviranta 2010, 56-57.) Kuten Ama-

bile (1998, 80) on todennut, tämä vaatii esimiehiltä sekä hyvää alaisten että

tehtävien tuntemusta. Haastavaa tästä tekee erityisesti tilanteet, joissa

työntekijältä puuttuu kyky tai halu itsensä johtamiseen ja omaa tyytymättö-

myyttä ei osata tuoda oikealla tavalla esille. Tyytymättömyydestä työtehtä-

viä kohtaan ei ehkä osata keskustella tai tätä ei nähdä edes vaihtoehtona.

Työtehtävien soveltuvuuden, haastavuuden ja kehittymisen kartoittaminen

työntekijäkohtaisesti vaatii esimieheltä aikaa ja panostusta, sekä mielenkiin-

toa asiaa kohtaan. Esimiehen aktiivinen ja kehittämishaluinen ote voi olla

tässä ratkaisevassa asemassa.

Viimeisenä merkittävänä asiana nousee johdon tuki molemmissa johtami-

sen näkökulmissa. Sekä innovatiivisen työskentelyn johtaminen että ikä-

asenteita murtava johtaminen tarvitsevat molemmat ylimmän johdon tuen

onnistuakseen. Tämä kertoo siitä, että sekä innovatiivinen työskentely että

ikäasenteista vapautunut työskentely ovat ennen kaikkea asenteellisia ta-

poja suhtautua työn tekemiseen. Ylimmän johdon on asetettava näitä tuke-

via tavoitteita ja kommunikoitava niiden merkitys organisaatiolle (Amabile,

1998; Jong & Hartog, 2007; Kiviranta 2010).

Taulukon 4 viisi viimeistä johtamisen keinoa ei voitu linkittää suoraan mo-

lempiin johtamisen näkökulmiin. Vaikka näistä kahdesta teoriasta on yhdis-

teltävissä johtamisen keinoja, ei edellisen taulukoinnin perusteella pystytä
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vielä muodostamaan käsitystä siitä, miten eri-ikäisiä tulisi johtaa innovatiivi-

seen työskentelyyn. Innovatiivista työskentelyä eri-ikäisten näkökulmasta ei

ole juurikaan tutkittu ja siksi empiriassa onkin syytä paneutua ensin siihen,

miten eri-ikäiset kokevat ja suhtautuvat ylipäätään innovatiiviseen työsken-

telyyn ja mitä asioita he pitävät merkittävinä innovatiivisen työskentelyn to-

teuttamiseksi. On siis tärkeää kuvailla sitä, miten eri-ikäiset näkevät ja suh-

tautuvat uusien ideoiden luomiseen, niiden esille tuomiseen ja käytäntöön

ottamiseen. Innovatiiviseen työskentelyyn liitetyt johtamisen mekanismit tu-

lisi tämän vuoksi tarkastella eri-ikäisten näkökulmasta. Innovatiivisen työs-

kentelyn johtamista on vaikea kohdentaa ja valita oikeita johtamisen meka-

nismeja, jos eri-ikäisten näkemyksiä ei ensin kartoiteta ja kuvailla. Vasta kun

eri-ikäisten suhtautumista ja asenteita on kartoitettu, pystytään sen pohjalta

vasta luomaan hypoteeseja siitä, kuinka eri-ikäisiä tulisi johtaa. Näitä saa-

tuja hypoteeseja pystytään testaamaan esimerkiksi mahdollisessa kvantita-

tiivisessa kyselytutkimuksessa. Tämän vuoksi tässä työssä ei suoraan hy-

lätä tai rajata jo aikaisemmassa kirjallisuudessa tunnistettuja johtamisen

keinoja vaan ne kaikki otetaan huomioon mahdollisina merkittävinä johtami-

sen keinoina, kun eri-ikäisten suhtautumista innovatiiviseen työskentelyyn

lähdetään tämän työn empiriaosuudessa kartoittamaan.

Oheiseen kuvaan on vielä koottu aikaisemmasta tutkimuksesta esiin nous-

seet innovatiivisen työskentelyn johtamisen mekanismit, jotka jo esiteltiin in-

novatiivisen työskentelyn johtamista käsittelevässä kappaleessa. Näiden

painoarvoa ei ole vielä osattu jäsennellä aikaisemmassa innovatiivisen

työskentelyn johtamisen tutkimuksessa. Tässä työssä näiden tunnistettujen

johtamisen mekanismien merkitystä lähdetäänkin kuvailemaan empiria-

osuudessa eri-ikäisten näkökulmasta.



46

Kuva 5. Innovatiivisen työskentelyn johtamisen mekanismit

5  TUTKIMUSMENETELMÄ

Tässä tutkimuksessa keskitytään nimenomaan yksilötason innovatiivisen

työskentelyn tukemiseen eri-ikäisten näkökulmasta, ja siihen vaikuttavien

johtamisen mekanismien tutkimiseen. Ylimmän johdon tuki ja strategiset ta-

voitteet innovatiivisen työskentelyn lisäämiseen ovat tärkeitä lähtökohtia,

jotta innovatiivisen työskentelyn yksilötason johtamiselle saadaan organi-

saatiossa riittävä tuki. Ylimmän johdon tavoitteellinen ja läpinäkyvä tuki in-

novatiiviselle työskentelylle luo perustan koko innovatiivisen työskentelyn

johtamisen kulttuuriin.

Tässä työssä organisaatiokulttuuriin liittyvien strategisten johtamistoimenpi-

teiden tarkastelu rajataan koskemaan sitä näkökulmaa, millaisia vaikutuksia

ylimmän johdon tavoitteilla, päätöksillä ja toimenpiteillä innovatiivisen työs-

kentelyn hyväksi on yksilötason motivoitumiseen. Lisäksi tarkastellaan esi-
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miehen suorien toimien ja työyhteisön vaikutuksia innovatiiviseen työsken-

telyyn, joihin johtamisella voidaan myös välillisesti vaikuttaa. Eri-ikäisten eri-

lainen työhistoria ja asenne muun muassa omaan työuraan, vaikuttavat

väistämättä myös uudistumishalukkuuteen ja luovuuden käyttöön työssä.

Nykytutkimus ei ole vielä pystynyt muodostamaan käsitystä siitä, mitkä in-

novatiivisen työskentelyn johtamiskeinoista ovat lopulta relevanteimmat.

Esille on noussut kuitenkin näkemys, että innovatiivista työskentelyä tuke-

vat johtamisen keinot eivät ole erotettavissa oleva johtamistapa vaan me-

kanismit kuuluvat osaksi esimiehen jokapäiväistä työskentelytapaa. Ehkä

johtamiskeinojen laittaminen tärkeysjärjestykseen on ollut tutkimuksessa

vielä haastavaa, koska johdettavien ihmisten erilaisuus on liian laaja. Ikä on

kuitenkin yksi merkittävä erottava tekijä työntekijöiden välillä, koska se vai-

kuttaa muun muassa motivaation lähteisiin ja siihen millaisia odotuksia työn-

tekijöillä on työelämää kohtaan. Tämän vuoksi tarkastelemalla työntekijän

iän vaikutusta innovatiiviseen työskentelyn johtamismekanismien valintaan,

saadaan ehkä parempi kuva siitä, millaisia johtamisen keinoja tulisi koros-

taa eri-ikäisten kanssa työskennellessä.

5.1 Tutkimusmenetelmän kuvailu

Tässä tutkielmassa tutkimusongelmia päädyttiin kartoittamaan kvalitatiivisena

tapaustutkimuksena. Tapaustutkimuksessa valitaan tutkimuskohteeksi yksit-

täinen tapaus, tilanne, tapahtuma tai joukko tapauksia, ja sitä pyritään tutki-

maan luonnollisessa ympäristössään, kuvailemalla ilmiötä yksityiskohtaisesti.

Tapaustutkimuksessa ei pyritä selittämään ilmiöiden välisiä yhteyksiä, testaa-

maan hypoteeseja, tekemään ennusteita, vaan tavoitteena on tutkimuskoh-

teen ominaispiirteiden systemaattinen, tarkka ja totuudenmukainen kuvailu.

(Hirsjärvi et al. 2004, 125-126.) Tapaustutkimus kuvailee tutkittavaa kohdetta

ilman, että se selittäisi siinä tapahtuvia ilmiöitä. Tapaustutkimukset ovat myös

hyvin työelämälähtöisiä ja paljon opinnäytetöissä käytetty tutkimusmetodi.

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006.) Vaikka tapaustutkimus ei pyri lop-

putulokseen, josta voitaisiin antaa yleistävää tietoa, ja joka koskisi myös muita
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saman tyyppisiä tapauksia, tämän tutkimuksen tarkoituksena on myös luoda

pohjaa yleistettävämmälle jatkotutkimukselle.

Tutkimus suoritettiin järjestämällä neljä ryhmähaastattelua, jokaiselle ikätut-

kimuksessa tunnistetulle sukupolvelle erikseen. Kvalitatiiviseen tutkimusta-

paan päädyttiin siksi, että aikaisempi tutkimus ja tässä työssä esitetty viite-

kehys ei tarjonnut vielä kunnollista käsitystä siitä, mikä eri-ikäisiä motivoi

innovatiiviseen työskentelyyn. Kirjallisuudessa ja ikätutkimuksessa on tun-

nistettu eri sukupolvien välillä eroja asenteisiin muun muassa sitä kautta,

millaiseen maailmaan he ovat syntyneet. Kuitenkaan nykykirjallisuudessa

ei ole erityisesti tunnistettu eroja eri-ikäisten motivoitumisen välillä ja varsin-

kaan innovatiivisen työskentelyn näkökulmasta. Tämän tutkimuksen tavoit-

teena on hahmottaa, onko eri-ikäisten kesken havaittavissa suuriakin eroja

siinä, mikä motivoi ja kannustaa etsimään uudenlaisia tapoja toimia ja työs-

kennellä. Keskustelujen pohjalta pyritään luomaan hypoteeseja siitä, miten

eri-ikäiset motivoituvat luomaan uusia ajatuksia, tuomaan näitä esille

omassa työyhteisössään ja lopulta tuomaan ne osaksi päivittäisiä käytän-

töjä.

Tässä työssä suurilla ikäluokilla tarkoitetaan muun muassa Buhlerin (2007)

määritelmää, jonka mukaan suuret ikäluokat ovat syntyneet vuosina 1946–

1964, koska syntyvyys on ollut aina 60-luvun alkuun asti suurta. Tämän

määritelmän mukaisesti suuret ikäluokat ovat siis nyt 50-68 –vuotiaita ja

ryhmähaastatteluun osallistui viisi henkilöä, joiden ikä jakautui 59-64 -vuo-

teen. X-sukupolvella tarkoitetaan yleensä taas vuosina 1968-1979 synty-

neitä ja tässä työssä X-sukupolveen katsotaan kuuluvat 35-49 –vuotiaat.

Ryhmähaastatteluun osallistui viisi X-sukupolven edustajaa, jotka olivat iäl-

tään. 38-47 –vuotiaita.



49

Y-sukupolvella tarkoitetaan puolestaan yleensä vuosina 1979-1994 synty-

neitä mutta tässä työssä sillä tarkoitetaan nyt 22-34 vuotiaita. Y-sukupolven

edustajia oli myös ryhmähaastattelussa mukana viisi ja heidän iät olivat 26-

33-vuotta. Z-sukupolven edustajat ovat syntyneet vuoden 1994 jälkeen ja

he ovat tällä hetkellä siis alle 20-vuotiaita. Z-sukupolven edustajien tavoit-

taminen oli suhteellisen haastavaa valitussa organisaatiossa, joten Z-suku-

polven määritelmää hieman laajennettiin ja nuorin haastateltavien ryhmä

koostui alle 21-vuotiaista. Tutkijan mielestä oleellisempaa oli kuulla koke-

muksia henkilöiltä, jotka ovat vasta astuneet työelämään, kuin pysyä tiukasti

sukupolvi määritelmissä. Haastattelua varten saatiin lopulta paikalle kolme

henkilöä, joiden iät olivat 18-21 vuotta. Heidän työkokemuksensa oli vielä

suhteellisen vähäistä ja yhdellä heistä oli työelämää vastaava ammattitut-

kinto tehtynä. He kaikki työskentelivät Vapo-konsernissa kesätyöntekijöinä.

Vaikka Z-sukupolven haastateltava joukko jäi muita pienemmäksi, sai tutkija

vilkkaan keskustelun perusteella kuitenkin hyviä poimintoja tutkimustulos-

ten esittämiseksi.

Haastatteluissa keskustelu kulki hyvin vapaasti ilman ennalta määritettyä

kaavaa ja pohjustuksena toimi tutkijan tekemä suullinen esittely aiheeseen

ja tutkimusongelmaan. Haastateltaville jaettiin haastattelun runko (LIITE 1.),

jonka tarkoituksena oli vain hahmottaa agendaa ja rajata keskustelun kul-

kua pysymään oikeassa aiheessa. Haastattelun runko toimi lähinnä vain

keskustelun herättäjänä, mutta haastatteluissa keskusteltiin hyvin vapaasti

aiheenympäriltä, eikä tutkija pyytänyt haastateltavia vastaamaan haastatte-

lurungon kysymyksiin suoraan. Noin reilun tunnin mittaiset ryhmäkeskuste-

lut nauhoitettiin ja litteroitiin tutkimusaineistoksi.
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5.2 Tutkittavan organisaation esittely

Haastattelut suoritettiin Vapo-konsernissa, joka on merkittävä osa suoma-

laista energiainfrastruktuuria. Vapo-konsernin emoyhtiö Vapo Oy toimittaa

turvetta ja puupolttoaineita energia-asiakkailleen sekä tuottaa itse lämpöä

ja sähköä asiakkailleen näitä polttoaineita hyödyntäen. Vapo-konserniin

kuuluvat muun muassa myös sahatavaraa tuottava Vapo Timber sekä Kek-

kilä alakonserni, joka tuottaa puutarhatuotteita ja ympäristöliiketoimintarat-

kaisuja Kekkilä ja Hasselfors Garden – brändien alla.

Haastatteluun suoritettiin Vapossa työskenteleville henkilöille, koska tutki-

jalla oli hyvä mahdollisuus suorittaa haastattelut Vapossa. Vapo-konser-

nissa ollaan myös todella kiinnostuneita tämän tutkimuksen tuottamasta tie-

dosta. Sen pohjalta halutaan saada myös parempaa kuvaa siitä, miten or-

ganisaatiossa pystyttäisiin tukemaan paremmin innovatiivista työskentelyä.

Vapo-konsernissa työskentelee noin 1 200 henkilöä ympäri Itämerta. Vapo

on moderni asiantuntijaorganisaatio bioenergian alalla ja se on sitoutunut

huolehtimaan henkilöstöstään sekä kehittämään aktiivisesti työyhteisöä,

työympäristöä ja henkilöstön ammattitaitoa. (Vapo-konserni, 2014.) Va-

possa innovatiivisen työskentelyn merkitys nähdään oleellisena asiana kon-

sernin tulevaisuuden kannalta.

Tutkimukseen osallistuneet henkilöt työskentelivät suurimmaksi osaksi Va-

pon Jyväskylän toimistolla, sillä liiketoiminnan ollessa hajanaista, heidät oli

myös helpoiten saavutettavissa. Tutkijan mukaan henkilöiden asemalla tai

sijoittumisella organisaatiossa ei ollut tämän työn kannalta merkitystä, sillä

tutkija on kiinnostunut ihmisten henkilökohtaisista kokemuksista motivoitu-

misen suhteen. Kyseessä on yksilötason tutkimus, jossa esimerkiksi ihmis-

ten kokemukset organisaatiokulttuurista ovat relevantteja, eikä se millai-

sessa kulttuurissa he esimerkiksi nykyään työskentelevät.
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6  TUTKIMUSTULOKSET

Seuraavissa kappaleissa esitellään kunkin sukupolven haastattelun tulok-

set ja kuvaillaan tutkimusongelman ja esitettyjen tutkimuskysymysten kan-

nalta keskeisimmät näkökulmat. Haastattelujen tulokset esitellään nuorem-

masta sukupolvesta vanhempaan, eli järjestyksessä Z-, Y- ja X-sukupolvi

sekä lopuksi suuret ikäluokat.  Haastatteluiden kuvaamisen jälkeen tulokset

analysoidaan esittämällä keskeisimmät yhtäläisyydet ja erot sukupolvien

haastatteluiden kesken. Viimeisessä osiossa vertaillaan saatuja tuloksia ja

analyysia edellä esitettyyn innovatiivisen työskentelyn ja ikäjohtamisen vii-

tekehykseen.

6.1 Z-sukupolvi

Z-sukupolven haastattelussa nousee ensimmäisenä esille ajatus siitä, että

nuoren sukupolven innovatiivisen työskentelyn haasteena on uusien inno-

vaatioiden ja ideoiden esille tuominen esimiehelle tai muulle työyhteisölle.

Nuoret arvostavat esimiehen tai vanhemman kollegan osaamista ja he ajat-

televat, ettei heillä itsellään ole vielä riittävästi tietoa tai taitoja lähteä ky-

seenalaistamaan tai kehittämään työtehtäviä oikealla tavalla. Nuoret tunnis-

tavat arvostavansa työpaikalla henkilöitä paljon statuksenkin perusteella ja

niin sanottujen ”isojen pomojen” luokse harvemmin uskaltaudutaan mennä

omia ideoita esittämään. Nuoret kuitenkin kertovat, että esimiehen aito kiin-

nostus sekä rohkaiseva ja kannustava viestintä, vaikuttaa kuitenkin oleelli-

sesti heidän halukkuuteensa ja rohkeuteensa esittää uusia ideoita, vaikka

omaa kokemuksessa tunnistetaankin edelleen puutteita. Myös työyhteisön

avoin ja kannustava ilmapiiri koetaan merkittävänä tekijänä innovatiivisen

työskentelyn näkökulmasta. Haastattelussa nuoret toteavatkin useaan ot-

teeseen, että heidän näkökulmastaan kannustava työyhteisö vaikuttaa hy-

vin merkittävästi ideoitiin, sekä ideoiden esille tuomiseen. Työyhteisöön mu-

kaan pääseminen koetaankin erittäin tärkeäksi, koska se luo varmuutta ja
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antaa rohkeutta omaan toimintaan. Hyvä työyhteisö vaikuttaa viihtyvyyteen

ja sitä kautta myös motivoitumiseen sekä innovatiivisen työskentelyyn.

Hyvä työyhteisö on Z-sukupolven mukaan sellainen, jossa toteutuu tasa-

arvo ja luottamus eri-ikäisten kesken. Ihmisten tulisi olla samalla aaltopituu-

della ja työyhteisön vanhempien ja kokeneempien työntekijöiden tulisi suh-

tautua nuorempiin työntekijöihin tasa-arvoisena osana työyhteisöä. Tasa-

arvoisuus konkretisoituu nuorten mukaan muun muassa silloin, kun nuo-

remmillekin tarjotaan haasteellisempia tehtäviä ja heidän oppimiskykyynsä

luotetaan enemmän. Haastavimmissa tehtävissä koetut onnistumiset näh-

dään erityisen palkitsevina, koska ne kasvattavat sekä nuoren itsensä, että

työyhteisön luottamusta nuoren ammattitaitoa kohtaan. Hyvään ja toimi-

vaan työyhteisöön kuuluu myös Z-sukupolven mukaan avoin kommunikaa-

tio ja palaute työyhteisön sisällä. Hyvät työkaverit innostavat esimerkillään

myös nuoria innovoimaan ja ideoimaan asioita työyhteisön hyväksi.

Hyvä esimies sekä ylin johto ovat Z-sukupolven mukaan sellaisia, jotka an-

tavat paljon kiitosta ja positiivista palautetta työntekijöille hyvin tehdystä

työstä. Positiivinen palaute on yksi johdon käytössä olevista merkittävim-

mistä motivointikeinoista, ja haastattelussa nuoret olivat yksimielisiä sen

kannustavasta ja toimintaa parantavasta vaikutuksesta. Lisäksi nuoret ku-

vailivat hyvää johtoa helposti lähestyttäväksi, työntekijöistä kiinnostuneeksi,

kuuntelevaksi, ystävälliseksi, joustavaksi sekä keskustelevaksi. Nuoret

myös toivovat konkreettista kannustamista uusien ideoiden esittämiseen si-

ten, että heidän ajatteluaan haastettaisiin, ja että heiltä pyydettäisiin aktiivi-

sesti palautetta ja kehitysideoita esimiestasolta. Haastattelussa virisi myös

idea siitä, että esimerkiksi esimies voisi antaa nuorelle itselleen mahdolli-

suuden ideoida tavan rutiinityöstä suoriutumiseen, eikä ongelman ratkaisua

olisi annettu valmiina. Nuorilla tulisi kuitenkin olla aina mahdollisuus varmis-
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taa ja pyytää apua tekemiensä ratkaisujen tueksi. Työtehtävien kanssa yk-

sin jääminen koettiin nimittäin stressaavaksi ja innovatiiviseen työskente-

lyyn negatiivisesti vaikuttavaksi.

Nuoret uskovat asioiden tarkastelun heidän näkökulmastaan olevan myös

organisaation toimintaa kehittävää. Vaikka pidempää työuraa tehneiltä kol-

legoilta saatu perehdytys nähdään erittäin tärkeänä oman ammatillisen ke-

hittymisen kannalta, nuoret luottavat omaan kykyynsä ideoida ja kehittää

uutta ja kokemuksen puuttumista saatetaan joissain tilanteissa pitää myös

etuna innovatiiviselle työskentelylle. Silti ongelmaksi nuorten mielestä usein

muodostuu se, että heille mielellään annetaan aina helppoja rutiinitehtäviä,

joissa mahdollisuus kehittää ja ideoida uuttaa, on rajoittunutta. Tehtävät

ovat niin yksinkertaisia, ettei niitä joko voi kehittää tai sitten liian pienet haas-

teet koetaan epämotivoivina, jolloin pieniäkään luovia, prosessia parantavia

ideoita, ei tuoda esille. Rutiinitehtävien kehittämisessä suurimpana motivaa-

tiotekijänä nähtiinkin se, että uuden toimintatavan kehittäminen edistää ja

nopeuttaa omaa suoriutumista työtehtävästä.

Erilaisten viestintäkanavien olemassaolo nähtiin tärkeänä tekijänä omien

ideoiden ja kehitysajatusten esittämisen näkökulmasta, sillä niiden kautta

omia ajatuksia uskallettaisiin tuoda paremmin esiin.  Esimerkiksi mahdolli-

suus antaa palautetta tai ideoita anonyymistikin koettiin tärkeänä, koska se

madaltaa huomattavasti kynnystä tuoda omia ideoita organisaatiossa esille.

Asioihin vaikuttamisen tulisi olla haastateltavien mukaan helppoa, joka voisi

käytännössä tarkoittaa esimerkiksi erilaisia älypuhelinsovelluksia tai perin-

teisempiä palautelaatikoita, joiden kautta omia ideoitaan voisi esittää. Tär-

keää on myös, että kehitysideoiden käsittelyprosessi on läpinäkyvää ja vies-

tintä avointa. Läpinäkyvyydellä tarkoitetaan sitä, että työntekijät näkisivät

kuka on ideoinut, mitä on ideoinut ja millaista palautetta siitä on johdon ta-

holta annettu, ja millaisiin toimenpiteisiin se on johtanut.
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Kysyttäessä vasta työelämään astuneiden nuorien ajatuksia siitä, mikä mo-

tivoi heitä eniten, nousee raha ensimmäisenä vastauksena esiin. Kun asiaa

pohdittiin haastattelussa pidemmälle, myös oma ammatillinen kehittyminen

nähtiin merkittävänä motivaatiotekijänä. Nuoret haluavat päästä tekemään

töitä, joissa he voivat hyödyntää koulussa oppimaansa ja kehittää omaa

ammattitaitoaan, sekä haastaa itsensä monipuolisesti. Omaa alaa vastaa-

mattomat tehtävät nähtiin vain osittain itselle hyödyllisinä ja siksi vähemmän

motivoivina. Ylimmän johdon asettama rahallinen palkkio esimerkiksi inno-

vatiivisen työskentelyn motivaatiokeinona nähtiin lopulta hyvänä, mutta vä-

hemmän merkityksellisenä kuin se, että hyvät ideat saavat organisaatiossa

huomiota ja kiitosta. Rahallisen palkitsemisen ongelmana nähtiin se, että

sitä on hankalaa saada tasapuoliseksi työntekijöiden kesken.

Z-sukupolven haastattelussa nousee myös esille työsuhteen pituuden vai-

kutus motivoitumisesta innovatiiviseen työskentelyyn. Lyhyt työsuhde ei

motivoi luovuuteen omassa työtehtävässä, vaan silloin nuoret sanovat kes-

kittyvänsä vain suoriutumaan annetuista tehtävistä. Sen sijaan haastatte-

lussa nousee selkeästi ajatus siitä, että pidemmäksi ajaksi tehty työsopimus

sitouttaa työntekijää ja motivoi näin ollen katsomaan asioita laaja-alaisem-

min.

Haastattelun lopussa nuoret kertoivat vielä niistä tekijöistä, jotka motivoivat

ja kannustavat työntekijöitä ottamaan uusia ideoita osaksi käytäntöä. Re-

surssit, kuten aika ja raha, nähtiin olevan hyvin ratkaisevassa roolissa sille,

kuinka helposti uudet ideat voidaan tuoda osaksi käytäntöjä, koska ne luo-

vat kehittämiselle puitteet ja konkreettiset kasvumahdollisuudet. Lisäksi

keskustelussa nousee esiin ajatus siitä, että uudet ideat ja toimintatavat tu-

lisi riittävästi perustella työyhteisölle. Nuoret kokevat, että ylhäältä käskyinä

annetut uudistukset on vaikeampi tuoda osaksi käytäntöjä. Uudet ideat tar-

koittavat aina muutosta ja ne pitää perustella, sekä antaa työntekijöille mah-

dollisuus vaikuttaa niihin ennen kuin ideat tuodaan käytännön tasolle.
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6.2 Y-sukupolvi

Y-sukupolven mukaan usein uusien ideoiden syntymisen lähtökohtana on

työntekijän oma käytännön tarve helpottaa tai parantaa työtehtävien hoitoa.

Henkilökohtainen hyötyminen on useimmiten lähtökohtana luovaan ajatte-

luun ja työtehtäviä kehittävien, inkrementaalien innovaatioiden syntyyn. Tä-

män lisäksi innovatiiviseen työskentelyyn pyritään Y-sukupolven mukaan

aktiivisemmin omassa työssä, jos esimies odottaa luovuutta osana toimen-

kuvaa. Myös erilaisen osaamisen yhdistymisellä todettiin olevan vaikutusta

innovatiivisuuteen. Erilainen osaaminen tuo mukanaan uutta tietoa työyh-

teisöön, joka hyödyttää omaa toimintaa uudella tavalla. Ryhmässä tai pa-

reittain työskentelyn nähtiin kasvattavan innovatiivisuutta, sillä hyvien ideoi-

den ja ajatusten nähtiin useimmiten syntyvän ihmisten välisessä kanssa-

käymisessä.

Y-sukupolven haastattelussa ylimmän johdon vaikutusmahdollisuuksista in-

novatiiviseen työskentelyyn todettiin merkittävimmiksi tekijöiksi riittävien re-

surssien antaminen organisaatioon, innovatiiviseen työskentelyyn kannus-

tava viestintä sekä osallistuttamalla koko henkilöstö esimerkiksi tulevaisuu-

den suunnitteluun. Vapossa on esimerkiksi rakennettu viimeisin strategia

siten, että siihen on pyydetty henkilökunnalta laajaa panostusta. Tämä näh-

tiin erittäin positiivisena asiana, koska se konkretisoi ja sitoutti koko henki-

löstöä tulevaisuuden suunnitelmiin uudella tavalla. Sen sijaan konsernissa

toimiva aloitetoimikunnan toiminta nähtiin tehottomana. Keskustelussa

nousi esiin ajatus siitä, että aloitetoiminnan pitää olla ehdottomasti läpinäky-

vää koko organisaatiolle. Aloitetoiminnan ei saa olla hidas ja kankea, vaan

sen kautta tehdyistä aloitteista pitäisi saada suhteellisen nopeasti vastapa-

lautetta ja aloitteiden käsittelyn ja etenemisen pitäisi olla helposti nähtä-

vissä. Aloitetoiminnan pitäisi myös tukea pienempien ideoiden esittämistä,

koska niissä voi olla isomman kehityksen alku.
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Lähiesimiehen toiminnassa tärkeäksi nähtiin se, että esimies antaa riittävän

laajoja tehtäväkokonaisuuksia ja tarpeeksi vastuuta. Kokonaiskuvan hah-

mottumista pidettiin erittäin tärkeänä, jotta toiminta on riittävän innovatiivista

ja kokonaisuutta hyödyttävää. Lisäksi lähiesimiehen toiminnassa palaute

nähtiin erittäin tärkeänä innovatiivisen työskentelyn kannustustoimenpi-

teenä. Haastattelussa nousi esiin näkemys, että palautetta annetaan liian

vähän ja valitettavan usein hiljaisuutta on pidettävän merkkinä siitä, että

asiat sujuvat oikealla tavalla. Esimiehen kannustava ja motivoiva mutta

myös korjaava palaute nähtiin erittäin tärkeänä niin oman ammatillisen ke-

hittymisen kuin työtehtävien kehittämisen kannalta. Haastattelussa todettiin,

että palautteen antaminen on myös tapa rakentaa luottamuksen ilmapiiriä,

sillä se tukee avointa kommunikaatiota ja edelleen esimiehen ja työntekijän

välistä luottamusta. Esimiehen joustavuus muun muassa työaikojen suh-

teen ja tätä kautta tuki yksityiselämää kohtaan nähtiin luottamusta ja sitou-

tumista kasvattavina konkreettisina tekijöinä. Tärkeinä nähtiin myös että

esimies huolehtii työntekijöiden mahdollisuuksista kouluttautua ja pysyä

ajan tasalla alan koulutusten kautta, sekä tarjoaa riittävät resurssit työstä

suoriutumiseen. Parhaiten esimies tukee työntekijöiden välistä ideoiden

luontia ja uusien ideoiden käytäntöön tuontia varaamalla säännöllisesti ajan

ja paikan työyhteisön vapaalle keskustelulle.

Palkitsemisesta puhuttaessa Y-sukupolvi ei nähnyt rahaa kovinkaan mer-

kittävänä innovatiivisen työskentelyn liikkeelle panijana. Rahaa pidetiin hy-

vänä palkitsemistapana, mutta tasa-arvoista palkitsemisjärjestelmää pidet-

tiin todella tärkeänä. Rahaa parempana palkintona nähtiin tunne siitä, että

pystyy työllään tuottamaan jotain aidosti arvokasta ja tärkeää. Sopiva haas-

teellisuus, vastuullisuus, oman kokemuksen ja osaamisen kasvattaminen ja

näistä saatu hyvä palaute muodostavat yhdessä kokonaisuuden, joka koe-

taan kaikista palkitsevimmaksi. Työtehtävät tulee olla merkityksellisiä sekä

itselle että niiden merkitys ja tärkeys organisaatiossa pitää myös nähdä.
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Innovatiiviseen työskentelyyn negatiivisesti vaikuttava tekijä on haastatelta-

vien mukaan kiire, jolla todettiin olevan oleellinen merkitys luovuuden ta-

soon omassa työssä. Jatkuva kiire ja työtehtävistä selviäminen estää kyvyn

ideoida tai luoda uutta. Kiire voi olla joko työntekijän oma tai työyhteisön

muiden jäsenien kokema, jolloin sen koettiin estävän työyhteisön luovuutta

merkittävästi. Luovien ideoiden todettiin syntyvän helpommin esimerkiksi lo-

malla tai illalla harrastusten parissa.

Epämotivoivimmiksi asioiksi Y-sukupolven haastattelussa nousivat puut-

teellinen kommunikaatio sekä työn jatkumiseen liittyvä epävarmuus. Puut-

teellinen kommunikaatio ja ylipäätään työntekijöiden väliset huonot ihmis-

suhteet nähtiin ensisijaisesti motivaatioon negatiivisesti vaikuttavana teki-

jänä. Huonossa ilmapiirissä on vaikeaa esittää ideoita, koska tyrmäykset

lannistavat. Lisäksi työyhteisössä pitää olla yhteenkuuluvuuden tunnetta,

jotta sen jäsenet uskaltautuvat ideoimaan toistensa kanssa. Avoimen sekä

luottamuksellisen työyhteisön ilmapiirin nähtiin olevan ensisijainen motivoi-

tumisen kannalta, ja se vaikuttaa myös ideoiden jakamiseen ja edelleen ke-

hittämiseen työyhteisössä. Ideoiden esittämiseen ja vuoropuheluun pitäisi

liittyä hyvä ja rakentava ilmapiiri, jossa työntekijät voivat esittää ajatuksiaan

avoimesti. Parityöskentely nähtiin muun muassa tehokkaana ideoita gene-

roivana työskentelytapana. Ilmapiirin todettiin olevan hyvin herkkä asia, sillä

sen nähtiin kärsivän heti, jos työyhteisössä on yksikin henkilö, joka tyrmää

ajatukset ja luo negatiivista ilmapiiriä luovuuden ympärille. Tyrmääjän ase-

malla työyhteisössä ei nähty olevan suurtakaan merkitystä, vaan ideoiden

tyrmäys nähtiin lähes yhtä voimakkaana, tulipa se esimieheltä tai kollegalta.

Kuitenkin työyhteisön tuki nähtiin jopa tärkeämpänä kuin esimiehen tuki,

sillä laaja positiivinen hyväksyntä on merkityksellisempää kuin yksittäisen

henkilön antama positiivinen palaute. Tosin työyhteisössä yhdenkin negatii-

visen ”piilopomon” todettiin olevan hyvin tuhoisa innovatiivisen ilmapiirin

kannalta.
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Toinen innovatiiviseen työskentelyyn negatiivisesti vaikuttava tekijä on

haastateltavien mukaan lyhyet työsuhteet ja työn epävarma jatkuvuus tule-

vaisuudessa. Yt-neuvottelut nähtiin erityisesti epämotivoivina, koska silloin

huoli niin omasta, kuin työkaverin puolesta, syö jaksamista jo normaalien

rutiinitehtävien suorittamisesta. Lisäksi lyhyisiin, tilapäisiin työsuhteisiin liit-

tyy näkökulma siitä, että työntekijä keskittyy tekemään vain sitä mistä mak-

setaan, koska tulevaisuutta kehittävien innovaatioiden ei nähdä hyödyttä-

vän omaa toimintaa millään tavalla, joten luovuutta ollaan vähemmän ha-

lukkaita käyttämään työnantajan hyväksi.

Uudet ideat tuodaan Y-sukupolven mukaan parhaiten käytäntöön siten, että

työntekijät pääsevät itse vaikuttamaan lopullisiin ratkaisuihin, eikä uusia toi-

mintatapoja tai toimintaa kehittäviä asioita sanella ylimmän johdon toimesta.

Näin uudet ideat omaksutaan ja hyväksytään nopeammin ja paremmin. Li-

säksi omat mahdollisuudet vaikuttaa lopputulokseen sitouttavat henkilökun-

taa uusiin ratkaisuihin ja siihen että uudet innovaatiot saadaan toimimaan

käytännön toiminnan tasolla. Ylhäältä päin sanellut muutokset koetaan

usein myös toimimattomiksi, koska niistä puuttuu käytännön kokemus.

Haastattelussa todettiin, että ulkoapäin annetut, esimerkiksi pilotointikoh-

teessa hyväksi havaitut, valmiit toimintamallit ja ratkaisut voivat jäädä orga-

nisaation sisällä toisessa työyhteisössä toimimattomiksi, koska ihmisiltä

puuttuu halukkuus käyttää muiden valmiita ideoita omassa työssään. Tähän

kuitenkin nähtiin olevan apua siitä, että pilotointiin osallistuvat ihmiset ovat

luonteeltaan positiivisia ja muutoksiin myönteisesti suhtautuvia. He toden-

näköisesti näkevät paremmin pilotoinnin positiiviset puolet ja ottavat epäon-

nistumiset kehityskohteina. Positiivinen keskustelu pilotoinnin ympäriltä, pa-

rantaa myös muiden suhtautumista tulevaan muutokseen tai kehitykseen.

Lisäksi uusien ideoiden käytäntöön tuomisen ongelmana voi olla riittämätön

kommunikaatio. Isossa organisaatiossa työskennellessä hyvätkin uudet rat-

kaisut voivat jäädä käyttämättä, jos tieto niiden olemassa olossa tai ylipää-

tään käyttömahdollisuuksista, ei tavoita ihmisiä. Uusien toimintamallien ja

ratkaisujen viestintä on siis puutteellista tai väärällä tavalla viestittyä.
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Eniten Y-sukupolvea motivoi riittävän haasteelliset, vastuulliset ja omaa

osaamista kehittävät työtehtävät, joissa taustalla on esimiehen positiivinen

ja kannustava tuki. Positiivinen palaute palkitsee ja motivoi toimimaan inno-

vatiivisesti. Oman työn kokeminen merkitykselliseksi ja arvokkaaksi, niin it-

selle kuin organisaatiolle, on myös tärkeää. Motivoitumiseen kuitenkin vai-

kuttaa vahvasti se, millaisessa työyhteisössä työskennellään. Hyvä työyh-

teisön ilmapiiri ratkaisee lopulta paljon sitä, kuinka hyvin työssä viihdytään.

6.3 X-sukupolvi

X-sukupolven haastattelun alussa aloitettiin pohtimalla sitä, mikä johtaa in-

novatiiviseen ajatteluun ja saa kehitysideat liikkeelle. Haasteltavien yhtei-

senä selkeänä mielipiteenä oli ongelma tai halu helpottaa omaa työskente-

lyä tai tehdä siitä mielekkäämpää. Tätä pidettiin ensisijaisena tekijänä,

mutta haastattelijat toivat myös esille sen, että ideoita lähdetään mielellään

työstämään myös sen perusteella, että kuullaan jonkun toisen henkilön tai

työyhteisön kokeilleen jotain uutta toimintatapaa ja sitä halutaan myös tes-

tata omassa työssä. Ideoiden tuottaminen vaatii rauhallisemman hetken ja

kiire estää ideoinnin helposti. Kiireen seurauksena uudet päähän pälkähtä-

neet ideat unohtuvat helposti ja niiden eteenpäin viemiseen ei ehditä tai toi-

saalta jaksetakaan enää keskittyä. Kiireessä mennään helposti rutiinien ja

vanhojen kaavojen mukaisesti ja tehdään vain se, mikä on pakko tehdä.

Stressi estää näkemästä asioita toisin tai uudella tavalla.  Toisaalta haas-

teltavat toteavat uusien ideoiden syntyvän helposti kiireisen työpäivän päät-

teeksi kotona ja vapaa-ajan harrastusten parissa. Ideointi siis tarvitsee ym-

pärilleen stressittömät puitteet, jossa aivoilla on tilaa kiinnittää huomioita uu-

siin asioihin.
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Yrityksen kulttuurilla ja ylimmän johdon viestinnällä nähtiin olevan selkeä

yhteys ideointiin ja innovatiivisen työskentelyn aktivointiin. Yrityksen ylim-

män johdon tulisi kohdella organisaation kaikkia osia tasapuolisesti ja luoda

”yhteen hiileen puhaltamisen” kulttuuri, jossa kaikki toiminnot nähdään yhtä

arvokkaana osana yritystä. Lisäksi johdon odotukset ja kannustus koko hen-

kilöstölle ja henkilöstön mukaan ottaminen keskusteluihin ja toiminnan

suunnittelemiseen nähtiin erittäin isona, positiivisena kannustimena innova-

tiiviseen työskentelyyn. Yrityskulttuuri, jossa on paljon avointa keskustelua

erilaisten tiimien ja henkilöiden kesken, on haastateltavien mukaan hedel-

mällinen ympäristö myös uusien ideoiden luomiseen ja kehittymiseen.

Erilaisen tiedon ja osaamisen yhdistymisen seurauksena nähtiin syntyvän

paljon uusia innovaatioita, jos keskusteluyhteys ihmisten välillä on avointa

ja välitöntä. Tämän vuoksi esimerkiksi ruokalassa, kahvitauoilla ja muissa

vapaamuotoisemmissa tilaisuuksissa käydyt keskustelut ovat tärkeitä työn

kehittämisen näkökulmasta. Ihmisten välistä tuttuutta pidettiin tärkeänä omi-

naisuutena, joka madaltaa kynnystä kysyä ja keskustella erilaisista aiheista.

Epävirallisissa tapaamisissa ratkotaan ja pohditaan rohkeammin erilaisia ai-

heita ja hyvässä ja tutussa porukassa niihin saatetaan heittää hullultakin

kuulostavia ideoita hyvin helposti.  Lisäksi avokonttorissa työskentely koet-

tiin avointa viestintää ja matalaa hierarkiakulttuuria edistäväksi. Koska

haastateltavat työskentelevät organisaatiossa, jossa ihmisten välillä on iso-

jakin välimatkoja, sähköisten apuvälineiden tarjoamia mahdollisuuksia esi-

merkiksi videoneuvottelujen pitämiseen, pidettiin työtä hyvin sujuvoittami-

sen kannalta, mutta samalla sen huomioitiin asettavan rajoituksia innovatii-

visempaan työskentelyyn. Esimerkiksi organisaatiossa käytössä olevan

sähköisen viestintävälineen Lyncin, todettiin tarjoavan mahdollisuuden pa-

lavereiden pitämiseen eri ihmisten kesken, pitkistäkin välimatkoista huoli-

matta. Lyncin käytön hyötynä nähtiin työajan säästö, mutta toisaalta tällais-

ten palavereiden ei koettu toimivan kovinkaan hyvänä alustana vapaamuo-

toisemmalle, innovatiivisia ajatuksia herättävälle kanssakäymiselle. Kas-
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vokkain tapahtuneet säännölliset kontaktit nähtiinkin merkittävinä vi-

deoneuvottelujen onnistumisen näkökulmasta, sillä ne madaltavat kynnystä

yhteydenottoon myös sähköisten välineiden keinoin. Ihmisten aktiivinen

kanssakäyminen nähtiin yhtenä merkittävänä seikkana ideoiden leviämisen

ja kehittymisen näkökulmasta.

Palautteenantamisen merkitystä innovatiivisessa työskentelyssä pidettiin

merkittävänä. Runsas positiivinen palaute koettiin työintoa merkittävästi

nostavana ja toisaalta runsaan negatiivisen palautteen nähtiin lopulta epä-

motivoivan innovatiivisuuteen. Ideoiden ”alas ampuminen” ei saisi olla sä-

vyltään liian negatiivista tai ihmiseen henkilöityvää. Huonompien ideoiden

kelvottomaksi toteaminen pitäisi sisältää aina hyvät perustelut ja palaut-

teessa pitäisi säilyttää vahva asiakeskeisyys. Haastateltavat totesivat, että

jos työyhteisössä ihmisillä on valmiiksi hyvät ja luottamukselliset välit, on

sellaisessa ilmapiirissä myös helppo esittää hullujakin ideoita, joita voidaan

joko lähteä kehittämään eteenpäin tai todeta suoraan kelvottomiksi. Tär-

keintä on, että keskusteluilmapiiri sallii ideoiden esittämisen ja niistä kes-

kustelemisen avoimesti. Tässä avoimessa ilmapiirissä avokonttori nähtiin

erittäin merkittävänä tekijänä. Työyhteisö, jossa voidaan keskustella omien

työtehtävien lomassa, koettiin hedelmälliseksi alustaksi uusille ideoille. Mie-

leen pälkähtäneet ideat on helppo esittää ja niitä voidaan yhdessä testata

vaikka saman tien.

Myös esimiehen roolissa nähtiin merkittävänä se, että esimies on kiinnostu-

nut ja kuunteleva uusille ideoille ja antaa niistä vastapalautetta. Esimiehen

tulee myös olla tasapuolinen ja tukea alaisten toimintaa ja tavoitteita. Työ-

yhteisön ilmapiiri nähtiinkin merkittävänä tekijänä siinä mikä lopulta kannus-

taa tai estää innovatiiviseen työskentelyyn. Uusien luovien ajatusten esittä-

minen vaatii matalat kynnykset ja uudet radikaalimmat innovaatiotkin tulisi

pystyä esittämään ilman liikaa muodollisuutta ja byrokratiaa. Annettuun ide-

aan pitäisi saada vastapalautetta mahdollisimman nopeasti. Jonkinlainen
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aloitetoiminta ja muodollisuus huomioitiin kyllä tärkeiksi, mutta toiminnan pi-

täisi olla läpinäkyvää, säännöllistä ja avoimesti viestittyä. Myös mahdolli-

suus viestittää ajatuksiaan anonyymisti, madaltaa ideoiden esiintuomisen

kynnystä entisestään. Parhaimpien ideoiden kuitenkin todettiin usein synty-

vän ”älyttömistä heitoista”.

Rahallista palkitsemista ei pidetty X-sukupolven haastateltavien keskuu-

dessa kovinkaan merkittävänä, vaikka sitä ei hylätty myöskään kokonaan:

yrityksen hyvä tulos ja taloudellinen tilanne pitää näkyä myös työntekijäta-

solla. Innovatiivista työskentelyä tukevan rahallisen palkitsemisjärjestelmän

haasteena nähtiin kuitenkin oikeanlaisen mittareiden valinta, joiden perus-

teella työntekijöitä palkitaan. Työntekijän tuloksellisuutta pitäisi mitata tasa-

arvoisilla mittareilla, joihin myös työntekijät voivat aidosti omalla toiminnal-

laan vaikuttaa. Kannustepalkkioiden välityksellä on vaikeaa arvioida oman

toiminnan onnistumista, sillä lopulta kerran vuodessa tilille tuleva rahallinen

korvaus ei kerro, kuinka hyvin omiin tavoitteisiin on päästy. Rahallinen kor-

vaus ei myöskään motivoi kuin hetkellisesti ja sillä ei ole juurikaan vaiku-

tusta pidemmän aikavälin motivoitumiseen. Rahaa merkittävämpänä palkin-

tona pidettiin esimiehen välitöntä, suullista palautetta onnistumistilanteissa,

mikä johtaa myös suurimpaan onnistumiskokemukseen. Tällaisen positiivi-

sen palautteen lisäksi haastateltavat pitivät suurimpana motivaatiotekijänä

työtehtävien sisältöä ja omia vaikutusmahdollisuuksia siihen. Työtehtäviin

pitää sisältyä heidän mukaansa uusia haasteita ja mahdollisuus kehittyä

ammatillisesti. Tämä nähtiin myös vaikuttavan siihen, kuinka nopeasti esi-

merkiksi vanhemmat kollegat haluavat siirtyä eläkkeelle. Mitä merkitykselli-

sempää työ on itselle, sitä enemmän ja pidemmäksi aikaa ihminen sitoutuu

työelämään. Lisäksi työssä motivoitumiseen vaikuttaa paljon annetut re-

surssit ja työkalut, sillä niiden puutteellisuus hankaloittaa työntekoa ja mah-

dollisuuksia toimia parhaalla mahdollisella tavalla. Tällainen seikka alkaa

nopeasti vaikuttamaan työntekijän intoon ja motivoitumiseen tehtävän suo-

rittamiseksi. Myös itseohjautuvuus ja mahdollisuus määritellä työtehtävien



63

suoritustapaa tai aikaa, koettiin merkittävästi motivaatiota nostavina teki-

jöinä. Saatu vastuu niin sisällöllisesti kuin työajan joustavuuden puitteissa

koetaan positiivisesti, sillä se on osoitus, että työntekijään luotetaan. Luot-

tamuksen kokeminen nähtiin myös merkittävänä motivoitumisen kannalta.

Ideoiden käytäntöön tuomisesta haastattelussa nousi esiin ajatus, että ih-

miset suhtautuvat aina lähtökohtaisesti muutoksiin ”ei”-asenteella ja sitä

pystytään parhaiten välttämään, kun työntekijät saavat itse kokea osallistu-

mista uuden idean keksimiseen tai kehittämiseen. Liian valmiit ratkaisut

nostattavat vain kielteistä asennetta uusia ideoita kohtaan ja mukaan pää-

seminen nostaa työntekijöiden vastuuta ja sitä kautta sitoutumista uuden

idean hyväksi. Toisaalta muilta kollegoilta tulleet positiiviset kokemukset uu-

den innovaation tai työtehtäviin liittyvän muutoksen suhteen nähtiin vievän

uusia ideoita organisaatioissa hyvin eteenpäin. Omia uusia ideoitaan saa

myös haastateltavien mukaan paremmin käytäntöön, jos idean taakse pys-

tyy saamaan muita ympärillä olevia ihmisiä. Tällöin usein muutokset lähte-

vät etenemään kun koko työyhteisö alkaa pikkuhiljaa toimimaan uuden

idean mukaisesti.

6.4 Suuret ikäluokat

Myös suurien ikäluokkien haastattelu lähti liikkeelle niiden tekijöiden pohti-

misesta, jotka motivoivat ja kannustavat innovatiivisuuteen. Suurimpana ja

merkittävimpänä asiana haastateltavat mainitsivat yksimielisesti työn sisäl-

lön mielekkyyden ja työpaikalla koetun arvostuksen, niin työkavereiden kuin

esimiehen taholta. Haastateltavat olivat hyvin yksimielisiä siitä, että työn on

oltava haastavaa ja itselle mieluisaa, sekä töihin ja työyhteisöön pitää olla

kiva tulla aamuisin.
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Vanhemmat työntekijät kuitenkin huomioivat, että yleensä uusien ideoiden

luominen syntyy käytännön tarpeiden kautta. Ylemmältä johdolta tulevat

odotukset tietyn asian kehittämiseksi laittavat kehityksen liikkeelle väkisin-

kin, koska se luo odotuksia työntekijöiden toimintaan. Tällaisia odotuksia ei

koeta negatiivisena, mutta keskustelussa huomioitiin, että silloin ideointi ja

innovointi vaativat eritavalla paneutumista ja aikaa, jotta asetettuun kehitty-

mistavoitteeseen päästään. Ainoastaan odotukset koetaan niissä tilanteissa

negatiivisina ja luovuutta estävinä, jos mukaan tulee pakko asian suoritta-

miseksi. Haastattelussa todettiinkin, että vaikka innovatiivisuudelle luodaan

odotuksia, niin työntekijän tulisi kuitenkin ehdottomasti kokea, että luovuus

ja innovatiivinen työskentely ovat vapaaehtoista.

Haastateltavien mukaan ylimmän johdon tulee erityisesti luoda positiivinen

ilmapiiri ja yrityskulttuuri innovatiivisen työskentelyn tukemiseksi. Kehitystoi-

mintaa tulee arvostaa ja sitä voi ilmentää esimerkiksi luomalla paljon erilai-

sia kanavia ideoiden esittämiselle ja antamalla työvälineitä ideoiden gene-

roimiseksi. Johdon ja esimiesasemassa olevien tulisi olla kiinnostuneita ja

seurata säännöllisesti, millaista kehitystä työntekijät omassa työssään teke-

vät. Ylimmän johdon konkreettinen kiinnostuksen osoitus kannustaa kovasti

kehittämään asioita odotetulla tavalla. Henkilökunnan osaamisen ylläpi-

dosta tulisi pitää huolta ja tarjota aktiivisesti mahdollisuuksia osallistua tilai-

suuksiin, joissa työntekijöiden ammatillinen tietämys kasvaa. Lisäksi ylim-

män johdon tulisi järjestää resurssit innovatiivista työskentelyä tukeviksi.

Radikaalimpien innovaatioiden kehittämisen ja käytäntöön tuomisen todet-

tiin vaativan ympärilleen organisatorisia rakenteita, joiden avulla hyvät ideat

lähtevät kehittymään ja jalostumaan eteenpäin. Uusien ideoiden käsittelylle

pitäisi siis olla olemassa resursseja tai ennalta sovitut toimintatavat, joiden

mukaan organisaatiossa kehitystyö lähtee etenemään. Hyvätkin ideat jää-

vät vaille kehitystä ja toteutusta, jollei johto vastuuta kehitystyötä ja järjestä

vaadittavia resursseja toiminnan kehittämiseksi. Uusien luovien ajatusten

eteenpäin viemisestä on annettava vastuu valituille henkilöille ja henkilö-

kuntaa tulee sitouttaa ideoiden kehittämiseen. Kehittämisen todettiin olevan
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lopulta kuitenkin raakaa työtä, joka vaatii resursseja ja erityisesti tekijöiltään

paneutumaan asiaan.

Haastateltavien mukaan esimiehen persoona vaikuttaa siihen, kuinka hyvin

hän onnistuu motivoimaan ja ylläpitämään innovatiivisen työskentelyn ilma-

piiriä. Jos esimiesasemassa olevalla on tarve ottaa hyvät ideat omiin ni-

miinsä ja parantaa näin omaa asemaansa organisaatiossa, eivät rakenteel-

lisetkaan ratkaisut pidä yllä innovatiivista työskentelyä. Tällöin jo esimiehen

toiminta johtaa innovatiivisen työskentelyn totaaliseen latistumiseen. Esi-

miehen tulee olla helposti lähestyttävä ja kommunikaation tulee olla avointa

ja mutkatonta työntekijän ja esimiehen välillä. Myös esimiehen fyysinen läs-

näolo työyhteisössä nähtiin merkittävänä tekijänä, jotta innovatiivista työs-

kentelyä voidaan aidosti johtaa. Fyysisesti hajallaan olevan työyhteisön tai

pitkän välimatkan esimiehen ja alaisen välillä todettiin asettavan haasteita

uusien ideoiden esittämiseen. Etäiset esimies-alaissuhteet rajoittavat

avointa kommunikaatiota, jossa ideat nousevat esiin ja lähtevät mahdolli-

sesti kehittymään.

Lisäksi oma hyvä sisäinen flow -tila nähtiin merkittävänä tekijänä innovatii-

visuudelle. Hyviä, uusia ideoita syntyy helposti hyvässä positiivisessa ilma-

piirissä, kun ihmisen oma mieli on avoin. Tässä kohtaa haastattelua myös

huomioitiin samalla kiireen ja riittämättömien resurssien negatiivinen vaiku-

tus innovatiiviseen työskentelyyn. Liika kiire ja työpaineet ajaa ihmiset suo-

rittamaan käsillä olevaa tehtävää eikä luovuudelle jää tilaa. Hyvään omaan

sisäiseen flow -tilan rakentamiseksi tarvitaan myös hyvä ja toimiva työilma-

piiri, jossa kannustetaan ja rohkaistaan toisia. Hyvän ja kannustavan ilma-

piirin koettiin synnyttävän jo itsestään uusia ideoita ihmisten välisen kom-

munikaation seurauksena. Työn lopputuloksen todettiin haastattelussa ole-

van tällöin ”enemmän kuin yksittäisten henkilöiden erilleen poimittu työpa-

nos”, sillä tiedon nähtiin generoituvan uusiksi ideoiksi ihmisten välisessä
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kanssakäymisessä. Erityisesti työpareittain työskentelyn positiivisista vaiku-

tuksista innovatiiviseen työskentelyyn todettiin, että kahdestaan työskennel-

täessä ryhmädynamiikkaan liittyvät ongelmat eivät ole vielä läsnä, vaan tie-

don generoituminen riippuu kahden henkilön välisestä kemiasta. Tällöin ide-

oiden kehittämiseksi pystytään vaihtamaan jo mielipiteitä ja ajatuksia luo-

vuutta edistävällä tavalla, ja toisaalta luovuutta ei häiritse isompaan ryh-

mään liittyvät ryhmädynamiikan kompastuskivet. Työparityöskentelyn etuna

nähtiin myös se, että keskustelun kautta omia ideoita ja ajatuksia pystyy

työstämään paremmin, koska ne tulee sanoitettua toisen kuultavaksi.

Palautteen antaminen nähtiin myös suurten ikäluokkien haastattelussa tär-

keänä tekijänä innovatiivisessa työskentelyssä. Positiivinen, kannustava

palaute on merkittävää, niin esimieheltä kuin työtovereilta. Positiivista pa-

lautetta on myös huomattavasti helpompi antaa toisille kuin kehittävää tai

negatiivista palautetta. Silti positiivista palautetta pitäisi olla enemmän työ-

yhteisöissä. Haastateltavien mukaan usein nuoremmat kollegat ovat spon-

taanimpia palautteen antamisen sekä kiitoksen ja kehujen kanssa. Tärkeää

palautteen luonteessa on kuitenkin haastateltavien mielestä sen aitous.

Olipa palaute positiivista tai negatiivista niin sen täytyy olla aitoa, koska

teennäinen postiviinen palaute on helposti havaittavaa, ja toisaalta epäaito,

negatiivinen palaute tuntuu saajasta epäoikeudenmukaiselta. Negatiivinen

palaute tunnistettiin tärkeäksi kehityksen kannalta, mutta hyvällä tavalla an-

nettu negatiivinen palaute sisältää myös hyvät perustelut. Palautteenantoti-

lanteissa on iso rooli osapuolten välisellä luottamuksella. Palautteen anta-

misen pitäisi olla keskustelevaa ja tasapainoista, eikä kritiikki saa kohdistua

persoonaan, vaan käsillä olevaan asiaongelmaan. Tässä kohtaa pitkän työ-

uran tehneet haastateltavat tunnistivat historian tuoman painolastin ja sen

vaikutukset omaan käyttäytymiseen palautemielessä. Esiin nousi muun mu-

assa 80-luku, jolloin ”pomot oli pomoja ja työntekijät alaisia”. Johtamisen

todettiin olleen tuolloin hyvin toisenlaista, jopa diktaattorimaista. Tällaisesta

maailmasta poiskasvaminen ja kulttuurin suuri muuttuminen näkyy varsin
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vahvasti haasteltavien mielestä, mutta yrityskulttuurin muutosten todettiin

olevan hitaita ja aikaa vieviä.

Rahaa ei pidetty haastateltavien keskuudessa innovatiiviseen työskente-

lyyn motivoivana tekijänä. Rahallinen palkitseminen nähtiin kunnianosoituk-

sena ja tapana osoittaa kiitosta työntekijälle. Sen sijaan esimiehen roolia

pidettiin erittäin merkittävänä innovatiivisen työskentelyn kannalta ideoiden

luomisen ja esittämisen näkökulmasta. Haastateltavien mukaan lähiesimies

voi omalla asenteellaan ja toiminnallaan joko ”latistaa tai saada huippusuo-

ritukseen” innovatiivisen työskentelyn näkökulmasta. Lähiesimiehen rooli

korostuu myös silloin kun työyhteisössä kehittyy uusi isompi innovaatio, joka

voisi hyödyttää liiketoimintaa laajemmallakin mittakaavalla. Tällöin on rat-

kaisevaa, miten lähiesimies tarttuu esitettyyn ideaan ja antaa sen työstämi-

seen resursseja työyhteisössä. Haaste voi olla laajempikin, sillä myös lä-

hiesimiehen kädet todettiin toisinaan sidotuiksi, jonka vuoksi haastateltavat

palasivat ajatukseen siitä, että organisaatioissa on tarve tietynasteiselle toi-

minnalliselle rakenteelle ideoiden edistämiseksi.

Uudet ideat tuodaan haastateltavien mukaan parhaiten osaksi käytäntöjä,

kun kehittämistyölle on varattu oikeat ja riittävät resurssit. Esimiehen pitää

olla vahvasti mukana uusien ideoiden eteenpäin viemiseksi. Isommat ja ra-

dikaalimmat innovaatiot tarvitsevat projektointia ja pilotointia, ja siksi niille

on oltava ylimmän johdon tuki. Arjen pienempien innovaatioiden käytäntöön

tuominen vaatii haastateltavien mukaan ennen kaikkea hyvää työilmapiiriä,

jossa omia tai toisten toimintatapoja on helppo muuttaa avoimen kommuni-

kaation kautta.  Lisäksi pienetkään arjen innovaatiot eivät välttämättä ole-

kaan pieniä, vaan nekin vaativat ympärilleen tietyn päätöksen ja resursoin-

nin. Yhtenä isoimpana ideoiden käytäntöön tuomisen esteenä nähtiin sisäi-

nen kilpailu. Tällä viitattiin tilanteisiin, joissa työntekijät eivät hyväksy toi-

sessa työyhteisössä tehtyjä ratkaisuja osaksi omia prosessejaan.
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Haastateltavat näkivät nuorempien ja vanhempien työntekijöiden välillä

eroa innovatiivisen työskentelyn suhteen. Pitkään talossa olleiden työnteki-

jöiden todettiin omaavan vahvat rutiinit, joiden mukaan he ovat tottuneet toi-

mimaan, ja joiden mukaan myös mielellään jatkossakin toimitaan. Haastat-

telussa nousi esiin myös näkökulma, jonka mukaan vanhemmat työntekijät

saattavat kokea innovatiivisen työskentelyn haastavana. Nykytyöelämän

odotukset innovatiivisuudesta voivat tuoda mukanaan jopa riittämättömyy-

den tunnetta, sillä enää pelkkä rutiinien suorittaminen ei tunnu riittävän,

vaan sen lisäksi pitäisi pystyä tuomaan työhönsä jotain uutta. Haastatelta-

vat tunnistivat että nuoremmat työntekijät ovat luontaisesti paljon innok-

kaampia kehittämään ja ideoimaan uutta. Nuoremmilla kollegoillaan todet-

tiin olevan enemmän luontaista intoa ja motivaatiota kehittää asioita ja tuoda

uusia, hyvinkin lennokkaita ideoita esille. Haastateltavien mukaan toisinaan

uudet luovat ajatukset ja ideat tuntuvat työtehtävien ja yrityksen perustoi-

minnan kannalta epäoleellisilta ja turhilta. Uudet ideat, jotka tuntuvat haas-

tateltavien mukaan myös itselle tärkeiltä, järkeviltä ja toteuttamiskelpoisilta,

ovat sellaisia, joihin he ovat halukkaampia tarttumaan ja osallistumaan ke-

hittämiseen. Muut lennokkaammat ideat, joiden ei nähdä palvelevan riittä-

västi yrityksen perustarkoitusta tai toimintaa koetaan turhina ja niiden kehit-

tämiseen ja eteenpäin viemiseen ei vanhemmilta työntekijöiltä löydy moti-

vaatiota. Nuorempien kollegoiden innokkuutta ja ihanteellisuutta arvoste-

taan ja nähdään tärkeänä asioiden eteenpäin viemiseksi, mutta oma kiin-

nostus uudistumiseen ja työtehtävien ympärillä pyöriviin kehitysasioihin on

vähentynyt vanhenemisen myötä. Iän kertymisen myötä haastateltavat tun-

nistavat itsessään halun keskittyä yhä enemmän käsillä olevien tehtävien

suorittamiseen ja uudet lennokkaat ideat työtehtävien ympärillä voidaan ko-

kea enempi ”taustahälynä” tai ”lillukan varsina”, joilla ei ole todellista yh-

teyttä asioihin, jotka tuottavat yritykselle arvoa.

Myös uudet teknologiset mahdollisuudet ovat esimerkiksi suurelle ikäluo-

kalle erilainen haaste kuin nuoremmille kollegoille, joilla koko työura on pe-
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rustunut erilaisten teknisten ratkaisujen hyödyntämiseen. Tekniikan todelli-

nen hyödyntäminen on ollut vasta pienen aikaa osa pitkää työhistoriaa ja

osittain tämä koetaan haasteelliseksi. Haastateltavat toteavat nuorempien

kollegoiden pystyvän hyödyntämään tietotekniikkaa paremmin ja heillä ole-

vat uusiin teknologisiin ratkaisuihin paremmat valmiudet. Vaikka tekniikan

osaamisen kehittäminen voidaan nähdä työhön liittyvänä haasteellisuutena,

pitää motivoivimmat haasteet löytyä substanssiosaamisesta. Parhaiten

haasteltavia motivoi haasteellinen työ, jossa onnistumiset myös yli omien

odotusten, ovat suurin eteenpäin vievä tekijä.

Eläkeiän lähestymisen tunnistettiin vaikuttavan motivoitumiseen ja tätä

kautta innovatiiviseen työskentelyyn. Haastateltavat totesivat työntekijän

oman elämäntilanteen vaikuttavan hyvin paljon hänen motivoitumiseensa

työelämässä jatkamiseen tai halukkuuteen kehittää itseään tai työtehtävi-

ään. Työtehtävien sisältö, oma jaksaminen, työilmapiiri ja siihen liittyen hy-

väksytyksi tulemisen tunne olivat merkittävimpiä työelämässä koettuja asi-

oita, jotka vaikuttavat eläkkeelle lähtöhalukkuuteen. Haastateltavat myönsi-

vät, että edessä oleva eläkkeelle jäänti saa ajatukset siirtymään jo omaan

poisjääntiin, jolloin jokaiseen asiaan ei ole enää halukkuutta tarttua, vaan

esimerkiksi annetaan mieluummin nuorempien työntekijöiden hoitaa asioita

omalla tavallaan, vaikka toimintatavoissa nähtäisiinkin jotain kehitettävää.

Eläkkeelle siirtymistä ja ”hanskojen laittamista tiskiin” ennenaikaisesti vauh-

dittavat erityisesti huono työyhteisö tai vanhuuteen liittyvät negatiiviset ikä-

asenteet työyhteisössä. Esimiehen työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu,

myönteinen palaute, kiitos ja osoitus siitä, että kokemusta ja osaamista to-

della arvostetaan, ovat tekijöitä, jotka haastateltavat luettelivat mahdollisina

työuraa pidentävinä seikkoina. Nämä nähtiin toki tärkeinä asioina kaiken

ikäisten johtamisessa. Eläkkeelle jäämisen todettiin kuitenkin olevan hyvin

paljon kiinni omista intresseistä ja elämäntilanteesta. Siihen vaikuttavat niin

terveyden tila, vireys ja perhesuhteet. Erityisen tärkeää on myös se, koe-

taanko työtehtävät itselle tärkeiksi. Työtehtävien ”pitää puhutella teki-

jäänsä”. Vaikka työtehtävistä saisi paljon positiivista palautetta ja kiitosta,
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niin se ei riitä, jos työsisällön merkitys ei ole tekijälleen suuri. Työn sisällön

mielekkyys itselle on siis ratkaisevassa asemassa siinä, kun eläkkeelle siir-

tymisen ajankohtaa harkitaan.

6.5 Tutkimustulosten analysointi

Edellä esitettyjen haastattelutulosten pohjalta seuraavissa kappaleissa sy-

vennytään hakemaan vastausta asetettuihin tutkimuskysymyksiin ja kuvai-

lemaan sitä, miten innovatiivista työskentelyä johdetaan. Haastatteluista

poimitaan niissä havaittavat yhtäläisyydet, jotka kuvaavat innovatiiviseen

työskentelyyn vaikuttavia motivaatiotekijöitä, joihin voidaan vaikuttaa johta-

misen keinoin. Tämä tarkoittaa siis luovien ideoiden generointiin, esittämi-

seen ja käytäntöön tuontiin esitettyjen asioiden kuvaamista eri-ikäisten

haastatteluista. Erilaiset innovatiiviseen työskentelyyn motivoivat tekijät on

ryhmitelty seuraavassa osiossa sen mukaan, ovatko ne yksilön sisältä tule-

vaan luontaiseen motivaatioon vaikuttavia tekijöitä vai ulkoisia motivaa-

tiotekijöitä, joilla on myös lopulta vaikutusta ihmisen sisäiseen motivoitumi-

seen. Jaottelun kautta halutaan ilmentää sitä, mitkä asiat ovat innovatiivisen

työskentelyn kannalta merkityksellisiä, jotta osataan paremmin kiinnittää

huomiota siihen, millaisia asioita organisaatioissa tulisi johtaa innovatiivisen

työskentelyn tukemiseksi. Motivointitekijöiden jaottelu eri innovatiivisen

työskentelyn vaiheiden alle on vaikeampaa, koska motivaatio vaikuttaa ko-

konaisuutena innovatiiviseen työskentelyyn, eikä vain yhteen sen kolmesta

teoreettisesta vaiheesta.

Tässä luvussa kuvaillaan myös haastatteluiden pohjalta, miten eri-ikäisiä

tulisi huomioida johtamisessa. Eri-ikäisten johtamista kuvaillaan poimimalla

haastatteluista eroavaisuuksia eri sukupolvien vastauksien välillä. Lisäksi

vanhenemisen vaikutuksia motivoitumiseen havainnoidaan ja pohditaan,

kuinka se tulisi huomioida johtamisessa. Kaikkia näitä haastatteluista teh-
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tyjä havaintoja ja löytöjä verrataan myös seuraavissa kappaleissa aikaisem-

paan viitekehykseen. Näin pyritään muodostamaan hallittu kokonaiskuva

eri-ikäisten innovatiivisen työskentelyn keskeisimmistä näkökulmista.

6.5.1 Luontaisen motivoitumisen lähteet ja merkitys

Kaikkien ikäryhmien haastatteluissa nousee selkeästi esille ajatus siitä, että

työnsisällöllä on suuri merkitys motivoitumiseen ja sitä kautta myös innova-

tiiviseen työskentelyyn. Työtehtävien sisällön mielekkyys itselle, ja erityi-

sesti työn tavoitteiden ja sen tuloksien merkitys itselle, ovat olennaisessa

roolissa motivoitumisen kannalta. Työn sisällön pitää tarjota työntekijälleen

tyytyväisyyden tunnetta, jolloin motivoituminen on vahvemmillaan. Työnte-

kemisen hyöty organisaatiolle pitää myös olla konkretisoitavissa ja oman

työn kokeminen arvokkaaksi työnantajan näkökulmasta on ensiarvoisen tär-

keää. Myös aikaisemmassa kirjallisuudessa on tunnistettu luontaisen moti-

vaation merkitys innovatiivisen työskentelyn kannalta. Luontainen motivoi-

tuminen saa ihmisen automaattisesti toimimaan tilanteen parhaaksi, etsi-

mään uusia keinoja ja kehittämään sitä. Kuten Amabile (1998) on todennut

omassa tutkimuksessaan, kaikenlainen motivaatio ei johda luovuuteen

vaan ihminen on luovimmillaan, kun hän on luontaisesti motivoitunut uusien

ideoiden tuottamiseen. Tällöin motivaatio syntyy ihmisestä itsestään ja hä-

nen omasta kiinnostuksesta, tyytyväisyyden tunteesta tai työn tarjoamista

haasteista. (Amabile, 1998, 79.)

Tätä ajatusta tukee edelleen haastatteluista poimittavissa oleva näkemys

siitä, että innovatiivinen työskentely ja uusien ideoiden generoiminen lähtee

usein liikkeelle siitä, että työntekijä haluaa nopeutta, helpottaa tai parantaa

omaa työn tekemistään. Kyse on siis vahvasti luontaisesta motivoitumi-

sesta, jonka voisi kiteyttää lauseeseen ”mitä minä hyödyn tästä”. Uusia ide-

oita ja työtehtävien kehittämistä aletaan yleensä tekemään automaattisesti
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omien rutiinien helpottamiseksi. Inkrementaalien innovaatioiden eli vähitel-

len kasvavien innovaatioiden lähtökohtana voisikin haastatteluiden perus-

teella olettaa, että usein uusien ideoiden generointi on lähtenyt liikkeelle

työntekijän henkilökohtaisesta tarpeesta. Tätä näkökulmaa ja ihmisen omaa

hyötymistä kehittämisestä on vähemmän painotettu aikaisemmassa inno-

vatiivisen työskentelyn tutkimuksessa, mutta tämän tutkimuksen haastatte-

lujen perusteella ihmisen oman hyödyn kokeminen on hyvin merkittävässä

asemassa innovatiivisen työskentelyn toteuttamisessa.

Haastatteluista ilmenee, että työtehtävien pitää olla haastavia ja niissä pitää

olla myös riittävästi autonomiaa päättää asioista. Muun muassa mahdolli-

suus tehdä päätöksiä, suunnitella itse työn toteuttamistapaa tai työaikojen

joustavuus ovat konkreettisia esimerkkejä työntekijän kokemasta itsenäi-

syydestä. Työssä saatu itsenäisyys koetaan vastuuna ja myös luottamuk-

sen osoituksena organisaatiolta. Tätä näkemystä tukee myös Amabilen

(1998) esittämä ajatus siitä, että esimiehen tulisi tuntea alaisten osaamis-

taso ja tehtävät niin hyvin, että hän voisi huomioida työntekijöiden sopivuu-

den ja vaatimustason työtehtäviin, tukien näin työntekijöiden luontaista mo-

tivoitumista parhaalla mahdollisella tavalla. (Amabile, 1998, 80). Myös

muun muassa Jong & Hartogin (2007) tutkimus tukee käsitystä siitä, että

työntekijän valinnan vapaus rohkaisee työntekijää luovampaan työskente-

lyyn.

Motivoitumisen kannalta on myös merkityksellistä, että työ koetaan haas-

teelliseksi ja että työntekijällä on mahdollisuus osallistua koulutuksiin am-

mattitaidon kehittämiseksi. Oppimistilanteet ja kehittymismahdollisuudet ko-

ettiin haastateltavien keskuudessa motivoiviksi, koska se antoi lisää sy-

vyyttä omaan osaamiseen ja ammattitaitoon, joka koettiin siis hyödylliseksi

omista lähtökohdista. Aikaisemmassa tutkimuksessa onkin havaittu, että

työntekijälle tulisi tarjota mahdollisuus kehittää itseään, omaa ammattitaito-

aan ja osaamistaan. Esimerkiksi Carmelin et al. (2006) mukaan korkeampi
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ammatillinen osaamisen nostaa innovatiivista työskentelyä, vaikuttaen työn-

tekijöiden mahdollisuuteen nähdä asioita laajemmin ja liittää niihin myös uu-

sia asiayhteyksiä luovalla tavalla. Tämä näkökulma tukee ajatusta siitä, että

työntekijöiden kouluttaminen nostaa organisaation osaamistasoa, mikä on

totta. Haastatteluissa kuitenkin työntekijät näkivät omat kehittymismahdolli-

suudet ja uuden oppimisen vaikuttavan nimenomaan heidän motivoitumi-

seensa. Aikaisemmassa tutkimuksessa todettu työntekijöiden osaamista-

son kasvattaminen ei siis jää työntekijöiden kouluttamisesta ainoaksi orga-

nisaatioon palautuvaksi hyödyksi, vaan sen merkitys myös yksilöiden moti-

voitumisen näkökulmasta on merkittävä. Koulutukseen panostaminen ei ole

vain panostamista ammatillisen osaamisen kasvattamiseen, vaan myös pa-

nostus työntekijöiden motivoitumisen nostattamiseen.

Haastatteluissa nousi esiin myös vähemmän aikaisemmassa innovatiivista

työskentelyä koskevassa tutkimuksessa huomioitu näkökulma, jonka mu-

kaan työsuhteen jatkumiseen liittyvä epävarmuus tai tiedossa oleva työsuh-

teen loppuminen, vaikuttavat työntekijöiden luontaiseen motivoitumiseen ja

tätä kautta myös innovatiiviseen työskentelyyn. Haastatteluissa työsuhteen

kestolla todettiin olevan erittäin suuri vaikutus siihen, kuinka merkityksel-

liseksi työ koetaan itselle, ja kuinka se näin ollen vaikuttaa motivoitumiseen

innovatiivisen työskentelyn hyväksi. Työn kehittämistä ei koettu merkityk-

selliseksi, jos työtehtävien ei nähty jatkuvan tulevaisuudessa. Haastattelui-

den mukaan lyhytkestoisissa työsuhteissa keskitytään suorittamaan vain

annettuja työtehtäviä, ilman että niitä aletaan kovinkaan innokkaasti kehit-

tämään tai generoimaan ideoita organisaation hyväksi. Myös vakituisessa

työsuhteissa epävarmuus työsuhteen jatkumisesta, saa työntekijät passi-

voitumaan ja suorittamaan vain pakollisia rutiineja. Lyhyt työsuhde ei sitouta

työntekijää, eikä tätä kautta myöskään anna motivaatiota kehittää asioita

organisaation eduksi, sillä työsuhteen päättymisen myötä työn tekemisestä

koettu hyöty menetetään. Näin ollen tilanteet, joissa työsuhteen ei odoteta

jatkuvan enää pitkään, työntekijöiden luontainen motivoituminen innovatiivi-

seen työskentelyyn laskee.



74

Luontaisen motivaation voi nähdä vaikuttavan myös paljon siihen, kuinka

uudet innovatiiviset ideat tuodaan parhaiten osaksi käytäntöjä. Haastatte-

luista on poimittavissa selkeästi näkemys siitä, että henkilöstön osallistumi-

nen ja sitouttaminen uusien ideoiden kehittämiseen ja käytäntöön tuomi-

seen vaikuttavat oleellisesti, kuinka onnistuneesti uudet innovaatiot tulevat

osaksi käytäntöjä. Organisaatiossa ylhäältäpäin, valmiiksi annettujen ideoi-

den tunnistettiin usein onnistuvan huonosti, aiheuttaen paljon muutosvasta-

rintaa. Sen sijaan henkilökunnan osallistuttaminen uusien ideoiden kehittä-

miseksi ja toteuttamiseksi nähtiin oleellisena onnistumisen näkökulmasta.

Ylimmän johdon roolina on tällöin antaa työyhteisölle odotukset lopputule-

masta ja tarjota toimintaan riittävät resurssit. Uutta ideaa ei voi kuitenkaan

tuoda työyhteisöön loppuun asti pohdittuna, esimerkiksi konsultin toimesta.

Ihmisten on päästävä vaikuttamaan, jotta he sisäistävät tavoitteet ja tekevät

niistä omia tavoitteitaan. Samalla ihmiset automaattisesti sitoutuvat muutok-

siin, koska se on osa omaa päämäärää ja nähdään oman toimenkuvan to-

teuttamisena ja kehittämisenä. Uuden keksiminen ja luominen voidaan

myös kokea pitkälti ammattiylpeyskysymyksenä, jolloin valmiita ratkaisuja

ei edes haluta ottaa omaan toimintaan mukaan.

6.5.2 Ulkoiset motivaatiolähteet ja niiden merkitys

Sen lisäksi, että luontaiseen motivoitumiseen vaikuttaa työn kokeminen tär-

keäksi itselle, haastatteluiden mukaan myös työn kokeminen merkityksel-

liseksi organisaation näkökulmasta on erittäin keskeistä. Työn merkityksel-

lisyyden näkeminen organisaatiolle vaikuttaa yksilön omaan luontaiseen

motivaatioon. Työn merkityksellisyyden kokemiseen organisaation näkökul-

masta vaikuttaa paljon arvostus, jota yksilö kokee organisaatiossa. Arvos-

tuksen tunteeseen vaikuttaa erityisesti ylimmän johdon viestintä ja yritys-

kulttuuri, lähiesimiehen esimiestaidot sekä työyhteisön ilmapiiri. Näissä kai-

kissa kolmessa korostuu lisäksi avoimen viestinnän kulttuuri sekä positiivi-

nen palaute.
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Ylimmän johdon toiminnassa haastateltavat näkivät keskeisenä avoimen,

kannustavan ja keskusteluun mukaan ottavan viestinnän. Ylimmän johdon

tulisi siis viestiä avoimesti suunnitelmia ja tavoitteita, ja pyytää henkilöstöä

osallistumaan ideoitiin tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän lisäksi ylimmän

johdon tulisi osoittaa kiinnostusta uusia ideoita kohtaan esimerkiksi tarjoa-

malla mahdollisimman monipuolisia ideointikanavia työntekijöille uusien

ideoiden esittämiseksi ja myös palautteen antamiseksi ylimmälle johdolle.

Erilaisten kontaktointikanavien, ja myös anonyymin palautteen antomahdol-

lisuuden kautta yritykseen pystytään luomaan yrityskulttuuria, jossa on ma-

tala kynnys esimerkiksi radikaalimpien innovaatioiden esittämiseen. Tämä

haastatteluissa esiin tullut näkemys tukee aikaisempaa innovatiivisuuden

tutkimuksessa, jossa esimerkiksi Amabilen (1998) mukaan ihmisille on lo-

pulta erittäin tärkeää, että he kokevat työnsä merkitykselliseksi organisaa-

tion kannalta. Tätä kokemusta ja arvostuksen tunnetta voidaan korostaa ai-

dolla kiinnostuksen osoittamisella työntekijöiden ideoita kohtaan, mikä

konkretisoituu asetettuina tavoitteina ja lähtökohtina, joiden avulla kannus-

tetaan ja tuetaan luovien ratkaisujen esittämistä organisaatiossa. (Amabile,

1998, 83; Jong & Hartog, 2007, 49.)

Tämän lisäksi ylin johto tukee innovatiivista työskentelyä parhaiten anta-

malla riittävästi resursseja ja tarjoamalla oikeanlaisia työkaluja. Haastatte-

lussa nousi esiin näkökulma, että erityisesti aika resurssi on merkittävä.

Kiire estää luovan ajattelun, uusien ideoiden kehittämiseen ja sekä eteen-

päin viemisen. Kiireen seurauksena työntekijöillä ei ole aikaa ja voimia ke-

hittämiseen, kun päivät menevät arjesta selviämiseen. Kiire vaikuttaa myös

uusien innovatiivisten ajatusten käytäntöön tuomiseen, sillä kiireen keskellä

ihmiset saattavat ohittaa esimerkiksi organisaation uusia toimintamalleja

koskevan, niin sanotun yleisen viestinnän ja keskittyä vain itselleen tärke-

ään viestintään. Tällöin tieto esimerkiksi uusista toimintamalleista tai ratkai-

suista voi jäädä saamatta, eikä sitä tuoda osaksi omia työskentelytapoja ja

prosesseja. Aikaisemmassa innovatiivisen työskentelyn tutkimuksessa riit-
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tävät aika- ja raharesurssit on myös tunnistettu tärkeiksi tekijöiksi innovatii-

visen työskentelyn kannalta, mutta tässä tutkimuksessa tehtyjen haastatte-

luiden perusteella se on hyvin keskeinen este innovatiiviselle työskentelylle.

Haastatteluissa nousi useaan otteeseen esille ajatus siitä, että innovatiivi-

selle työskentelylle ei ole usein riittävästi työntekijöillä aikaa muiden työteh-

tävien lomassa tai sitten kyse on rakenteellisesta resurssipulasta, eli uusia

ideoita ei vastuuteta kenellekään riittävästi eteenpäin vietäväksi. Tämä vai-

kuttaa oleellisesti myös siihen, kuinka pitkällekin kehitettyjä innovatiivisia

ajatuksia voidaan aidosti tuoda käytäntöön ja osaksi organisaation toimin-

taan. Resurssit määrittelevät erityisesti radikaalien innovaatioiden tuomista

osaksi käytäntöjä ja vaativat muun muassa ylimmän johdon tuen ja panos-

tuksen resursointiin. Kuitenkin inkrementaalit innovaatiot vaativat aina hen-

kilö- tai muita resursseja ja siksi näiden puuttuminen voi johtaa siihen, ettei

pitkällekään vietyjä innovatiivisia ideoita lopulta tuoda osaksi käytäntöjä.

Tätä haastatteluissa esille noussutta käsitystä tukee vahvasti Jong & Har-

togin (2007) tutkimuksessa esitetty ajatus siitä, että oikein mitoitetut resurs-

sit vaikuttavat erityisesti uusien innovaatioiden implementointiin, koska il-

man niitä työyhteisössä on vaikeaa muokata prosesseja uusien ideoiden

mukaisiksi (Jong & Hartog, 2007, 49).

Rahallinen palkitseminen itsessään ei haastateltavien mukaan vaikuta mo-

tivoitumiseen innovatiivisen työskentelyn hyväksi. Rahan merkitys johdon

palkitsemiskeinona ja arvostuksen osoituksen välineenä nähtiin tärkeänä,

mutta se ei ollut haastateltavien mukaan innovatiivisen työskentelyn kan-

nalta riittävä motivointikeino. Aikaisemmassa tutkimuksessa muun muassa

Carmeli et al. (2006) ja Jong & Hartog (2007) ovat esittäneet, että työnteki-

jöiden taloudellinen hyötyminen olisi suuri motivaatiotekijä, ja että rahallinen

palkitsemisjärjestelmä on oleellinen innovatiivisen työskentelyn motivointi-

keinona. Tässä tutkimuksessa tehtyjen haastatteluiden mukaan kuitenkaan

rahallinen palkitseminen ei ole innovatiivisen työskentelyn edellytys. Työn

merkityksellisyys itselle sekä hyvä johtajuus ja työilmapiiri olivat haastatel-

tavien mukaan oleellisia innovatiiviseen työskentelyyn vaikuttavia tekijöitä.
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Rahallinen tunnustus nähdäänkin enemmän työantajalta saatuna kiitoksena

ja positiivisena palautteena, jota innovatiivisesta työskentelystä tulisi seu-

rata. Itsessään rahallinen palkitseminen voi joskus olla ongelmallinen, sillä

sen tasapuolisuus kaikille uusille innovaatioille tulisi varmistaa. Silti rahal-

lista palkitsemista pidetään arvostuksen tunnetta nostavana konkreettisena

huomion osoituksena ja kiitoksena, mikä kannustaa toimimaan jatkossakin

innovatiivisella tavalla.

Lähiesimiehen toiminnalla on suuri merkitys innovatiiviseen työskentelyyn

haastatteluiden perustella. Esimiehen osoittama luottamus sekä avoin, kes-

kusteleva ilmapiiri sekä esimiehen antama positiivinen palaute tunnistettiin

haastatteluissa motivoiviksi. Esimiehen rooli innovatiivisen työskentelyn tu-

kijana on erittäin merkittävä, sillä haastatteluissa todettiin, että esimiesase-

massa olevan kannustus, kiinnostus ja asioiden vieminen eteenpäin ovat

ratkaisevia koko työyhteisön innovatiivisen työskentelyn näkökulmasta. Esi-

miehen tulisikin tukea työntekijöiden onnistumisia, auttaa ongelmatilan-

teissa ja antaa säännöllisesti toiminnasta palautetta. Tämä haastatteluissa

noussut näkemys tukee myös muun muassa LMX-teoriassa esitettyä käsi-

tystä siitä, että esimiehen tulee tukea ja kannustaa idean kehittämisessä ja

tukea myös työntekijän riskinottoa. (Jong & Hartog, 2007, 44-45; Scott

1994). Esimieheltä saatu positiivinen palaute koettiin erittäin motivoivaksi

kaikkien haastateltavien keskuudessa ja sen koettiin vaikuttavan merkittä-

västi työssä viihtymiseen. Tällainen esimiehen roolin merkitys, ja sen vaiku-

tus työntekijän työhyvinvointiin, joko positiivisesti tai negatiivisesti, on tun-

nistettu myös aikaisemmassa tutkimuksessa. Esimiesasemassa olevalla on

suuri vaikutus työn vaativuuteen, kontrolliin ja sosiaaliseen tukeen, ja posi-

tiivisella johtajuudella voidaan nostaa merkittävästi työntekijöiden luotta-

musta, sitoutumista ja hyvinvointia. (Carmeli et al., 2006, 85; Jong & Harto-

gin, 2007.)
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Työyhteisön merkitys on esimiestyön lisäksi oleellisessa asemassa innova-

tiivisen työskentelyn tukemiseksi. Haastatteluissa hyvän työilmapiirin mer-

kitys nousee vahvasti esille, jopa niin merkitykselliseksi, että yksikin huonoa

työilmapiiriä ylläpitävä henkilö voi hyvästä esimiestyöstä ja organisaation

tuesta huolimatta vaikuttaa negatiivisesti, jopa estää innovatiivisen työsken-

telyn työyhteisössä.  Huonossa työskentelyilmapiirissä innovatiiviset ajatuk-

set pidetään mielellään itsellään, koska ideoiden esittämiseen ei odoteta

saavan positiivista ja innostunutta vastakaikua, mikä veisi asioita eteenpäin.

Työyhteisössä työskentelevien ihmisten välinen keskinäinen luottamus ja

avoin kommunikaatio nousevat aivan uudenlaiseen merkitykseen innovatii-

visessa työskentelyssä. Innovatiivinen työskentely ei kehity, jos ei ymmär-

retä yhteistyön merkitystä ja nähdä sen vaikutusta uusien ideoiden syntyy.

Uusien, parhaiden ideoiden todettiin haastatteluissa syntyvän ihmisten vä-

lisissä keskusteluissa ja yhteistyöllä. Työyhteisössä esitetyt ”hullut ideat”

lähtevät usein elämään, sillä toiselle hullu idea voi merkitä toiselle uuden-

laista tapaa ajatella ja nähdä asioita, johtaen näin uusien ideoiden syntyyn.

Erilaista osaamista omaavat ihmiset näkevät ilmaan heitettyjen ajatusten

mahdollisuudet eritavalla, synnyttäen keskustelua ja uusia oivalluksia. Use-

assa haastattelussa esiin nousi myös pareittain työskentely ja sen positiivi-

set vaikutukset innovatiiviseen työskentelyyn. Jo kahden ihmisen välillä uu-

det ajatukset saavat erilaista näkökulmaa, mikä aiheuttaa keskustelua ja

synnyttää ideoita. Pareittain työskentelyssä ei kuitenkaan ole vielä isomman

ryhmän dynamiikkaan liittyviä ongelmia, joten idea saa kehittyä rauhassa

sille asteelle, että sitä voidaan esittää laajemmaltikin.  Hyvässä työyhtei-

sössä on haastatteluiden mukaan yhteinen ”tekemisen meininki” tavoittei-

den saavuttamiseksi.

Myös tietojohtamisen kirjallisuudessa on esitetty laajasti näkemys siitä, että

uusi tieto syntyy ihmisten välisissä kanssakäymisissä. Laajasti on myös esi-

tetty näkemys, että luovissa työryhmissä yhdistyy mahdollisimman erilainen

osaaminen ja myös tätä näkökulmaa haastateltavat toivat vahvasti esille.
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Haastatteluissa käydyt keskustelut tukevat täysin aikaisemman innovatiivi-

seen työskentelyyn liittyvän tutkimuksen tuloksia, joiden mukaan ihmiset

motivoituvat todella paljon tavoitteiden saavuttamiseksi, kun heidän ympä-

rillään olevat ihmiset ovat siihen innostuneita. Yksilöiden tulisi olla haluk-

kaita auttamaan toisiaan ja nähdä erilaisen osaamisen yhdistymisestä koi-

tuva hyöty. Johtamisessa tulisikin tukea työyhteisön avointa ja läpinäkyvää

viestintää, myös epävirallisten tapaamisten kautta. Yhteisen motivoitumisen

lisäksi, hyvän yhteistyön on todettu takaavan tiedon ja osaamisen vaihtu-

mista, mikä vaikuttaa paljon uusien ideoiden syntymiseen työyhteisöissä.

(Jong & Hartog, 2007, 42; Amabile, 1998, 84.)

Palautteen antamisella ja saamisella on esimies – alaissuhteessa sekä työ-

toverien välisessä suhteessa merkittävä vaikutus innovatiiviseen työsken-

telyyn. Myös ylimmän johdon palaute on erittäin merkityksellinen ja toimin-

taa tukeva tai sitä rajoittava tekijä. Kaikissa haastatteluissa palautteen an-

tamisesta keskusteltiin runsaasti ja se tuntuu olevan hyvin keskeinen me-

kanismi, niin esimiestyössä kuin työtoveruudessa ja vaikuttaa paljon moti-

voitumiseen. Erityisesti positiivisen palautteen antamisen tunnistettiin ole-

van kaikissa haastatteluissa todella tärkeää, mutta siinä koettiin olevan vielä

kehittymistä, että sen avulla tuettaisiin innovatiivista työskentelyä parem-

min. Haastatteluista nousi esiin ajatus, että suomalaisessa kulttuurissa po-

setiivista palautetta on totuttu antamaan ja saamaan liian vähän. Positiivi-

nen palaute kuitenkin vaikuttaa työssä viihtymiseen, avoimen ja luottamuk-

sellisen työskentelyilmapiirin ja – kulttuurin rakentumiseen, sekä motivoi ja

kannustaa myös innovatiiviseen työskentelyyn oleellisesti.

Ylimmältä johdolta haastateltavat odottivat avointa, läpinäkyvää ja ripeää

kommunikointia tavoitteista, meneillään olevista kehityshankkeista ja odo-

tuksista työntekijöille. Tärkeää on myös kiitoksen esittäminen onnistumisti-

lanteissa. Lisäksi organisaation sisällä olevien toimintojen tasapuolinen
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kohtelu ja arvostus viestinnän välityksellä, sekä ”me” -hengen luontia pidet-

tiin tärkeänä. Ylimmän johdon viestinnällä ja kiinnostuksen osoituksella to-

dettiin olevan paljon vaikutusta työntekijöiden aktiivisuuteen organisaation

kehittämiseksi ja innovatiivisten ajatusten esittämiseksi.

Uusien, liiketoimintaa muuttavien, radikaalimpien innovaatioiden todettiin

vaativan myös oman palautteenantokulttuurin. Ensinnäkin haastatteluiden

mukaan kehitysideoiden esittäminen ylimmälle johdolle pitäisi olla helppoa,

matalan kynnyksen toimintaa.  Ideoiden esittämiselle pitäisi olla monipuoli-

sia viestintäkanavia, joiden kautta uusi idea on helppo antaa organisaa-

tiossa eteenpäin tutkittavaksi. Tässä kohtaa tunnistettiin myös tarpeet ano-

nyymiin viestintään, mikä entisestään madaltaa ajatusten esittämisen kyn-

nystä. Esitetyistä kehitysideoista tulisi saada nopealla syklillä myös vasta-

palautetta ja tämä palaute/vastapalaute tulisi olla koko organisaatiolle lä-

pinäkyvää. Haastatteluissa nousi kokonaisuutena esiin ajatus siitä, että uu-

sien ideoiden kuuluisi olla kaikille näkyvissä, sillä se madaltaa myös omaa

ideointikynnystä. Haastateltavat kokivat, että on tärkeää tietää kuka on kek-

sinyt, mitä on keksitty ja millaista palautetta ylin johto on siitä antanut.

Esimieheltä saatu palaute koettiin haastatteluissa merkittäväksi ja vaikutta-

van paljon erityisesti inkrementaaliin innovatiiviseen työskentelyyn, esimer-

kiksi omien työtehtävien kehittämiseksi. Erityisesti esimieheltä saatu kiitos

ja positiivinen palaute koettiin motivoiviksi ja vaikuttavan paljon halukkuu-

teen kehittyä edelleen omassa työssään myös työtehtäviään kehittäen.

Haastatteluista on havaittavissa, että positiivinen johtaminen tukee ja kan-

nustaa työntekijää hyvin monipuolisesti vaikuttaen erityisesti työssä viihty-

miseen ja motivoitumiseen. Positiivisuuden johtamisen onkin todettu olevan

myös aikaisemmassa innovatiivisen työskentelyn, mutta myös ikäjohtami-

sen kirjallisuudessa merkittävässä asemassa ja nostattavan työntekijöiden

luottamusta, sitoutumista ja hyvinvointia (Carmeli et al. 2006; 85; Jong &

Hartog 2007, 49; Kiviranta 2010, 49). Haastatteluiden mukaan positiivisen
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palautteen täytyy kuitenkin olla aitoa ja perusteltua, aivan kuten toimintaa

korjaavankin palautteen. Negatiivista palautetta todettiin olevan vaikeampi

saada ja vastaanottaa sekä vaativan hienotunteisuutta. Korjaavassa palaut-

teessa nähtiin oleellisena perustelut ja asiatasolla pysyminen. Korjaavaa ja

negatiivista palautetta todettiin kuitenkin olevan helpompi antaa työyhtei-

sössä, jossa luottamus on rakentunut vankalle pohjalla, ja jossa ihmiset tun-

tevat olevansa arvostettuja.

Haastateltavien mukaan työtovereiden välisessä palautteen antamisessa

toistuvat hyvin pitkälti samat pelisäännöt kuin esimies-alaissuhteessa anne-

tussa palautteessa. Palautteen antamisen ja saamisen merkitys ja vaikutus

ovat välittömiä työyhteisön ilmapiiriin, luottamukseen ja innovatiiviseen

työskentelyyn. Palautteen pitää olla aitoa ja perusteltua. Hyvän palautteen-

antokulttuurin tunnistettiinkin vaativan toimivaa työyhteisöä, mutta toisaalta

hyvät palautteenantotaidot johtavat kohti hyvää työyhteisöä, koska avoin

kommunikaatio rakentaa keskinäistä luottamusta. Palautteenanto kulttuu-

rista todettiinkin, että siinä tulisi vielä kehittyä. Tällaiset, jopa yrityskulttuurin

tasolla tapahtuvien muutosten todettiin olevan hitaita, mutta innovatiivisen

työskentelyn näkökulmasta tähän tulisi panostaa. Haastatteluissa esiin-

tuodut näkemykset työyhteisön palautteenantamisesta tukevat edelleen ai-

kaisemman tutkimuksen käsityksiä työyhteisön palautteenantamisen merki-

tyksestä.  Esimerkiksi Schaffer et al:n (2012) mukaan työyhteisön muilta jä-

seniltä saadulla palautteella on merkittävä vaikutus innovatiiviseen työsken-

telyyn. Innovatiivisen työskentelyn tutkimuksessa onkin tunnistettu, että esi-

miesten tulisi kiinnittää erityisesti huomiota, miten työryhmissä yhdessä

työskentelevät ihmiset saadaan antamaan toisilleen palautetta. (Jong &

Hartog, 2007, 49).
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6.5.3. Eri-ikäisten innovatiivisen työskentelyn johtaminen

Edellä käsiteltyjen eri-ikäisten ryhmähaastatteluiden tulokset ovat hyvin sa-

mankaltaisia ja eri-ikäisyydestä huolimatta haastateltavat jakavat paljon yh-

teneviä käsityksiä siitä, mikä motivoi innovatiiviseen työskentelyyn. Haas-

tatteluiden perusteella innovatiivisen työskentelyn vaikuttavat motivaa-

tiotekijät ovat siis yhteneväisiä eri-ikäisillä. Iästä riippumatta, työntekijöille

on tärkeää työn sisällön merkitykselliseksi kokeminen sekä itselle että orga-

nisaatiolle, ja arvostuksen kokeminen niin johdon, esimiehen kuin työtove-

reiden suunnalta. Arvostuksen kokemiseen vaikuttavat niin hyvä johtajuus

kuin työyhteisön ilmapiiri. Avoimuus, luottamus ja positiivisuus ovat keskei-

siä elementtejä niin ylimmän johdon, esimiehen ja työntekijöiden välisessä

viestinnässä. Nämä asiat ovat kriittisiä motivoitumisen kannalta ja siksi joh-

tamisessa näihin seikkoihin vaikuttavien tekijöiden huomioiminen on ensiar-

voisen tärkeää. Se, miten eri-ikäisiä johdetaan innovatiivisessa työskente-

lyssä näyttää siis kulminoituvan kysymykseen siitä, miten eri-ikäiset kokevat

oikeanlaista arvostusta ja työn sisällön mielekkyyttä, ja miten näitä koke-

muksia voidaan tukea johtamisen keinoin. Haastatteluissa isoimmat erot

syntyivätkin niistä käsityksistä joilla eri-ikäiset kuvailivat työn sisällön mie-

lekkyyttä ja hyvää työyhteisöä ja esimiestyötä.

Haastatteluista on havaittavissa, että työn sisällön mielekkyys ja merkitys

merkitsevät hieman eri asioita nuorempien ja vanhempien työntekijöiden

välillä. Nuoremmat motivoituvat tehtävistä, joissa he pääsevät kehittämään

omaa koulutusta vastaavaa osaamistaan. Ammatillisen osaamisen kehitty-

minen nähdään tärkeänä tekijänä, sillä sitä kautta omat mahdollisuudet

edetä ammatillisella polulla laajenevat. Nuoret etsivät vielä omaa paik-

kaansa työelämässä, sekä myös mielenkiinnon kohdettaan. Näin ollen

haastatteluista on havaittavissa, että oman ammatillisen kehittymisen näkö-

kulma on nuoremmille motivoivimpia tekijöitä ja koetaan tärkeäksi työtehtä-

vien sisällön kannalta. Vanhemmille työntekijöille puolestaan työn sisällön
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merkitys kulminoituu yhä vahvemmin siihen, että työ pitää kokea itselle mie-

lekkääksi. Haastatteluiden perusteella näyttäisi siltä, että mitä vanhem-

maksi työntekijä tulee, sitä enemmän hän tekee työtä itseään varten, jolloin

oma luontainen motivoituminen korostuu ja siihen vaikuttavien tekijöiden

huomioiminen johtamisessa on ensiarvoisen tärkeää. Kuitenkin sukupol-

vesta riippumatta työntekijöille kokemus arvostuksesta tulee siitä, että hei-

dän osaamistaan ja kokemustaan arvostetaan positiivisella palautteella ja

kiitoksella. Myös työn sisältöön ja toteuttamistapaan halutaan itse päästä

vaikuttamaan iästä riippumatta. Arvostuksen kokeminen kulminoituu siis

vahvasti osaamisen arvostamisen osoittamiseen.

Työyhteisössä sekä nuoremmat että vanhemmat työntekijät kokivat tär-

keiksi positiivisen ilmapiirin. Hyvä työyhteisö merkitsee samoja asioita su-

kupolvesta riippumatta, mutta nuorempien haastatteluista on poimittavissa

kommentteja siitä, että työyhteisön muut jäsenet halutaan mielellään kokea

kavereina. Vanhempien työntekijöiden haastatteluissa painotettiin myös

työyhteisön hyvän ilmapiirin merkitystä, mutta vanhemmille työntekijöille

merkityksellisempää oli ammatillisesti yhteisen sävelen löytyminen, ilman

syvempää ystävyyden tunnetta. Positiivista ilmapiiriä luodaan myös johta-

misella ja positiivisuuden johtaminen oli tärkeää kaiken ikäisille, mutta sen

kokemisessa on havaittavissa eroa eri-ikäisten välillä. Haastatteluista nimit-

täin ilmenee, että nuoret kaipaavat esimieheltä erityisesti kannustusta ja

rohkaisua työtehtävien suorittamiseen, positiivista palautetta onnistumisista

ja sitä, että esimies on kiinnostunut kuuntelemaan heidän ajatuksiaan. Van-

hempien työntekijöiden haastatteluista on puolestaan havaittavissa, että po-

sitiivinen johtaminen mielletään arvostavana asenteena osaamista ja tieto-

pääomaa kohtaan. Esimieheltä kaivataan tukea ja hyväksyntää omille toi-

mille ja tätä kautta arvostavaa asennetta työntekijän asiantuntemukselle.

Haastatteluissa nousee esille myös näkemys siitä, että innovatiiviseen työs-

kentelyyn vaikuttavat negatiivisesti ikäasenteet. Kuten aikaisemmassakin
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ikäjohtamisen kirjallisuudessa on todettu, toisinaan ikäasenteet vaikuttavat

negatiivisesti motivoitumiseen. Ikäasenteiden olemassaolo on havaittavissa

kaikissa haastatteluissa, kertoivatpa haastateltavat oman sukupolvensa ko-

kemuksista tai ajatuksistaan liittyen muiden sukupolvien innovatiiviseen

työskentelyyn. Nuoret tunnistavat, että kokemattomuuden takia heille ei tar-

jota vaativimpia työtehtäviä riittävästi. Nuoret kaipaisivat enemmän haas-

teita ja heillä olisi halua kehittyä tehtävissään nopeammin, kuin mitä orga-

nisaatioissa siihen annetaan mahdollisuuksia. Liian helpot ja rutiininomaiset

tehtävät vaikuttavat nuorten kokemaan arvostuksen tunteeseen. Lisäksi

nuorten haastatteluista on tunnistettavissa, että liian yksinkertaiset työteh-

tävät eivät edes motivoi innovatiiviseen asenteeseen, sillä mitättömiltä tun-

tuvien tehtävien kehittämistä ei nähdä organisaation kannalta arvokkaana.

Työn kokeminen tätä kautta siis itselle ja organisaatiolle ovat nuorelle tär-

keitä ja siksi nuorten innokkuus ja motivoitunut asenne tulisi ottaa paremmin

huomioon innovatiivisen työskentelyn johtamiseksi. Nuorten haastattelussa

kuvaama ongelma on todellinen, sillä myös ikäjohtamisen tutkimuksessa on

tunnistettu, ettei nuorille tarjota riittävän rohkeasti haasteellisempia tehtäviä

ja osoiteta näin luottamusta ja arvostusta (Kiviranta, 2010). Nuorille arvos-

tuksen kokemus syntyy Shoren (2012) mukaan siitä, että he kokevat, että

heidän uudet ideansa tulevat kuulluiksi ja että heidän luovuuttaan ja teknisiä

valmiuksiaan arvostetaan, niin kollegoiden kuin esimiehen toimesta. Haas-

tatteluista saadun tiedon perusteella tämä pitää paikkaansa ja tulisi siis huo-

mioida nuorempien työntekijöiden johtamisessa.

Myös vanhempia työntekijöitä kohtaan on havaittavissa negatiivisia ikä-

asenteita, joita on jo esitelty aikaisemmassa ikäjohtamisen tutkimuksessa.

Vanhempien työntekijöiden ei ajatella olevan enää niin motivoituneita tai ha-

lukkaita kehittymään. Tämä on kuitenkin väärä mielikuva, sillä vanhemmat

haastateltavat kertoivat, että heillä olevan kokemuksen arvostaminen on

motivoitumisen näkökulmasta erittäin merkittävää ja vaikutta myös innova-

tiiviseen työskentelyyn. Esimerkiksi organisaation tarjoamat mahdollisuudet

kehittää omaa ammatillista osaamista ja tietämystä koetaan paitsi omaa
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osaamista kehittävinä myös arvostuksen tunteeseen ja motivoitumiseen

vaikuttavina asioina. Myös ikäjohtamisen tutkimuksessa on todettu, että

vanhempien työntekijöiden luokitteleminen epämotivoituneemmaksi on

väärä ja johtaa vain syvempään epämotivoitumiseen (mm. Buhler, 2007).

Haastatteluista on todennettavissa, että nuoret ovat kyllä valmiimpia etsi-

mään ja kokeilemaan erilaisia asioita ja työskentelytapoja, mutta tämä to-

dennäköisesti johtuu siitä, että heidän motivaationsa syntyy omien koke-

muksien kasvattamisesta. Vanhemmat työntekijät puolestaan keskittyvät

mieluummin tekemään tehtäviä, jotka he kokevat aidosti itselleen kiinnosta-

viksi ja mielekkäiksi. Kokemus on myös tuonut näkemystä siihen, mitä työ-

elämän toivotaan tarjoavan ja mitä siltä ei haluta. Vanhoihin rutiineihin ol-

laan ehkä helpommin tyytyväisiä, sillä työuran edetessä itselle sopivimmat

ja mieluisimmat työskentelytavat ovat muovautuneet ohjaamaan toimintaa.

Haastatteluissa ilmeni, että vanhempien sukupolvien odotetaan siirtyvän

pian eläkkeelle, minkä oletettiin vaikuttavan myös vanhempien työntekijöi-

den innovatiiviseen työskentelyyn. Tämä aikaisemmassakin tutkimuksessa

tunnistettu ikäasenne on kuitenkin tämän tutkimuksen haastatteluiden pe-

rusteella todettavissa vääräksikin. Eri sukupolvien haastatteluista on selke-

ästi poimittavissa näkemys, jonka mukaan minkä tahansa ikäryhmään kuu-

luvan työntekijän työsuhteen tiedossa oleva loppuminen vaikuttaa siihen,

että motivaatio kehittää ja toimia innovatiivisesti omassa työssä laskee. Esi-

merkiksi nuorempien työntekijöiden haastatteluissa nousee selkeästi esiin

näkökulma, että työsuhteen tiedossa oleva loppuminen, joko määräaikai-

suuden tai muun tilanteen kautta vaikuttaa siihen, ettei työhön motivoiduta

enää samalla tavalla. Tällöin huomio kiinnittyy vain perustyötehtävien suo-

rittamiseen. Tätä kautta tulisikin siis ymmärtää, ettei ikä lopulta vaikuta sii-

hen, onko ihminen kyvykäs tai halukas työskentelemään innovatiivisesti. In-

novatiiviseen työskentelyyn vaikuttaa todella voimakkaasti ihmisen omat in-

tressit ja lähtökohdat. Kuten Ylikarjulakin (2011) on todennut, vanhenemista

voidaan pitää paremminkin asenteena, joka sisältää ajatuksen siitä, että iäk-

käämmillä henkilöillä myönteiset asiat ovat takanapäin (Ylikarjula, 2011, 14-
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15.) Tämä asenne on kuitenkin väärä, sillä sama motivaation väheneminen

näyttäisi tapahtuvan myös nuoremmilla sukupolvilla, jos työn tekemisen

hyötyjä itselle ei enää tunnisteta.

7 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli löytää vastaus tutkimuskysymykseen,

miten eri-ikäiset työntekijät pitäisi huomioida innovatiiviseen työskentelyn

johtamisessa. Tutkimuksessa kartoitettiin aikaisempaa tutkimusta siitä, mi-

ten johdetaan innovatiivista työstelyä ja toisaalta, miten eri-ikäisiä työnteki-

jöitä tulisi johtaa. Eri-ikäisyyttä tarkasteltiin lisäksi siitä näkökulmasta, mitä

eroa on eri sukupolvien välillä, ja miten vanheneminen vaikuttaa työnte-

koon. Tutkimusongelman ratkaisujen viitekehykseksi näistä kahdesta eri

teoriasta muodostettiin yhtenäinen käsitys johtamisen mekanismeista, joilla

eri-ikäisiä työntekijöitä voidaan motivoida parhaiten innovatiiviseen työsken-

telyyn.

Tutkimuksessa suoritettiin neljä ryhmähaastattelua kullekin työikäiselle su-

kupolvelle, minkä avulla haluttiin muodostaa käsitys siitä, mitkä johtamisen

mekanismit ovat merkityksellisimpiä kunkin sukupolven motivoinnissa. Tut-

kimuksessa saadut tulokset tukevat vahvasti aikaisempaa innovatiivisen

työskentelyn tutkimusta. Aikaisemmassa tutkimuksessa tunnistetut vaati-

mukset yrityskulttuurille, esimiestyölle ja työyhteisölle oli tunnistettavissa

merkittäviksi tekijöiksi myös tässä tutkielmassa. Innovatiivinen työskentely

vaatii selkeästi ympärilleen positiivisen ilmapiirin, jossa työntekijöitä moti-

voidaan jo aikaisemmassa tieteellisessä tutkimuksessa tunnistettujen joh-

tamismekanismien keinoin.
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Tämän tutkimuksen tuloksien perusteella ei kuitenkaan voida tehdä suoria

johtopäätöksiä siitä, että eri sukupolvien välillä olisi merkittäviä eroja sen

suhteen, kuinka innovatiivista työskentelyä tulisi johtaa. Innovatiiviseen

työskentelyyn motivoivat tekijät olivat haastatteluiden perusteella nimittäin

samat, työntekijän iästä riippumatta. Tämä johtaakin mielenkiintoiseen ky-

symykseen siitä, tarvitseeko eri-ikäisiä johtaa eri tavalla innovatiivisen työs-

kentelyn tukemiseksi. Eri-ikäisten innovatiivisen työskentelyn johtamisessa

tärkeimpänä asiana voisi todeta olevan positiivisuuden johtamisen, jolla ra-

kennetaan innovatiivisen työskentelyn kannalta tärkeää ilmapiiriä ja kulttuu-

ria. Johtamisessa merkityksellisempää näyttäisi olevan se, että vanhene-

mista ja erilaisia elämäntilanteita ymmärretään ja huomioidaan yksilötasolla

paremmin, jolloin myös tuetaan yksilön hyvinvointia ja työssä viihtymistä.

Tutkimuksesta selviää esimerkiksi se, että jaottelu sukupolviin koetaan

eriarvoistavana ja kuten aikaisemmassakin ikäjohtamisen tutkimuksessakin

on todettu, eri-ikäisten työntekijöiden johtaminen tulisi olla ikäasenteista va-

paata, positiivista johtamista. Ikä tai vanheneminen ei siis saa luoda eriar-

voisuutta työntekijöiden keskuuteen koska arvostuksen tunteen kokeminen

on iästä riippumatta tärkeää. Tämän tutkimuksen tulosten valossa eri-ikäi-

syys kuitenkin helposti vaikuttaa asenteisiin ja tätä kautta tasa-arvon koke-

miseen. Muutos ikätasa-arvoisempaan kulttuuriin ei kuitenkaan ole välttä-

mättä helppoa yrityksen sisällä, koska ikäasenteet tulevat pitkälti jo meidän

omasta kansallisesta kulttuuristamme. Silti tasa-arvon kokeminen on eräs

yksilön motivoitumiseen vaikuttavista tekijöistä, jonka vuoksi innovatiiviseen

työskentelyyn vaikuttavien negatiivisten ikäasenteiden tunnistaminen voisi

olla mielenkiintoinen jatkotutkimusaiheenakin.

Tämän tutkimuksen perusteella eri-ikäisyys ei siis johda siihen, että ihmisiä

tulisi johtaa merkittävästi eri tavalla innovatiivisen työskentelyn tukemiseksi.

Tutkimuksessa ikään liittyvät eroavaisuudet löytyvät kuitenkin ikääntymisen

ja kokemuksen tuomasta erilaisuudesta työntekijöiden välillä. Tutkimustu-

loksista onkin havaittavissa, että suurimmat erot sukupolvien välillä syntyi-
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vät siitä, miten eri-ikäiset työntekijät kuvailevat odotuksiaan hyvälle organi-

saation kulttuurille, esimiestyölle ja työyhteisölle. Esimerkiksi nuoremmille

työntekijöille kaveruus muiden työntekijöiden ja esimiehen kanssa näyttäisi

olevan merkityksellisempää kuin vanhemmille työntekijöille. Lisäksi nuo-

remmat ovat haastatteluiden perusteella tottuneempia avoimempaan ja

spontaanimpaan palautteenantokulttuuriin ja he toivovat esimieheltä läsnä-

oloa ja työnohjausta vanhempia työntekijöitä enemmän. Vanhemmat työn-

tekijät puolestaan kokevat itsenäisen ja vapaan työskentelyn arvostuksen

osoituksena, ja esimieheltä kaivataan lähinnä tukea ja resursseja työtehtä-

vien hoitamiseksi. Tässä tutkimuksessa ei ollut mahdollista selvittää ja ku-

vailla syvällisesti näitä odotuksia, ja siksi sopivana jatkotutkimusaiheena

voitaisiinkin esittää se, miten eri-ikäiset kuvailevat motivaatioon vaikuttavien

tekijöitä tarkemmin. Mitä eri-ikäiset siis tarkoittavat, kun he puhuvat esimer-

kiksi toimivasta palautteenantokulttuurista, hyvästä työyhteisöstä tai miten

he kuvailevat positiivista johtamista. Johtamismekanismien tarkempi ku-

vailu eri-ikäisten näkökulmasta, voisi johtaa parempaan tulkintaan siitä,

onko käytännössä jokapäiväisessä esimiestyössä huomioitava eri-ikäiset

työntekijät eri tavalla.

Eri-ikäisten innovatiivisen työskentelyn johtamista voisi selvittää laajemmin

myös kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä hyödyntäen. Tämän tutkimuksen

antamat tulokset tutkimusongelman ympäriltä ovat suhteellisen suppeita,

sillä tehdyt johtopäätökset nojautuvat yhden organisaation työntekijöiden

ryhmähaastatteluihin. Tulokset eivät siis edusta kattavasti mitään ikäryh-

mää, jonka vuoksi tuloksia ei voida vielä yleistää liikaa. Jotta aiheesta voi-

taisiin tehdä laajempia ja yleistettävämpiä johtopäätöksiä, tulisi sitä tutkia

vielä lisää laajemmassa kontekstissa. Laajempaa tutkimustietoa olisi hyvä

saada myös useamman eri organisaation työntekijöiltä, sillä tutkittavien

henkilöiden vastauksiin saattaa vaikuttaa huomattavasti myös yrityskult-

tuuri, jossa he työskentelevät. Kuten tutkimuksessa on todettu, yrityksen

kulttuurilla on suuri vaikutus erityisesti uusien ideoiden esittämiseen ja käy-

täntöön tuomiseen.
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Tämän tutkimuksen johtopäätöksenä ja yhteenvetona voidaan siis todeta,

että eri-ikäisten innovatiivisen työskentelyn johtaminen vaatii erityisesti ko-

konaisvaltaista innovatiivisen työskentelyn johtamista, joka rakentuu erityi-

sesti positiivisuuden johtamiseen. Ylin johto tukee innovatiivista työskente-

lyä parhaiten tukemalla esimiehiä ja heidän onnistumista omassa työssään.

Esimiehiä tulee kouluttaa esimiestehtäviin ja tarjota heille riittävästi resurs-

seja yrityksen prosesseihin. Lisäksi positiivinen, kannustava ja henkilökun-

taa arvostava viestintä on yksi merkittävistä keinoista tukea innovatiivisen

työskentelyn vaatimaa yrityskulttuuria. Ylimmän johdon tulisi kuunnella or-

ganisaatiosta tulevia viestejä ja osoittaa näin kiinnostusta ja arvostusta hen-

kilökuntaa kohtaan. Innovatiivisen työskentelyn tueksi tulisi myös rakenne-

taan erilaisia aloitekanavia, sekä toimiva ja läpinäkyvä aloitetoiminta. Myös

palkitsemisjärjestelmä tulisi rakentaa innovatiivisuutta tukevaksi.

Innovatiivista työskentelyä johtava esimies on kiinnostunut työntekijöistä ja

heidän henkilökohtaisista tavoitteistaan. Työntekijöiden henkilökohtaisia ta-

voitteita tuetaan muun muassa tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua kou-

lutuksiin, ajankohtaisiin tapahtumiin tai mahdollisuutena siirtyä uusiin työ-

tehtäviin. Myös joustavuus ja tuki yksityiselämän haasteisiin ovat tärkeitä

yksilön motivoitumiseen vaikuttavia tekijöitä. Innovatiiviseen työskentelyyn

panostava esimies myös tukee hyvän työilmapiirin rakentamista työyhteisön

”me”-henkeä nostattaen ja valmentaen työyhteisöä parempaan keskinäi-

seen palautteen antamiseen. Innovatiivista työskentelyä johtava esimies

ymmärtää hänen oma läsnäolonsa ja saavutettavuuden, aktiivisen palaut-

teen antamisen, tavoitteiden asettamisen sekä työyhteisön riittävien resurs-

sien varmistamisen merkityksen.

Innovatiivisen työskentelyn perustana oleva työntekijöiden motivoituminen

syntyy palkitsevista asioista, joka ei ole yksittäinen asia tai tekijä organisaa-

tiossa tai johtamisessa. Yksilön motivaatio syntyy positiivisessa ja kannus-
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tavassa luottamuksen ilmapiirissä, joka on monen tekijän summa. Aikai-

semmassa innovatiivista työskentelyä koskevassa tutkimuksessa, keskei-

simpiä johtamisen mekanismeja ei ole voitu määritellä tärkeysjärjestyksen

mukaan. Tämän tutkimuksen valossa, se näyttäisikin olevan toisarvoista.

Sen sijaan näyttäisi olevan tärkeämpää selvittää, miten näitä jo tunnistettuja

johtamisen mekanismeja voisi konkreettisesti parantaa ja millaisiin asioihin

nykyesimiesten koulutuksessa tulisi erityisesti kiinnittää huomiota. Kuten

Jong & Hartog (2007) ovat omassa tutkimuksessaan todenneet, tulevaisuu-

dessa tehokkaimmat johtajat ovat niitä, jotka saavat yksilöt toimimaan työs-

sään jatkuvasti toimintatapoja kehittäen (Jong & Hartog, 2007, 42). Enää

parhaat esimiehet eivät siis ole niitä, jotka tuntevat työn sisällön parhaiten,

vaan niitä, jotka tuntevat työntekijänsä parhaiten. Tämän vuoksi organisaa-

tion satsaus hyvään johtamiseen ja työyhteisön ilmapiiriä tukevaan esimies-

työhön on satsaus innovatiivisuuteen ja tulevaisuuteen.
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LIITE 1

Ryhmähaastattelurunko

Haastateltava ikäryhmä:

Haastateltavien lkm:

Uusien ideoiden luomisen näkökulma:

- Mitkä asiat kannustavat uusien ideoiden, toimintamallien ja työskentelyta-

poja kehittämiseen työssäsi? (Ns. arjen pienet innovaatiot)

- Mitkä asiat kannustavat luomaan uusia ideoita liiketoiminnan kehittä-

miseksi? (ns. suuret, koko organisaatiota koskevat innovaatiot)

- Millaiset asiat estävät mielestäsi uusien ideoiden luomista ja ideointia?

- Kuinka yrityksen ylin johto ja yrityskulttuuri tukevat ideoiden luomista?

o Kuinka merkittävänä pidät tätä tukea?

- Kuinka yrityksen ylin johto ja yrityskulttuuri voivat toisaalta estää ide-

oiden luomista?

- Miten esimies tukee parhaiten ideoiden luomista?

o Kuinka merkittävänä pidät tätä tukea?

- Millainen esimiehen toiminta toisaalta estää ideoiden luomista?

- Millainen työyhteisö tukee ideoiden luomista?

o Kuinka merkittävänä pidät tätä tukea?

- Millainen työyhteisö toisaalta estää ideoiden luomista?

Uusien ideoiden esiintuomisen näkökulma esittäminen:

- Mitkä asiat kannustavat uusien, omien ideoiden esiintuomiseen toiminta-

tapojen kehittämiseksi? (Ns. arjen pienet innovaatiot)

- Mitkä asiat kannustavat tuomaan esiin uusia ideoita liiketoiminnan kehittä-

miseksi? (ns. suuret, koko organisaatiota koskevat innovaatiot)
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- Millaiset asiat estävät uusien ideoiden esiintuomista organisaatiossa?

- Kuinka yrityksen ylin johto ja yrityskulttuuri tukevat ideoiden esiintuo-

mista?

o Kuinka merkittävänä pidät tätä tukea?

- Kuinka yrityksen ylin johto ja yrityskulttuuri voivat toisaalta estää ha-

lukkuutta uusien ideoiden esittämiselle?

- Millainen esimies tukee parhaiten ideoiden esiintuomista?

o Kuinka merkittävänä pidät tätä tukea?

- Millainen esimiehen toiminta toisaalta estää ideoiden esiintuomista?

- Millainen työyhteisö tukee ideoiden esiintuomista?

o Kuinka merkittävänä pidät tätä tukea?

- Millainen työyhteisö toisaalta estää ideoiden esiintuomista?

Uusien ideoiden käytäntöön tuomisen näkökulma:

- Mitkä asiat mahdollistavat uusien ideoiden ja toimintatapojen tuomisen

osaksi käytäntöjä ja päivittäistä työskentelyä? (Ns. arjen pienet innovaa-

tiot)

- Mitkä asiat mahdollistavat liiketoiminnan kehittämisen uusien ideoiden

mukaisesti? (ns. suuret, koko organisaatiota koskevat innovaatiot)

- Millaiset asiat estävät uusien ideoiden tuomista käytäntöön organisaa-

tiossa?

- Kuinka yrityksen ylin johto ja yrityskulttuuri tukevat uusien innovaatioi-

den käytäntöön ottamista?

o Kuinka merkittävänä pidät tätä tukea?

- Kuinka yrityksen ylin johto ja yrityskulttuuri voivat toisaalta estää uu-

sien innovaatioiden tuomisen osaksi käytäntöjä?

- Miten esimies tukee parhaiten ideoiden tuomista osaksi käytäntöjä?

o Kuinka merkittävänä pidät tätä tukea?
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- Millainen esimiehen toiminta toisaalta estää uusien ideoiden ottamisen

osaksi käytäntöjä?

- Millaisessa työyhteisössä uudet ideat on helpointa ottaa käytäntöön?

o Kuinka merkittävänä pidät tätä tukea?

- Millaisessa työyhteisössä toisaalta uusien ideoiden käytäntöön ottami-

nen on hankalinta?


