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Henkilöstön monimuotoisuus on tänä päivänä itsestäänselvyys. Monimuotoisuusjohtamista
perustellaan useissa organisaatioissa liiketoimintaa edistävänä strategisena valintana. Jatkuvasti muuttuvassa maailmassa yritykset kokevat aikaisempaa suurempaa painetta onnistua innovoinnissa ja näin avata itselleen uusia markkinoita. Monimuotoisuusjohtamisen
ja innovaation yhteyden ymmärtämisen tärkeys tulee siis kasvamaan tulevaisuudessa.
Tämä opinnäytetyö on toteutettu toiminnallisena työnä, jonka tuloksena on toteutettu käsikirja. Käsikirja avaa yrityskulttuurin asemaa kognitiivisen monimuotoisuuden ja innovaation
vahvistajana organisaatiossa. Käsikirja on suunnattu yrityksen johdolle ja HR:lle ja toimii
aloituskohtana innovaatioon tähtäävän kulttuurin suunnittelussa. Käsikirja antaa ymmärryksen, miten yrityskulttuuri tulisi suunnitella, jotta se vahvistaa kognitiivisen monimuotoisuuden ja organisaation innovaation suhdetta.
Opinnäytetyön viitekehyksessä käsitellään monimuotoisuusjohtamisen historiaa ja kehitystä sekä innovoinnin teoriaa. Näissä pääkappaleissa käsitellään myös kulttuurijohtamista
ja kognitiivista monimuotoisuutta. Viitekehyksestä ilmenee, kuinka tuloksellisessa monimuotoisuusjohtamisessa onnistuminen vaatii yrityksen kulttuurin kriittistä kartoittamista ja
johtamista.
Opinnäytetyön yhteydessä tuotettu käsikirja tuo yhteen useita tutkimustuloksia kognitiivisesta monimuotoisuudesta, innovaatiosta sekä näiden yhteyttä vahvistavista toimista. Tavoitteena oli luoda helposti luettava ja visuaalisesti houkutteleva käsikirja, joka on suunnattu yrityksen johdolle ja HR:lle. Käsikirja tarjoaa perusymmärryksen sille, mitä organisaatiossa tulisi ottaa huomioon, jotta monimuotoisuusjohtaminen voisi edetä lainvaatimuksen
toteuttamisesta, liiketoimintaa hyödyttäväksi kilpailuedun tuojaksi.
Opinnäytetyön toteutus alkoi 2017 vuoden lopussa lähdekirjallisuuteen perehtymisellä.
2018 vuoden lopussa, noin vuoden tauon jälkeen, tietoperustan kirjoittaminen alkoi. Opinnäytetyön muoto muuttui tutkimuksesta toiminnalliseksi ja idea käsikirjasta syntyi siitä,
kuinka ilmiöstä löytyy jo monia tutkimuksia, mutta näiden tutkimusten tulosten yhteensovittaminen ja ymmärtäminen on usein jäänyt pienemmälle huomiolle. Käsikirjan toteuttaminen
koostui sisällön, rakenteen ja ulkoasun suunnittelusta sekä toteuttamisesta. Käsikirja valmistui 2019 vuoden keväällä.
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Johdanto

Monimuotoisuuden johtamisesta on paljon erilaisia käsityksiä. Tutkimus on siirtynyt päältäpäin nähtävän monimuotoisuuden tarkastelusta kognitiivisen monimuotoisuuden tutkimiseen. Oman perehtymiseni perusteella monimuotoisuuden johtaminen on tietynlaisessa
murroksessa. Monimuotoisuusjohtamisesta puhutaan usein vain yhtenä asiana, jolla tutkimukseni mukaan onkin useita erilaisia painopisteitä. Mikäli yritys haluaa parantaa kykyään
innovoida, on äärimmäisen tärkeää pureutua aiheen yksityiskohtiin. Viimeaikaisen kehityksen vuoksi, työvoimassa voi myös olla vastavalmistuneita, joilla on jo vanhentunut, tai liian
pelkistetty kuva siitä, mihin monimuotoisuusjohtaminen taipuu ja miten sitä tulisi hyödyntää.
Maailmassa on tapahtunut paljon muutoksia, jotka tulevat tulevaisuudessa lisäämään työvoiman monimuotoisuutta niin Euroopassa kuin Suomessakin. Tämän vuoksi yritysten on
tärkeää olla valmiina yhteiskunnan muutoksiin. Monikulttuuristuminen on ensimmäinen
trendi, joka lisää työvoiman monimuotoisuutta; maahanmuutto Suomeen kasvoi 20152016 välillä 21% (Official Statistics of Finland 2017). Pohjoismaiden sisällä suuret ikäluokat ovat jo eläkeiässä. Yli 65-vuotiaiden osuus työvoimassa arvioidaan kasvavan 24%
2030-vuoteen mennessä. (EY, Flóra, Henry, HR Norge & Sveriges HR förening 2017, 31.)
Suomessa yhä useammat eläkeiän saavuttaneet haluavat jatkaa työntekoa (Kannisto &
Pyykkönen 2015). Tämä vaikuttaa siihen, että työpaikalla tulee olemaan enemmän eri sukupolvien edustajia, etenkin kun otetaan huomioon samaan aikaan tapahtuva sukupolvi
Z:tan työvoimaan astuminen (Atack, Monahan & O’Boyle, 2017). Samaa sukupuolta olevien avioliiton laillistaminen Suomessa, on yksi esimerkki yhteiskunnan asenteiden muuttumisesta, joka myös lisää työvoiman monimuotoisuutta (SETA 2018). Lahjakkaimmista
työntekijöistä tullaan käymään kovempaa kilpailua tulevaisuudessa, sillä työikäisten osuus
koko väestöstä tulee laskemaan muun muassa vanhenevan väestön seurauksena;
vuonna 2010, eläköityvien lukumäärä oli Euroopassa ensimmäistä kertaa suurempi kuin
työvoimaan astuvien lukumäärä (Compoint 2017, 7). Eläkeiän saavuttaneiden päätös jatkaa työntekoa voi viivyttää nuorista työntekijöistä käytyä kilpailua jonkin verran, mutta ikäluokkien epäsymmetrisuus tulee jossain vaiheessa vastaan, mikä johtaa lahjakkaista työntekijöistä käydyn kilpailun koventumiseen. Monimuotoisuusstrategia tulee olemaan välttämättömyys tulevaisuudessa. Asian tärkeys vain kasvaa, kun otetaan huomioon jatkuvasti
nopeutunut muutostahti ja innovaatioiden kasvanut merkitys. Digitaalisilla alustoilla voidaan hyötyä hyperskaalautumisen eduista, mikä korostaa edelläkävijyyden merkitystä
markkinoilla; innovatiivisuuden merkitys tulee siis kasvamaan tulevaisuudessa (Bughin,
Hazan, Manyika, & Woetzel 2016, 16). Monimuotoisuuden on todettu olevan yhteydessä
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yrityksen kykyyn innovoida, joten monimuotoisuusstrategian onnistunut toteuttaminen tulee olemaan tulevaisuudessa kriittinen osa yrityksen menestystä (Chadwick, Dwyer,
McMillan, & Richard 2003, 107-126).
1.1

Työn tavoitteet ja rajaus

Monimuotoisuudesta ja sen johtamisesta on muodostunut trendejä, joiden tärkeydestä on
paljon keskustelua. Vaikka monimuotoisuusstrategian tärkeyttä painotetaan, toteutus jää
monissa yrityksissä uupumaan. Monimuotoisuus ja sen johtaminen kuvataan usein kaksiteräisenä miekkana (O’Reilly 1998, 77-90). Työni tavoitteena on kehittää käsikirja, joka
selventää monimuotoisuustutkimuksien tuloksia.
Aihe on hyvin laaja, joten tulen rajaamaan käsikirjan siihen, minkälainen yrityskulttuuri, luo
suotuisan ympäristön innovaation toteutumiselle henkilöstön kognitiivista monimuotoisuutta hyödyntäen. Jos organisaatio haluaa hyötyä kognitiivisesta monimuotoisuudesta,
tulisi kaiken organisaation toiminnan tähdätä samaa tavoitetta kohden. Monimuotoisuus ja
tuloksellisuus eivät ole suorassa vaikutussuhteessa; sama pätee myös kognitiivisen monimuotoisuuteen (Mello & Rentch 2015; McMahon 2010). Tämän vuoksi monimuotoisuuden
etujen saavuttaminen vaatii kokonaisvaltaista otetta. Yrityksen kulttuuri voidaan suunnitella kognitiivisen monimuotoisuuden ja innovaation suhdetta vahvistavien toimien ympärille. Käsikirja tuo yhteen tutkimuksessa havaittuja toimia ja henkilöstön ominaisuuksia, joiden on todettu vahvistavan organisaation innovaation ja kognitiivisen monimuotoisuuden
suhdetta. Tekijät, jotka vahvistavat suhdetta ovat yksilön, esimiesten, HR:n ja johdon tasoilla, minkä vuoksi yrityskulttuuri on avainasemassa tuloksellisen monimuotoisuusstrategian toteuttamisessa. Yrityskulttuuri on läsnä kaikessa organisaation toiminnassa, minkä
vuoksi oikein suunniteltuna, se voi toimia siltana kognitiivisen monimuotoisuuden ja innovoinnin välillä. Käsikirjaa voivat hyödyntää pääasiassa johto ja HR. Käsikirja on tarkoitettu
aloituskohdaksi kulttuuria suunnitteleville yrityksille.
1.2

Opinnäytetyön rakenne

Opinnäytetyön rakenne koostuu tietoperustasta (2,3), käsikirjan toteutuksen kuvauksesta
(4), pohdinnan osuudesta (5), sekä valmiista käsikirjasta, joka tulee olemaan liitteissä.
Työni alkoi monimuotoisuus tutkimukseen perehtymisellä. Minulle tuli selväksi, kuinka liiketoiminnan ja yhteiskunnan ajan trendit ovat vaikuttaneet myös monimuotoisuuden ja
sen johtamisen kehitykseen. Tämän vuoksi opinnäytetyö alkaa, käsitteiden määrittelyn jälkeen, monimuotoisuuden ja sen johtamisen historian tutkinnasta (2). Yrityksen innovaatiokyvyn kannalta, löysin kognitiivisen monimuotoisuuden olevan merkittävin monimuotoisuuden osa-alue, jolla voidaan mahdollisesti epäsuorasti vaikuttaa innovaatiokykyyn (3).
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Monimuotoisuusjohtamisella koitetaan parantaa tuloksellisuutta ja/tai innovaatio kykyä, tämän vuoksi tulen käsittelemään myös innovaation teoriaa (3). Empiirinen osuus käsittelee
projektin toteutusta lähtötilanteesta aina projektin valmistumiseen (4). Lopuksi viimeisessä
kappaleessa pohdin työn luotettavuutta, hyödynnettävyyttä ja omaa oppimistani (5). Liitteistä löytyy valmis käsikirja.
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2.1

Monimuotoisuus ja sen johtamisen kehitys
Käsitteiden määritelmät

Monimuotoisuusjohtamisen juuret löytyvät syrjinnän estämisestä, joka on kehittynyt monimuotoisen työyhteisön johtamiseen ja osallistamiseen (Dobbin & Kelly 1998). Monimuotoisuudesta on tehty paljon korreloivaa tutkimusta, joka on paljastanut liikevoiton ja innovaation kasvavan yrityksissä, joiden johdossa on eniten monimuotoisuutta (McMahon 2010).
Toisaalta myös yhteiskunnan muutokset pakottavat yritykset toimimaan monimuotoisemmassa pelikentässä. Osallistamisen ja monimuotoisuuden syyt pohjautuvat usein myös
oikeudenmukaisuuteen, esimerkiksi vähemmistöryhmien mahdollisuuteen nousta yrityksen sisällä (Dobbin & Kelly 1998; Brazzel 2003, 1-6).
Monimuotoisuus (engl. diversity) käsite määritellään perinteisesti usein ihmisten erilaisuutena. Monimuotoisuus koostuu esimerkiksi sukupuolien, sukupolvien, seksuaalisuuden,
etnisyyden, vammaisuuden, kansalaisuuden, arvojen ja uskontojen eroavaisuuksina organisaatiossa. O’Reilly ja Williams (1998, 81) tuovat kuitenkin esiin, että eroavaisuudet aina
riippuvat ryhmän kokoonpanosta. Esimerkiksi jos työryhmä koostuu pääasiassa helsinkiläisistä, silloin oululainen voi erottua joukosta. Kuitenkin tilanne saattaisi olla täysin erilainen, mikäli kyse olisi kansainvälisestä organisaatiosta, jossa ryhmien identiteetti on kansalaisuuden tasolla. Myös Barak (2005) on todennut, ettei erilaisten ryhmien kategorioiden
tyhjentävä luettelointi ole mielekästä tai tarpeellista tutkimuksen kannalta, koska eroavaisuuden kokemus riippuu aina ympäröivästä ryhmästä.
Osallistaminen (engl. inclusion) voidaan luokitella monimuotoisuuden johtamisen yhdeksi
alakäsitteeksi (Savileppä 2005). Osallistamisen vastakohdaksi voidaan mieltää syrjintä
(Barak 2005, 244). Osallistaminen yrittää pureutua siihen miten monimuotoisen työyhteisön jäsenet voidaan osallistaa mukaan yrityksen toimintaan. Osallistaminen koittaa taata
kaikille organisaation työntekijöille yhdenvertaiset mahdollisuudet olla osana päätöksenteon ja tiedonvälityksen prosesseja (Barak 2005, 244). Osallistaminen tähtää ympäristön
luomiseen, jossa erilaisuus nähdään voimavarana (European Commission 2017, 2-4).
Osallistamisen tavoitteena ei ole siis pelkästään itse monimuotoinen työyhteisö, vaan sen
erilaisten toimijoiden tuoma synerginen lisäarvo organisaation toiminnassa (Bourke,
Smith, Stockton & Wakefield 2014).
Ivanaj, Ivanaj, Kirkman, Martins & Schilpzand (2013) mukaan kognitiivinen monimuotoisuus on myös haastavaa määritellä täysin tyhjentävästi. Kognitiivinen monimuotoisuus on
muun muassa tiedon, taidon ja kykyjen eroavaisuutta. Kognitiiviseen monimuotoisuuteen
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mielettään usein vielä asiantuntijuuden taso (engl. expertness diversity), millä tarkoitetaan
aikaisempaa kokemusta tai tietämystä ratkaistavasta ongelmasta. (Ivanaj ym. 2013.)
Myös Mello ja Rentsch (2015) totesivat eri tutkimusten käyttävän hyvin erilaisia määritelmiä kognitiivisesta monimuotoisuudesta. Ivanaj ym. (2013) määritelmää täydentäen, kognitiivinen monimuotoisuus voidaan myös mieltää erilaisuutena ongelmanratkaisutavassa
(Mello & Rentch 2015). Kognitiivinen monimuotoisuus ei ole ulkoapäin havaittavissa, joten
tutkimuksissa selvitetään ryhmän kognitiivinen monimuotoisuus esimerkiksi persoonallisuustestin avulla. Van der Vegt ja Janssenin (2003) kehittämä kysely tutki kognitiivista
monimuotoisuutta vertaamalla ryhmän tiedon, taitojen, maailmankatsomuksen ja moraali
käsityksen eroavaisuuksia. Lewis ja Reynolds (2017) kuvaavat Robertsonin kehittämän
kuutio-mallin, (engl. AEM cube), pohjautuvan kyselyyn, jolla mitataan yksilön suhtautumista muutokseen. Mallin mukaan yksilö joko käyttää olemassa olevaa tietoa tai turvautuu
uuden tiedon luomiseen tiedonkäsittelyssä. Toinen mallin kulmakivistä on yksilön taipumus luottaa omaan asiantuntijuuteen tai vaihtoehtoisesti hyväksikäyttää ryhmässä vallitsevaa tietotaitoa. (Lewis ja Reynolds 2017.) Kognitiivinen monimuotoisuus perustuu siis
ajattelun, tiedonkäsittelyn, tiedon, kykyjen, ongelmanratkaisun, asiantuntijuuden ja maailmankatsomuksen eroavaisuuksiin, jotka täytyy määrällistää esimerkiksi kyselyllä tai persoonallisuustestillä.
2.2

Syrjinnän estäminen kehittyi monimuotoisuusjohtamiseksi

Monimuotoisuuden ja sen johtamisen juuret ovat Yhdysvalloissa. Ilmiön historian ja kehityksen ymmärtäminen vaatii tietämystä Yhdysvalloissa tapahtuneista yhteiskunnan muutoksista. Tulen ensin keskittymään historian kautta Yhdysvaltojen näkökulmaan, joka on
vaikuttanut ilmiön kehitykseen muualla Euroopassa ja lopulta myös Suomessa. Yhdysvaltojen historian näkökulma on hyvä tiedostaa, koska se vaikuttaa myös nykypäivänä käytyyn keskusteluun.
Yhdysvaltojen presidentti John F. Kennedyn asetus 10925 (engl. Executive order) vuonna
1961 velvoitti valtiohallinnon urakoitsijoiden aktiivisesti vahvistavan vähemmistöryhmien
asemaa (engl. affirmative action). Asetuksen tarkoituksena oli lopettaa syrjintä. Kolme
vuotta myöhemmin kansalaisoikeus liike (engl. civil rights act) teki syrjinnästä työpaikalla
lainvastaista. Ihmiset kokivat, että vähemmistöryhmiä oli historiassa syrjitty niin räikeästi,
että tarvittiin korjaavia toimenpiteitä, jotka tasapainottaisivat jo tapahtunutta syrjintää,
minkä seurauksena alkoivat vähemmistöryhmien asemaa kasvattavat toimenpiteet. Yritykset palkkasivat lain asiantuntijoita varmistamaan näiden uusien lakien käytännön noudattamisen. Tänä aikana monet yrityksistä pelkäsivät mahdollisia oikeuskanteita, jos heidän
todettaisiin epäonnistuneen vähemmistöryhmien aseman riittävässä parantamisessa
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(Dobbin & Kelly 1998, 960-962.) Vähemmistöryhmien aseman vahvistaminen käytännössä tarkoitti muun muassa kiintiöiden noudattamista rekrytoinnissa. Pitkä afrikkalaisamerikkalaisten kokema epäoikeudenmukaisuus, kuten rotuerottelu, toimi perusteluna vähemmistöryhmien suosimiseen rekrytoinnissa. Tavoite oli oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo
kaikille, sekä menneisyyden vääryyksien jonkin asteinen, korjaaminen (Brazzel 2003, 16.)
Presidentti Ronald Reaganin virkaanastuminen oli tärkeä monimuotoisuusjohtamisen kannalta. Isoihin organisaatioihin oli muodostunut työn yhdenvertaisuuden (equal employment
opportunity, lyh EEO) ja vähemmistöryhmien aseman vahvistamiseen pyrkivien (affirmative action, lyh AA) asiantuntijoiden keskittymiä, jotka olivat olleet tärkeässä asemassa,
varmistamassa yrityksen toimivan lain vaatimuksien mukaan. Ronald Reaganin vaalilupaus oli ollut purkaa turhaa byrokratiaa, joten yhdenvertaisuuslain asiantuntijoiden asema
organisaatioissa oli kyseenalaistettuna. Vaikka vähemmistöryhmien aseman vahvistamisen vaatimuksia laissa poistettiin, hyvin suuri osa organisaatioista vapaaehtoisesti jatkoi
kyseisiä ohjelmia, jossain määrin. Argumentit lain noudattamisesta ja oikeudenmukaisuudesta, alkoivat siirtyä tehokkuuden kasvattamiseen organisaatiossa HR-osaston toimintojen seurauksena (Dobbin & Kelly 1998, 960-975.) Vuonna 1987 julkaistu raportti Workforce 2000: Work and Workers for the Twenty-first Century mainitsee, kuinka Yhdysvaltojen työvoima tulee olemaan kasvavin määrin monimuotoinen 2000-lukuun mennessä.
Vuosina 1985-2000 valkoisten miesten osuus työvoimasta tulisi laskemaan 47 prosentista
vain 15 prosenttiin (Johnston 1987, 122). Aikaisemmat lain vaatimat vähemmistöryhmien
etuja ajavat ohjelmat muuntautuivat henkilöstön monimuotoisuuden johtamiseen. Monimuotoisuuden johtaminen painotti yrityksen menestyksen perustuvan siihen, kuinka hyvin
tulevaisuuden monimuotoista työyhteisöä osattiin johtaa (Dobbin & Kelly 1998, 960-975.)
2.3

Monimuotoisuusjohtamiseen vaikuttaneet muutosvoimat

Kansainvälistymisen myötä monimuotoisuus ja sen johtaminen eivät olleet enää pelkästään merkityksellisiä Yhdysvalloissa. Maailmassa tapahtui huomattavia muutoksia, jotka
ajoivat kansainvälistymistä eteenpäin 1980-2000 välisenä aikana. Standardisoidun rahtikontin tuomalla lastaustehokkuuden kasvulla, oli radikaali vaikutus materiaalien ja tuotteiden kuljetuskustannuksiin (Economist 2013; Edmonds 2016). Berliinin muurin purkaminen
1989 ja kaksi vuotta myöhemmin Neuvostoliiton romahdus toivat loppuun kylmän sodan
(Office of The Historian). Samaan aikaan maailmassa vähennettiin kansainvälistä kauppaa rajoittavia esteitä. Euroopan vapaakauppasopimus teki kansainvälisestä kaupasta aikaisempaa joustavampaa (European Union 2017). Teknologian kehitys pienensi maailmaa entisestään. Yhdessä nämä muutokset loivat suotuisan ympäristön yrityksille toimia
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maiden rajojen yli laajentuneissa arvoketjuissa. Prosessien ulkoistamisesta ja ”juuri oikeaan tarpeeseen valmistuksesta” (engl. just-in-time manufacturing) tuli toteutettavissa olevia järkeviä ratkaisuja. Myös suuruuden ekonomia (engl. economies of scale) voitiin vivuta
aivan uudella tasolla kansainvälisessä ympäristössä. (Economist 2013.) Kilpailu markkinoilla kansainvälisistä asiakkaista ja heitä ymmärtävästä työvoimasta oli alkanut.
Kansainvälistymisestä johtuva kovempi kilpailu ei ollut ainoa ilmiö, joka tuki monimuotoisuusjohtamisen kehitystä. Yritysten yhteiskuntavastuun (engl. CSR corporate social responsibility) merkitys on kasvanut Länsi-maissa viimeisten 60 vuoden aikana. Asiakkaat
odottivat yritysten olevan vastuussa yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämisestä. Yhteiskuntavastuuseen kuuluu taloudellinen, sosiaalinen sekä ympäristöllinen näkökulma (Mazur
2013, 39-41). Monimuotoisuusjohtamisen juuret syrjinnän estämisessä sopivat hyvin yritysten yhteiskuntavastuun näkökulmasta sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Yritysten
yhteiskuntavastuun ja monimuotoisuusjohtamisen kehitys tapahtuivat Yhdysvalloissa samaan aikaan vuosina 1960-2000 (Huang & Kreng 2011). Kuten kuvasta 1 voi havaita, yritysten yhteiskuntavastuun kolme eri näkökulmaa selittävät kansainvälistymisen, vähemmistöryhmien aseman parantamisen ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat paineet. Kansainvälistymiseen ja syrjinnän estämiseen löytyi sama ratkaisu: monimuotoisuuden johtaminen. Yritysten yhteiskuntavastuun kasvanut tärkeys 1960-luvulta selittää myös monimuotoisuusjohtamisen kehitystä.

Kuva 1. Yritysten yhteiskuntavastuun ja monimuotoisuusjohtamisen suhde (mukaillen Mazur 2013, 41; Huang & Kreng 2011)
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Yhdysvalloissa alkanut ilmiö rantautui Eurooppaan kansainvälistymisestä johtuen ja on
seurannut Yhdysvalloissa tapahtunutta kehitystä. Yhdysvaltalaiset yritykset ovat siis toimineet monimuotoisuusjohtamisen edelläkävijöinä, ja tämän kansainvälistymisen seurauksena Euroopassa ja Suomessa toimivat yritykset omaksuivat monimuotoisuusjohtamisen
osaksi HR strategiaansa. Yhdysvallat kuvataan usein erilaisuuden sulatusuunina, joten ihmisten monimuotoisuus on jo pitkään ollut itsestäänselvyys ja monikulttuurisuus on osa
yhteiskunnan identiteettiä. Euroopan maissa, ja etenkin Suomessa, kulttuuri ja väestö on
ollut verrattain erittäin homogeeninen. Tämän lisäksi, Euroopan maita ei myöskään yhdistä mikään yksi kulttuurillinen identiteetti. Yhdysvalloissa monikulttuurisuus ja monimuotoisuus on ymmärrettävästi ollut ajankohtaisia aiheita jo pidemmän aikaa. Savilepän
(2005, 6) mukaan, Euroopassa ja Suomessa monikulttuurisuuden merkityksellisyys on
kasvanut, kansainvälistymisestä johtuvan työvoiman liikkuvuuden ja teknologian kehityksen seurauksina. Euroopassa ja Suomessa monimuotoisuuden juuret löytyvät etenkin sukupuolten yhdenvertaisuuden edistämisestä. Euroopan komissio (2017, 3) on vuodesta
1988 alkaen keskittynyt etenkin sukupuolten tasa-arvon edistämiseen.
Savileppä (2005, 15) tuo esiin Suomessa tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain toimivan
perustana yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja tasa-arvon edistämiselle työyhteisöissä.
Vuonna 2005 lakiin lisättiin kansalaisuuden ja seksuaalisen suuntautumisen olevan kiellettyjä syrjinnän perusteita. Yritysten, joissa on enemmän kuin 30 työntekijää, tulee tehdä
tasa-arvosuunnitelma, jonka huomiotta jättämisestä voi seurata sanktio. Suomessa monimuotoisuuden johtaminen ja osallistaminen on pitkälti keskittynyt lain määräämän yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen, eikä välttämättä samalla tavalla innovaation tai
tuloksellisuuden kasvattamiseen. (Savileppä 2005,15-20.) Vuonna 2015 tasa-arvolakia
uudistettiin, jolloin siihen lisättiin vielä sukupuoli-identiteetti erityiseksi huomion kohteeksi
(Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 08.08.1986/609). Sukupuolten tasa-arvon
lisäksi, Suomessa tullaan jatkossa varmasti keskittymään työvoiman liikkuvuudesta johtuvaan kansallisuuksien moninaisuuteen (Hyötynen 23.02.2016). Kansainvälistymisen ja
teknologian seurauksena maailma on tullut pienemmäksi ja samalla kilpailu on koventunut. Kilpailukyvyn kannalta, Suomessa tulisi myös havahtua monimuotoisuuden johtamiseen innovaation ja tuloksellisuuden näkökulmasta.
2.4

Monimuotoisuusjohtamisen eri lähestymistavat

Kuvan 2 mukaan, monimuotoisuusjohtamiselle on useita lähestymistapoja, joissa painottuu eri asiat. Monimuotoisuusjohtamisen juuret löytyivät syrjinnästä, josta seuraa lakiin perustuva lähestymistapa. Kansainvälistymisen seurauksena kehittyi, moniarvoisuutta arvos-
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tava lähestymistapa, jolla koitettiin parantaa asiakasymmärrystä. Näistä kahdesta lähestymistavasta vielä kehittyi organisaatiossa tapahtuva oppiminen: monimuotoisuusjohtamisen tuli näkyä kaikessa organisaation toiminnassa ja rakenteissa, jotta sen hyödyt näkyisivät organisaatiossa. Tähän lähestymistapaan liittyy myös osallistaminen. Eri lähestymistapojen kehityksen ymmärtäminen myös auttaa eri lähestymistapojen soveltamisessa tänä
päivänä. (Savileppä 2005, 10-11.)

Kuva 2. Monimuotoisuusjohtamisen erilaiset lähestymistavat (mukaillen Savileppä 2005,
10-11)
Yhdysvaltojen sisäisten markkinoiden monikulttuurisuus sekä globaali toimintakenttä johti
monimuotoisuuden johtamisen kehittymiseen lakiin perustuvasta lähestymistavasta, moniarvoisuutta arvostavaan johtamistapaan. Kuten Dass ja Parker (1999, 71) tuovat esiin,
monimuotoinen henkilöstö nähtiin välttämättömäksi kilpailussa ymmärtää asiakasta paremmin. Motivaatio monimuotoisuuden johtamiseen siirtyi aikaisemmasta vähemmistöryhmien ja naisten aseman parantamisesta, (engl. discrimination and fairness paradigm) erilaisuuden näkemisenä liiketoiminnan mahdollisuutena (engl. access and legitimacy paradigm). Yhdysvalloissa yritykset saattoivat esimerkiksi palkata työntekijöitä, jotka osasivat
puhua englannin lisäksi myös espanjaa, siitä huolimatta, ettei maassa ole kuin vain yksi
virallinen kieli. Asiakaspalvelu, markkinointi tai myynti pystyi näin palvelemaan aikaisemmin huomiotta jätettyä asiakassegmenttiä ja laajentamaan toimintaansa. (Dass & Parker
1999, 71.) Suurten kansainvälisten yritysten toiminta ja Euroopan työvoiman liikkuvuus on
johtanut samankaltaiseen monimuotoisuusjohtamisen kehitykseen Euroopassa. Joissain
Euroopan maissa, kuten Alankomaissa, on monien kansainvälisten yritysten call centereitä, joissa kielivaatimuksien vuoksi monikulttuurisuus organisaatioissa on tänä päivänä
itsestäänselvyys.
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2000-lukua kohden, organisaatioissa, joissa monimuotoinen henkilöstöstä oli johtanut parempaan asiakasymmärrykseen uusilla asiakassegmenteillä, huomattiin työntekijöiden erilaisten perspektiivien johtavan uudenlaisiin ratkaisuihin. Erilaisuus oli aikaisemmin 1990luvulla todettu eduksi, mutta nyt pääpaino monimuotoisuuden johtamisessa alkoikin siirtyä
erilaisuuden arvostamisesta työntekijöiden yhdenvertaisten vaikutusmahdollisuuksien takaamiseen. Organisaatio sisäisti ja integroi monimuotoisesta työvoimasta synergiaa, joka
tuki yrityksen omaa oppimista, kasvua ja tehokkuutta (Brazzel 2003). Monikulttuurisuuden
hyödyntäminen asiakasymmärryksessä johti loppujen lopuksi organisaatiossa oppimiseen
ja osallistamiseen (Ely & Thomas 2001). Kun organisaatioissa huomattiin monimuotoisuuden johtavan oppimiseen ja innovointiin, osallistaminen tuli osaksi työpaikkojen monimuotoisuus keskustelua. Osallistamisen tavoitteena on työympäristö, jossa kaikkia henkilöitä
kohdellaan tasa-arvoisesti ja kunnioituksella. Yhdenvertaisuus tiedonjakamisessa ja päätöksenteossa havainnollistaa osallistamisen toteutumista organisaatiossa (Barak 2005,
244-245). Osallistaminen kuulostaa todella hyvältä, mutta sen käytännön toteutuminen
vaatii paljon. Yrityskulttuurin ymmärtäminen avaa syitä osallistamistoimien epäonnistumiseen.
2.5

Yrityskulttuuri organisaation toiminnan ajurina

Luukka tuo esille yrityskulttuuria seuraavasti: “Kulttuurilla luodaan perusta sellaiselle toiminnalle, jota organisaatio menestyäkseen tarvitsee” (Luukka 2019, 17). Aivan kuten
maassa vallitseva kulttuuri, ei ole kenenkään yksittäisen kansalaisen toiminnan ponnistus,
ei yrityskulttuurikaan ole pelkästään työntekijöiden tai HR:n vastuulla. Yrityskulttuurista
ovat vastuussa kaikki yrityksessä toimivat henkilöt. Luukka (2019, 82) kuvaa vahvan yrityskulttuurin automaattisesti ohjaavan työntekijät käyttäytymään ja toimimaan toivotulla tavalla; vastaavasti heikko kulttuuri ei vaikuta yksittäisten työntekijöiden tai yrityksen toimintaan millään tavalla. Organisaatioissa vahva kulttuuri asettaa rajat kaikelle tapahtuvalle
toiminnalle. Kulttuurijohtamisella on siis hyvin laaja ja syvä vaikutus organisaatiossa tapahtuvalle käyttäytymiselle.
Luukka (2019, 174-249), perustelee kulttuurin nojaavan neljään kulmakiveen: organisaation ihmiskäsitykseen, arvomaailmaan, olemassaolon tarkoitukseen ja tulevaisuuden
suuntaan. Luukkan (2019, 17) oivallusta lainaten: kulttuuri voidaan mieltää organisaation
maaperäksi, josta joko kasvaa kauniita kukkia tai sitten rikkaruohoja. Luukkan (2019, 179182) mukaan yritysten menestystä tukee parhaiten McGregorin teoria y:n mukainen ihmiskäsitys. McGregorin (1957, 41-49) teoria y olettaa, etteivät ihmiset luontaisesti inhoa työtä.
Työntekijät työskentelevät itsenäisesti sellaisia tavoitteita kohden, jotka motivoivat heitä.
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Johdon tärkein tehtävä on siis järjestää olosuhteet sellaisiksi, että yksilön tavoitteet tyydyttyvät parhaiten toteuttamalla johdon asettamia, yrityksen menestymistä edistäviä, tavoitteita. Mikäli johdon asettamat tavoitteet eivät motivoi työntekijöitä, teorian mukaisesti ei
työntekijät tule silloin myöskään tuottamaan parasta mahdollista tulosta. McGregor (1957,
41-49.)
Luukka (2019, 201) kuvaa arvojen vastaavan siihen, miten organisaatiossa toimitaan menestyksen, tai sen vision saavuttamiseksi. Monissa yrityksissä on visio tulla alan innovatiivisiksi edelläkävijöiksi. Yhteiskunnan monimuotoistuessa monimuotoisuusstrategiasta on
tullut ”välttämättömyys” eli yksi niistä työkaluista, joilla uskotaan yrityksen voida vaikuttaa
vision tapahtumiseen. Melkein kaikissa organisaatioissa on määritelty missio, eli syy yrityksen olemassaoloon, mutta se miten yrityksessä tulisi toimia, vision saavuttamiseksi on
saatettu unohtaa, tai sitä ei toteuteta käytännöntasolla. Luukkan (2019, 215) mukaan, arvojen tulisi heijastaa sitä mitä organisaatiossa arvostetaan. Arvojen tulisi siis näkyä palkitsemisenperusteissa, rekrytointivalinnoissa, ylennyksissä ja irtisanomisissa. Missio kytkee
arjen työn johonkin suurempaan antaen sille tarkoituksen. Tulevaisuuden suunnan tulee
olla kunnianhimoinen, koska sitä lähdetään toteuttamaan. Jos yritys ei aseta rimaa korkealle, ei se voi odottaa toiminnaltaan myöskään paljoa. (Luukka 2019, 226-238.)
Kuten kuvasta 3 käy ilmi, yrityskulttuuri koostuu kerroksista. Luukkan (2019, 43) mukaan,
silloin kun yrityksessä ulospäin näkyvät tuotteet tai käytös eivät vastaa yrityksessä vallitsevia arvoja, yritys ei todennäköisesti ole tietoinen sen todellisista arvoista ja perusolettamuksista. Toisin sanoen yritys ei todellisuudessa toimi sen toivoman kulttuurin tavoin. Jos
kulttuuria halutaan johtaa, ensimmäinen askel on tulla tietoiseksi yrityksen todellisesta
kulttuurista. Kun yritys rehellisesti tiedostaa nykytilansa, tulee sen seuraavaksi luoda käsitys siitä, millaista yrityskulttuuria se lähtee tavoittelemaan. Nykytilaa ja tavoitetta tarkastellen, kulttuuri pitää muotoilla päämäärää tukevaksi. Viimeinen vaihe on elää tavoiteltu kulttuuri todeksi. Kulttuurin muuttaminen on äärimmäisen hidasta ja todellisen kulttuurin rehellinen arviointi jää monissa yrityksissä pintapuoliseksi. Organisaatiot voivat usein haluta vision, ilman oikeaa toimintatapojen muutosta. Tämä ei tietenkään ole realistista ja johtaa
epäonnistumiseen. Kulttuurinjohtamisen hedelmät ovat kuitenkin äärimmäisen arvokkaita.
Monet yritykset, kuten Starbucks, Southwest ja Zappos, ovat tunnettuja kulttuuristaan ja
ovat sen vuoksi voineet menestyä hyvin tavanomaisillakin tuotteilla. (Luukka 2019, 43106.) Osaajapulan aikana, tulevaisuuden yritysten menestys riippuu siitä, kuinka hyvin luvattu kulttuuri toteutuu yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa (Llopis 2011).
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Kuva 3. Yrityskulttuurin kerrokset (mukaillen Luukka 2019, 29)
2.6

Monimuotoisuus tutkimusten valossa

Kun puhutaan monimuotoisuudesta, on hyvä tiedostaa, että monimuotoisuuden hyödyistä
on saatu ristiriitaisia tuloksia. Ristiriitaiset tulokset voidaan usein mieltää jakautuvan kolmeen monimuotoisuutta selittävään teoriaan: tiedon ja päätöksenteon, sosiaaliseen kategorisoinnin ja samankaltaisuuden teoriaan (O’Reilly & Williams 1998, 89). O’Reilly ja Williams (1998, 89-92) kävivät läpi lukuisia monimuotoisuustutkimuksia, joiden perusteella
tutkimukset jakautuivat kolmeen eri näkökulmaan. Kuva 4 havainnollistaa näitä kolmea eri
näkemystä. Ensimmäinen näkemys on tietoon ja päätöksentekoon perustuva teoria, joka
ennustaa ryhmän suoriutumiskyvyn paranevan monimuotoisuuden kasvaessa, koska
ryhmä voi hyödyntää erilaista tietoa päätöstä tehtäessä. Ryhmän jäsenten suurempi keskinäinen riippuvuus vaikuttaa positiivisesti ryhmän ongelmanratkaisukykyyn ja luovuuteen.
Toinen näkemys on sosiaaliseen kategorisointiin perustuva teoria, joka ennustaa monimuotoisuuden vaikuttavan negatiivisesti muun muassa ongelmanratkaisuun, sitoutumiseen ja ideoiden implementoimiseen; stereotypiat, ”me-vastaan-he” näkemys ja ennakkoluulot kasvattavat todennäköisyyttä konfliktiin, kommunikaation ongelmiin ja ”kuppikuntiin”.
Kolmas näkemys on samanlaisuuden teoria, joka pohjautuu siihen, että pidämme henkilöistä ketkä ovat meidän kanssa samankaltaisia. Homogeenisessa ryhmässä muodostuu
helposti koheesio ja tehokas viestintä, joita vahvistavat vielä samat tavoitteet, päämäärät
ja kollektiivinen kulttuuri. Tuloksena ovat muun muassa tehokkaampi ongelmanratkaisu,
implementaatio ja sitoutuminen. (O’Reilly & Williams 1998, 89-92.)
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Kuva 4. Kolme teoriaa monimuotoisuuden vaikutuksesta ryhmän suoriutumiskykyyn (mukaille O’Reilly & Williams 1998, 89)
Barakin (2005) mukaan, sosiaalinen kategorisointi pohjautuu siihen, että ihmiset haluavat
aina kuulua ryhmiin joilla on heitä itseään parempi, tai ainakin samanarvoinen, status.
Ryhmään kuuluminen ja samaistuminen, johtaa toimiin jotka ylläpitävät tai edesauttavat
stereotyyppisiä mieltymyksiä itsestä ja toisista. Ryhmään kuuluvat jäsenet koittavat ylläpitää oman ryhmänsä parempaa statusta ja dominoida ryhmän ulkopuolisia jäseniä. Ryhmiin kategorioiminen voi saada alkunsa joko yksilöstä tai olla määrätty. Henkilöt, jotka
kuuluvat ryhmiin joilla on korkeampi sosiaalinen status tulevat hyväksymään ja ottamaan
mukaan ryhmäänsä saman statusluokan henkilöitä ja toisaalta syrjimään sekä poissulkemaan alemman statuksen omaavat henkilöt (Ashforth & Mael 1989, 20; Barak 2005, 245.)
Sosiaalisen identiteetin teoriaan pohjautuvat tutkimukset ovat myös yhdistäneet monimuotoisuuden korreloivan muun muassa lisääntyneen vaihtuvuuden, ryhmän sisäisen epätyytyväisyyden, konfliktien, poissaolojen sekä vähentyneen yhteistyön ja kommunikaation
kanssa (O’Reilly & Williams 1998, 78-90). Tärkeää on huomioida kuitenkin se, että monimuotoisten ryhmien tuloksellisuuden on huomattu olevan riippuvainen muun muassa ryhmäytymisen vaiheesta, ratkaistavan tehtävän luonteesta, käytettävissä olevasta ajasta ja
organisaation innovatiivisuudesta; ristiriitaiset tutkimustulokset ovat johtaneet organisaatioissa monimuotoisuusjohtamisen tärkeyden kyseenalaistamiseen. Tutkimuksen ristiriidasta kumpuaa tunnettu mielikuva monimuotoisuusjohtamisen olevan kuin kaksiteräinen
miekka. (Chadwick ym. 2003, 107-126; Kumar, Michaelson, & Watson 1993, 590-602.)
Nopealla katsauksella on helppo löytää artikkeleita ja blogikirjoituksia, jotka sanovat monimuotoisuuden vaikuttavan positiivisesti yrityksen kasvuun, tuloksellisuuteen ja innovaatio
voimaan. Yksi esimerkki näistä usein käytetyistä lähteistä on McKinseyn julkaisema raportti, joka tarkasteli 366 yrityksen johtoa (Hunt, Layton & Prince 2015). McKinsey löysi
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monimuotoisimpien yrityksien tuottavan parempaa tulosta verrattuna alan mediaaniin. Todennäköisyys alan mediaanin ylittävään tulokseen oli 35%, niillä yrityksillä, joissa oli eniten etnistä monimuotoisuutta. Vastaava todennäköisyys oli 15% yrityksillä, joissa oli korkein sukupuolten välinen tasa-arvo. Samalla tavalla, alan huonoiten tuottavat yritykset olivat yrityksiä, joissa oli vähiten monimuotoisuutta. (Hunt, ym. 2015.) Tutkimus ei todista
kausaalisuutta, mutta viittaa siihen, että monimuotoisuus korreloi paremman tuloksen
kanssa. Huomioitavaa on että, raportti tutki alan menestyneimpiä yrityksiä ja mittasi näiden yrityksien johdon monimuotoisuuden. Tutkimuksesta ei siis voi päätellä syytä siihen
miksi nämä yritykset ovat menestyneitä. Ainoa päätelmä, jonka tutkimuksesta voi tehdä
on se, että alan menestyneet yritykset näyttävät myös olevan johdoltaan monimuotoisia.
Yrityksen tuloksellisuus voi johtua täysin toisesta muuttujasta kuin sen monimuotoisesta
johdosta. Esimerkiksi O’Reilly ja Williams (1998, 80-95) ovat todenneet pelkän monimuotoisuuden luultavasti vaikuttavan negatiivisesti yrityksen tuloksellisuuteen.
McMahonin (2010) mukaan, 2000-2009 vuosina tehty monimuotoisuuden johtamisen tutkimus osoittaa, etteivät monimuotoisuus ja yrityksen tuloksellisuus ole suorassa vaikutussuhteessa. Monimuotoisuuden ja tuloksellisuuden vaikutus toisiinsa on monimutkainen ja
on riippuvainen monista eri osatekijöistä. Näiden osatekijöiden kumulatiivinen vaikutus
parhaimmassa tapauksessa johtaa parempaa tuloksellisuuteen. (McMahon 2010.) McMahonin löydös, selittää kaksiteräinen miekka mielikuvaa. McMahonin löydös U-muotoisesta
käyrästä voi selittää ”oppimiskäyrää”, joka on osa prosessia, jolloin monimuotoistuvasta
henkilöstöstä saatuja oivalluksia aletaan integroida yrityksen toimintaan, jolloin oppimisen
tulokset alkavat vaikuttaa positiivisesti yrityksen tuottamaan tulokseen. Aikaisempi tutkimus onkin todennut monimuotoisten ryhmien tuloksellisuuden paranevan, mitä pidempään ryhmä tekee töitä yhdessä (Chadwick ym. 2003, 107-126). Myös O’Reilly ja Williams
(1998, 90) ovat todenneet monimuotoisuuden ja tuloksellisuuden suhteen olevan U-muotoinen. Kolmannessa luvussa tulen käymään tarkemmin läpi toimenpiteitä, joiden on todennut vahvistavan monimuotoisuuden ja innovatiivisuuden suhdetta.
2.7

Arvio monimuotoisuusjohtamisen tulevaisuuden suunnasta

Maailmanlaajuisesti kulttuuri, on viime vuosikymmenien aikana kehittynyt entistä yksilökeskeisemmäksi (Santos & Grossmann 2017). Lisääntynyt yksilöllisyyden arvostus on tapahtunut samaan aikaan yhteiskunnan kasvaneen monimuotoisuuden kanssa. Vaikka
monimuotoisuusjohtamista on perusteltu liiketoimintaedulla, taustalla ovat myös vahvasti
olleet yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteuttaminen. Kansainvälistyneessä kilpailussa,
yritysten oli helppo ajaa eteenpäin tulos- sekä yhdenvertaisuusargumenttia samanaikaisesti. Kognitiivinen monimuotoisuus ei ole välttämättä kuitenkaan ennustettavissa ulko-
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näön perusteella. Jos liiketoiminta-argumentti painottuu ajattelutavan, kokemuksen ja taitojen monimuotoisuuteen, jolloin se ei enää ole ennustettavissa suoraan fyysistä ominaisuuksista, organisaatioiden ohjelmat joissa koitetaan palkata ryhmiä, jotka ovat syrjinnän
tai syrjäytymisen vaarassa voivat joutua toisarvoiseen asemaan (TEM 2011, 18). Monimuotoisuuden johtamiseen on aina liittynyt vahva painotus yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen, joka saattaa toimia tämän huolen tasapainona. Suomessa tätä korostaa entisestään lainsäädäntö. Nähtäväksi jää, mikäli yrityksissä aletaan erikseen ajaa ohjelmia, joissa koitetaan parantaa henkilöstön kehitystä ja pienentää ”lasikattoilmiötä”. Uudella teknologialla voidaan myös mahdollisesti kiertää ihmisten tiedostamattomat ennakkoluulot. Esimerkiksi IBM näkee tekoälyllä olevan kasvava rooli tulevaisuuden HR-toiminnoissa (Kopytoff 2018). Helsingin kaupunki on siirtymässä anonyymiin rekrytointiin, joka
myös edistää hakijoiden yhdenvertaista asemaa (Siironen 2018).
Yrityksen kulttuuri ja arvot, toimivat usein välineenä, jotka ohjavat monimuotoisuusjohtamista. Monissa tämän päivän työpaikkailmoituksissa mainitaan yhdeksi tärkeäksi valintakriteeriksi yrityskulttuuriin sopiminen. Tästä voi helposti kehittyä syrjinnän väline; rekrytoija
voi hylätä muodollisesti pätevän hakijan vetoamalla huonompaan yhteensopivuuteen yrityskulttuurin kanssa (Lennon 2017; Lewis 2015). Näennäisesti monimuotoisessakin organisaatiossa kulttuuriin yhteensopivuuden tavoittelu voi pahimmillaan johtaa syrjintään: ”
Virtually all organizations today claim to want diversity in terms of traits like race and
ethnicity, even if what they really seem to want is a white American in the body of a minority” (Martinez 2018). Yritykset tietävät nuorempien sukupolvien arvostavan monimuotoisuutta, joten monet yritykset voivat tiedostaen tai tiedostamatta, pyrkiä saavuttamaan imagoedun, toteuttamatta kulttuurin lupausta. Kognitiivista monimuotoisuutta ajatellen, tiedostamattomat ennakkoluulot voivat johtaa samanlaisten ajattelijoiden rekrytointiin, mikä ei
edistä organisaation innovaatiokykyä. Kulttuuriin nojaaminen voi kääntyä organisaatiota
vastaan, mikäli tästä asiasta ei olla tietoisia.
Kognitiivisen monimuotoisuuden nousu on tapahtunut samaan aikaan neurotieteen kehityksen kanssa. Tällä hetkellä kognitiivista monimuotoisuutta usein arvioidaan tutkimuksissa, kansallisuuden, ongelmanratkaisu- ja persoonallisuustestien avulla. Neurotieteen
kehitys parin viimeisen vuosikymmenen aikana villeimmässä tulevaisuuden kuvitelmassa
mullistaa työhaastattelun persoonallisuustestien käytön. Diaz-Uda, Medina ja Schill (2013)
kertovat Emotiv Lifescience:n luoneen laitteen, joka voi lukea henkilön keskittymiskyvyn
tietyssä tehtävässä reaaliaikaisesti. Tähän asti yritykset ovat joutuneet sijoittamaan työntekijöitä rooleihin kokeilun kautta. Tulevaisuuden työhaastattelussa hakija voidaan kytkeä
EEG-koneen kaltaiseen laitteeseen, jonka lukema paljastaa hakijan kognition heikkoudet
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ja vahvuudet. (Diaz-Uda, Medina & Schill 2013.) Yksityisyydensuojan toteutuminen on kyseenalainen. Itse en ainakaan tänä päivänä olisi valmis antamaan yritykselle aivosähkökäyrä lukemaa omista ajatuksistani osana työnhakua. Neuroterapiaan perustuvat laitteet
luovat myös kyseenalaiset mahdollisuudet henkilöstön koulutukseen. Voiko tulevaisuudessa yritykset kehittää esimerkiksi työntekijän keskittymiskykyä, vastaavanlaisella teknologialla? Mielenkiintoista tulee olemaan tarkkailu mahdollisen teknologian rantautumisesta
henkilöstön koulutus- tai rekrytointiprosesseihin. Kuinka pitkälle kognitiivisen monimuotoisuuden maksimointi yrityksissä voidaan viedä tulevaisuudessa?
Samaan aikaan kun tulosargumentti monimuotoisuuden johtamisessa keskittyy kognitioon, niin yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteuttaminen keskittyvät kasvavassa määrin
seksuaalivähemmistöjen oikeuksien takaamiseen. Monet maat ovat viime vuosien aikana
laillistaneet samaa sukupuolta olevien avioliiton. Tällä hetkellä, joissain maissa käydään
laajemmin läpi seksuaalivähemmistöjen oikeuksien käytännön toteutumisen herättämiä
kysymyksiä. Yksi näistä ilmiöistä on sukupuoli-identiteetin määritelmä. Kanadassa tietyissä provinsseissa vanhemmat voivat päättää sukupuolen määräämisen sijaan, valita
lapsensa syntymätodistukseen sukupuolen olevan määrittelemätön (Perez 2017). Euroopan Unionin parlamentin työntekijöille on annettu ohjeistusta sukupuolineutraalien sanojen
käytöstä: esimerkiksi ”spokesman” sanan sijasta, suositellaan ”spokesperson” sanan käyttämistä (EU 2018, 5). Suomenkielessä ei ole sukupuolten suhteen eroa pronominien käytössä, mikä tietenkin lieventää kysymyksen merkityksellisyyttä omassa kielessämme. Monissa muissa maissa sukupuolineutraalius kyseenalaistaa perinteistä kielenkäyttöä. Suomalaiset tulevat kohtaamaan kieliongelman ainakin kansainvälisen liiketoiminnan kautta.
Yhdysvalloissa on parin viime vuoden aikana ollut monia oikeuskanteita, joissa pohditaan
rajaa uskonnonvapauden ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien välillä (Liptak 2018; associated press 2018). Euroopassa poliittinen areena on muuttumassa polarisoituneemmaksi, mikä näkyy muun muassa Brexitin ja Ranskan keltaliivien mielenosoitusten muodossa (Igou, Maher & van Tilburg 2018; Palmén 2019). On siis selvää että, monimuotoisuus ja sen tuomat haasteet tulevat olemaan jatkossa myös osana yhteiskuntaa. Konfliktin johtaminen organisaatioissa tulee olemaan tärkeää tulevaisuudessa.
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3

Kognitiivinen monimuotoisuus ja innovaatioprosessi

3.1

Luovuuden ja sisäisen motivaation merkitys innovaatiossa

Amabile (1988, 126) määrittelee luovuuden uusien ja käytännöllisten ideoiden tuottamisena, joko yksilön tai ryhmän toimesta. Sisäisen motivaation on todettu johtavan parempaan luovaan ongelmanratkaisuun (Langdon 2014, 200-208). Myös hyvin tunnettu Maslown tarvehierarkia listaa luovan työskentelyn pyramidin huipulle, itsensä toteuttamisena
(Maslow 1943). Tutkijat ovat siis samaa mieltä siitä että, luova työskentely on tuotteliasta,
silloin kun yksilö on sisäisesti motivoitunut, eli silloin kun tehtävä itsessään on palkitsevaa
(Amabile 1988; Langdon 2014, 200-208; Maslow 1943). Amabilen (1988, 144) mukaan sisäisesti motivoituneet työntekijät käyttävät enemmän aikaa ratkaistavan ongelman tutkimiseen ja kartoittamiseen. Vastaavasti ulkoisesti motivoituneet työntekijät haluavat ratkaista
tehtävän mahdollisimman nopeasti, jolloin ongelmanratkaisu ei ole itsenään nautinnollista,
eikä siihen käytetä samalla tavalla aikaa; tämän vuoksi mullistavat luovat ratkaisut saattavat jäädä huomiotta. (Amabile 1988, 144.) Johdon ei siis tulisi harkita ”keppi ja porkkana”
tyyppistä ulkoista motivointia kannustimena luovaan työskentelyyn (Deci & Ryan 2017,
546).
Kuvassa 5 on mukautettu Amabilen malli luovasta suoriutumisesta. Amabilen (1983, 362),
mukaan yksilön luovuus ja sisäinen motivaatio ovat organisaation luovuuden perusta. Motivaation lisäksi, luovat taidot ovat avainasemassa. Luoviin taitoihin kuuluu heuristinen ongelmanratkaisukyky, jolla tarkoitetaan sitä, ettei ratkaistavalle ongelmalle usein ole vain
yhtä selvää oikeaa ratkaisua tai valmista algoritmia. Luovassa ongelmanratkaisussa, vastauksen löytäminen tai määrittäminen on osa ongelmanratkaisuprosessia. Tähän liittyen
poikkeava ajattelu auttaa löytämään ”epätavalliset” vastaukset ratkaistavaan ongelmaan.
Tekninen osaaminen, johon kuuluu esimerkiksi koulutus ja aikaisempi osaaminen ovat
myös olennaisia, koska ongelmanratkaisussa vaaditaan myös tietämystä alasta. (Amabile
1983, 363-367.)
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Kuva 5. Luovan suoriutumisen komponentit (mukaillen Amabile 1983, 362)
Jeong-Yeon, Lin, Shung ja Tae-Yeolin (2012, 197) tekemä tutkimus löysi pystyvyyden tunteen olevan vaikutuksessa, yksilön luovuuden ja kognitiivisen monimuotoisuuden välillä.
Yksilön luovuus ja ryhmän kognitiivinen monimuotoisuus korreloivat positiivisesti silloin
kun yksilön pystyvyyden tunne oli korkealla tasolla (Jeong-Yeon, Lin, Shung & Tae-Yeol
2012, 197). Amabile (1983, 369) on maininnut itseluottamuksen johtavan varmempaan
riskinottoon, jota vaaditaan luovassa työskentelyssä. Tämän lisäksi tutkimus on todennut
radikaalien innovaatioiden syntyvän parhaiten ryhmissä, joissa oli eniten luovia persoonallisuustyypin yksilöitä, johtuen riskinotto kyvystä ja tehtävänantoon joustavammasta suhtautumisesta (Erez, Naveh, & Miron-Spektor 2011, 740-755). Tutkimuksista löytyy punainen lanka, joka osoittaa itseluottamuksen tai pystyvyyden tunteen, riskinoton ja poikkeavan ideoinnin olevan olennaista luovalle työskentelylle. Luovuus on vain innovaation aloituskohta, joten seuraavaksi huomioni siirtyy innovaatioprosessin tarkasteluun.
3.2

Ryhmän erilaiset ajattelijat tehostamassa innovaatioprosessia

Ilman luovuutta ei voida päästä innovaatioon; toisaalta, jos organisaatiossa ei osata
toteuttaa ideoituja ratkaisuja, ei luovuudesta ole paljoa hyötyä. Innovaatiolla tarkoitetaan
onnistunutta luovien ideoiden implementointia. Kuvassa 6 on Amabilen malli
organisaatiossa tapahtuvasta innovaatioprosessista. (Amabile 1988, 126.)
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Kuva 6. Innovaatioprosessi (mukaillen Amabile 1988, 152)
Toiset tutkijat ovat huomanneet, kuvassa 6 mainittujen eri innovaatioprosessin vaiheiden,
vaativan erityyppisiä ajattelijoita. Erezin, Navehin ja Miron-Spektorin (2011, 740-755) mukaan, luovan ajattelun taitoja vaaditaan innovaatioprosessin kolmannessa vaiheessa, jolloin tuotetaan mahdollisia ideoita. Tässä vaiheessa turha kriittisyys tai epäonnistumisen
pelkääminen lamaannuttaa ryhmän innovaation. Kriittisyys ja yksityiskohtaisuus ovat kuitenkin tärkeitä taitoja ideoiden testaamisessa sekä tuotoksen arvioinnissa. Henkilöt, jotka
ovat luontaisesti luovia, usein saattavat ottaa vapauksia tehtävänannon seuraamisessa,
jonka vuoksi he voivat joutua vaikeuksiin ideoiden testaus ja arviointi vaiheissa. Radikaalien innovaatioiden on todettu syntyvän parhaiten ryhmissä, joissa on luovien henkilöiden
lisäksi koheesiota etsiviä henkilöitä ja pieni määrä yksityiskohtiin keskittyviä ajattelijoita.
Tutkimuksen mukaan 97% ihmisistä, yksi näistä ominaisuuksista on dominoivampi, vaikka
tietenkin jokaisesta meistä löytyy jollain tasolla luovan, sovittelijan sekä yksityiskohtaisen
ajattelijan ominaispiirteitä. (Erez, Naveh, & Miron-Spektor 2011, 740-755.)
Erezin, Navehin ja Miron-Spektorin (2011, 740-755) mukaan, ideoinnin vaiheessa poikkeavan ajattelun ja siitä kumpuava konflikti on hyödyllistä innovoinnissa. Ideoinnin testaamisen vaiheessa ryhmässä tulisi olla luovien ajattelijoiden jälkeen toiseksi eniten sovittelijatyylisiä ajattelijoita, jotka koittavat muodostaa koheesiota ryhmän sisällä. Koheesiota
edistävät jäsenet vahvistavat tiimihenkeä ja näin vahvistavat tiimin itseluottamusta tehtävässä onnistumiseen. Tiimille syntyy tunne, että tiimi voi onnistua annetussa tehtävässä.
Radikaali innovaatio oli optimaalisin niissä ryhmissä, joissa oli vähiten yksityiskohtaisia
ajattelijoita. Yksityiskohtainen ajattelija pysyy tarkasti tehtävänannossa ja on kriittinen tuotosta arvioitaessa. Innovaation loppuvaiheessa on tärkeää arvioida syntynyttä ideaa kriittisesti, jonka vuoksi yksityiskohtaiset ajattelijat ovat myös tärkeä osa ryhmää. Jos yksityiskohtaisia ajattelijoita on kuitenkin liian monta, he lamauttavat innovaatioprosessin, joten
suhteellisesti heidän osuus ryhmästä, tulee olla pienin. Kun esimies suunnittelee tiimin ra-
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kentamista tai HR toteuttaa rekrytointia, tulisi heidän myös olla tietoinen siitä, että 97% ihmisillä yksi näistä ominaisuuksista on dominoivampi. (Erez, Naveh, & Miron-Spektor 2011,
740-755.) Ei ole siis realistista löytää henkilöä, joka on yhtä vahva luovassa sekä yksityiskohtaisessa ajattelussa. Tutkimuksen valossa on siis järkevää, että organisaatiosta löytyy
monipuolisesti kunkin ryhmän ajattelijoita.
Kognitiivinen monimuotoisuus usein määritellään erilaisuutena tiedon käsittelyssä (Lewis
& Reynolds 2017). Lewis ja Reynolds (2017) mittasivat kognitiivisen monimuotoisuuden
vaikutusta ongelmanratkaisuun Peter Robertsonin luomalla AEM Cube -mittarilla. Ryhmät
joissa oli eniten kognitiivista monimuotoisuutta, ratkaisivat ongelman kaikista nopeimmin.
Ryhmän päältäpäin nähtävä monimuotoisuus ei ollut ennuste ryhmien suoriutumiskyvylle,
yllättäen hyvin päältäpäin homogeeninenkin ryhmä, voi olla kognitiivisesti erittäin monimuotoinen, mikä johti nopeaan ongelmanratkaisuun. (Lewis & Reynolds 2017.) Innovointi
voidaan määritellä luovien ideoiden onnistuneena käytäntöön panona (Amabile 1988,
126). Innovointi voidaan siis myös ymmärtää luovana ongelmanratkaisuna. Aikaisempi tutkimus on löytänyt monimuotoisuuden korreloivan yrityksen innovaatiovoiman kanssa: ne
yritykset jotka luontaisesti olivat innovatiivisia, myös saivat suurimman hyödyn monimuotoisuudesta (Chadwick ym. 2003, 107-126). Onko tämän innovoinnin, tai toisin sanoen ongelmanratkaisukyvyn, takana loppupeleissä ryhmän kognitiivinen monimuotoisuus? Asia
ei ole aivan näin yksiselitteinen, koska tutkimus on todennut, ettei kognitiivinen monimuotoisuus ole myöskään suorassa vaikutussuhteessa tuloksellisuuden tai innovaation
kanssa (Mello & Rentsch, 2015). Tutkijat ovat usein todenneet ideoinnin ja implementoinnin vaativan vastakohtaisia taitoja (Erez, Naveh, & Miron-Spektor 2011; Drach-Zahavy &
Somech 2011; Jackson 1992, 360-363). Innovaatioprosessi on siis monimutkainen ja sen
eri vaiheet vaativat hyvin erilaisia lähestymistapoja. On siis myös loogista, että kognitiivinen monimuotoisuus edesauttaa innovaatioprosessia, mutta tämän yhteyden toteutuminen on riippuvainen myös muista tekijöistä. Tutkimuksen valossa näyttää siltä, että tiimin
rakenteella ja johtamistavalla on merkittävä vaikutus innovaatioprosessin onnistumiseen.
3.3

Kognitiivisesti monimuotoisen tiimin johtaminen

Luovien ajattelijoiden kyvyllä keksiä uusia normeja rikkovia ratkaisuja, on omat seurauksensa. Luoville ajattelijoille on ominaista haastaa ja he löytävät itsensä usein konfliktitilanteista. (Erez, Naveh, & Miron-Spektor 2011, 742.) Mielenkiintoista on myös aikaisempi tutkimus, joka on todennut innovatiivisimpien organisaatioiden hyötyvän monimuotoisuudesta kaikista eniten (Chadwick ym. 2003, 107-126). Mitä innovatiivisissa yrityksissä tehdään, jotta innovaatioprosessille tyypillinen konflikti ei käänny negatiiviseksi? Kognitiivinen
monimuotoisuus ei itsessään riitä, koska monimuotoisuus ja innovatiivisuus eivät ole suo-
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rassa vaikutussuhteessa, joten mitä muita aineksia organisaatiossa tarvitaan, jotta kognitiivinen monimuotoisuus kääntyy innovatiivisuuteen? Kognitiivisen monimuotoisuuden on
todettu korreloivan positiivisesti yksilön luovuuden välillä silloin kun muutosjohtaminen on
korkealla tasolla organisaatiossa (Jeong-Yeon, Lin, Shung & Tae-Yeol 2012, 197). Myös
oppimisen asenne ja osallistamisen kulttuuri organisaatiossa vahvistivat linkkiä kognitiivisen monimuotoisuuden ja luovuuden välillä (Chow 2018). Yritykset jotka haluavat hyödyntää kognitiivista monimuotoisuutta luovassa ongelmanratkaisussa, tulisi tämän vuoksi keskittyä myös muutosjohtamiseen.
Osallistamista ei usein saada integroitua organisaation jokapäiväiseen elämään ja se saatetaan jopa nähdä irrallisena HR:n projektina. Osallistaminen on toimintatapa, ja kulttuurin
tavoin, se on koko organisaation vastuulla. Osallistaminen vaatii kykyä muutoksen implementointiin, joka on organisaatioille haastavaa, sillä se vaatii paljon aikaa ja sinnikkyyttä.

Kuva 7. Muutosjohtajan kahdeksan ominaisuutta (mukaillen Hacker & Roberts 2004, 76)
Kuvassa 7 on lueteltu hyvän muutosjohtajan ominaispiirteitä. Erityisesti visionääri, voimauttaja ja yhteisön rakentaja ominaisuudet ovat elintärkeitä myös onnistuneessa työntekijöiden osallistamisessa. Analyyttisuus ja tuloksellisuus varmistavat myös osallistamistoimien onnistuneisuuden seuraamisen. Amabilen (1988, 145-149) mukaan, työntekijä tuottaa luovia ratkaisuja silloin kun työntekijä on sisäisesti motivoitunut tehtävää kohtaan ja
silloin kun työympäristö ei ulkoisilla rajoitteilla tukahduta sisäistä motivaatiota. Muutosjohtajuuden ominaispiirteet tukevat Amabilen mainitsemia edellytyksiä luovaan työskentelyyn. Esimiehen tulisi luoda inspiroiva visio, joka herättää tiimin jäsenten sisäisen motivaation, ja tukea tiimiä sen saavuttamiseksi ilman turhia ulkoisia rajoitteita, jotka saattavat negatiivisesti vaikuttaa yksilön sisäiseen motivaatioon (Amabile 1988, 145). Edellä mainitut
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muutosjohtajan ominaisuudet ovat yhteneviä Amabilen mainitsemien luovuutta tukevan
johtajan ominaisuuksien kanssa. Yrityskulttuurin suunnittelussa tulisi myös ottaa huomioon muutosjohtajalle tyypilliset ominaispiirteet ja miten ne vaikuttavat organisaation pitämään ihmiskäsitykseen ja arvoihin. Muutosjohtajuuden on etupäässä todettu vaikuttavan
luovuuden herättämisessä, mutta minkälaista otetta esimieheltä vaaditaan innovaatioprosessin myöhemmissä vaiheissa?
Erez, Naveh ja Miron-Spektorin (2011, 748-755) mukaan, sovittelijahenkisiä työntekijöitä
vaaditaan innovaatioiden onnistuneessa implementoinnissa; sovittelijoiden vaikutus innovaatioprosessissa on tiimin konfliktin pienentäminen. Ayoko ja Callanin (2010) tutkimus on
todennut muutosjohtajuudella olevan positiivinen vaikutus ryhmän suoriutumiskykyyn.
Ryhmissä, joissa oli enemmän työntekijöitä, jotka eivät osanneet suhtautua konfliktiin rakentavalla tavalla, hyötyivät muutosjohtaja tyylisestä esimiehestä; ryhmän suoriutumiskyvyn todettiin kasvavan ryhmissä muutosjohtajuuden seurauksesta (Ayoko & Callan 2010).
Esimies, joka tiedostaa konfliktien todennäköisyyden olevan suuremmillaan ideoinnin jälkeen implementoinnin vaiheissa, voi ottaa proaktiivisen otteen johtamisessa. Esimies voi
kommunikoida visiota ja pitää ryhmän identiteettiä vahvana, joka tuo varmuutta ja turvallisuuden tunnetta alaisille (Drach-Zahavy & Somech 2011). Erezin, Navehin, ja MironSpektorin (2011, 744-745) havainto sovittelijatyylisten ajattelijoiden vaikutuksesta innovaatioprosessissa koheesion rakentajina, tukee myös Drach-Zahavyn ja Somechin (2011)
tutkimuksen havaintoa ”ryhmälinssin” tärkeydestä ideoinnin jälkeisissä vaiheissa. Esimiesten toimien lisäksi, organisaation kulttuurilla ja toimintaympäristöllä voidaan myös tukea
innovaatioprosessia.
3.4

Yrityskulttuuri luo maaperän kognitiivisen monimuotoisuuden ja innovaation
toteutumiselle

Suurimmalla osalla meistä on synnynnäinen taipumus sopeutua joukkoon. Asch (1955)
tutki ryhmäpaineen vaikutusta yksilön päätöksentekoon yksinkertaisen viiva kokeen muodossa. Kuva 8 havainnollistaa kyseistä koetta; kokeeseen osallistuneelta kysyttiin mikä oikeanpuoleisella kortilla olevista viivoista on samankokoinen vasemmanpuoleisen kortin
viivan kanssa. Kokeen idea oli, että osallistuja luuli muiden henkilöiden olevan osa koetta.
Tosiasiassa kaikkia muita kokeeseen osallistuneista oli ohjeistettu tahallisesti vastaamaan
kysymykseen väärin. Osallistuneista 75 % vastasi väärin ryhmäpaineen seurauksesta.
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Kuva 8. Aschin viivakoe (mukaillen Asch 1955)
Koe paljastaa kuinka, enemmistökanta ei missään nimessä ole aina se oikea ratkaisu ongelmaan. Organisaatiossa tulisi kiinnittää huomiota psykologiseen turvallisuuteen työympäristössä. Drach-Zahavy ja Somech (2011) löysi omassa tutkimuksessaan psykologisen
turvallisuuden tunteen vahvistavan kognitiivisen monimuotoisuuden ja innovaation suhdetta. Ivanaj ym. (2013) tutkimus tarkensi vielä eroa tietotaidon ja asiantuntijuuden monimuotoisuudesta. Tutkimus totesi korkeamman psykologisen turvallisuuden parantavan tiimin suoriutumiskykyä silloin kun työntekijät omasivat eri alojen tietotaitoa, mutta olivat asiantuntijuudeltaan samalla tasolla. Kiinnostava yksityiskohta oli kuitenkin löydös tiimin asiantuntijuuden eroavaisuuden vaikutuksesta tiimin suoriutumiskykyyn. Matalampi psykologinen turvallisuus auttoi, tiimin suoriutumista asiantuntijuuden monimuotoisuutta mitattaessa. Esimiesten tulisi fasilitoida puheenvuorojen tasapuolisuutta silloin kun kaikilla on saman tasoinen asiantuntijuus. Jos toiset tiimin jäsenet ovat eksperttejä ja selvästi omaavat
enemmän tietoa kuin toiset, tulisi tämä seikka tehdä selväksi kaikille tiimin jäsenille. Tällöin painopiste tulisi olla asiantuntijan puheenvuorojen takaamisessa ja muiden ryhmäläisten rooli on toimia asiantuntijan kommenttien perusteelta. Tutkimus on tervetullut tarkennus, joka taas painottaa monimuotoisuuden monimutkaista vaikutusta tiimin suoriutumiskykyyn. Yksinkertaistetut lausunnot psykologisesta turvallisuudesta voivat huonontaa suoriutumiskykyä, jos se tarkoittaa asiantuntijoiden puheenvuorojen eväämistä.
Oppimisen kulttuurin on todettu vahvistavan linkkiä kognitiivisen monimuotoisuuden ja luovuuden välillä (Chow 2018). Oppimisen tulisi olla näkyvissä kaikkialla organisaatiossa,
eikä vain odotuksena alaisten toiminnassa. Monilla menestyneillä yrityksillä virheet nähdään välttämättömäksi osaksi oppimisen prosessia. Tilaisuus, jossa käydään läpi viimeaikaisia onnistumisia ja epäonnistumisia havainnollistaa yrityksen sietävän ja odottavan
epäonnistumista innovaation tavoittelussa. Esimerkiksi Supercellillä ja Australialaisella Atlassianilla on vastaavanlaisia tilaisuuksia, jotka pidetään rennossa ilmapiirissä (Lappalainen 2012; Garfield 23.11.2015). Palkitsemisella voidaan viestittää paljon. Työntekijöitä
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voidaan esimerkiksi palkita sen perusteella kuinka hyvin he toteuttavat yrityksen arvoja.
Yhtenä palkitsemisen aiheena voi olla toimintatapojen keskeyttäminen. Organisaatioissa
olisi äärimmäisen tärkeä herätä siihen tosiasiaan, että vaikka monien ideaalikäsitys on,
ettei erilaisuuden perusteella syrjitä ketään, on ihmisillä tiedostamaton taipumus suosia
itsensä kaltaisia henkilöitä ja sopeutua ryhmään (Asch 1955; McMahon 2010). Jos organisaatiossa ei tiedosteta ihmisten luontaista psykologista käyttäytymistä, vaarana on ideaali
kulttuurin ja todellisen yrityskulttuurin ristiriita.
Pyskologisen turvallisuuden lisäksi: visio, onnistumisen halu ja ulkoinen tuki olivat myös
merkittäviä innovaatioympäristöön positiivisesti vaikuttavia tekijöitä (Drach-Zahavy ja Somech 2011). McGregorin (1957, 41-49) teoria y:n perusteella työntekijät työskentelevät itsenäisesti sellaisia tavoitteita kohden, jotka motivoivat heitä; johdon tärkein tehtävä on siis
järjestää olosuhteet sellaisiksi, että yksilön tavoitteet tyydyttyvät parhaiten toteuttamalla
johdon asettamia, yrityksen menestymistä edistäviä, tavoitteita. On siis täysin loogista,
että tarkka visio auttaa innovaatioprosessiin positiivisella tavalla. Myös Amabilen (1988)
tutkimus organisaation innovaatioprosessista on todennut tarkan vision parantavan innovaation onnistuneisuutta. Onnistumisen halu on toisin sanoen yksilön sisäinen motivaatio.
Kuten aikaisemmin on käynyt ilmi, monet tutkijat ovat todenneet sisäisen motivaation tuottavan laadukkaampia tuloksia ongelmanratkaisussa ja innovaatioprosessissa (Amabile
1988, McGregor 1957; Maslow 1943). Organisaation tulisi myös työpaikkailmoituksissa
mainita innovatiivisuuden olevan yksi työn vaatimuksista; Jacobsonin & Rosenthalin
(1968) tutkimus myös tukee johdon olettamuksen muokkaavan työntekijöiden käytöstä.
Oletus työntekijöiden innovatiivisuudesta ei ole epärealistinen, koska luovuuden on todettu löytyvän organisaatiosta laajasti eikä kapeasti vain muutamista yksilöistä (Amabile
1983, 365). Amabile (1988, 365) on myös todennut luovien taitojen olevan opetettavissa.
Drach-Zahavy ja Somech (2011) mukaan ulkoinen tuki tarkoittaa esimerkiksi sitä, että innovatiivisien ratkaisujen etsimisille on annettu riittävästi aikaa. Yrityksen tulisi myös tukea
työntekijöiden koulutusta ja osaamisen kehittämistä, joka konkreettisesti viestii organisaation todella tukevan innovaatioiden tavoittelua (Drach-Zahavy ja Somech 2011). Tulevaisuudessa yritysten haasteena tulee olemaan yrityskulttuurin lupauksen lunastaminen työpaikan arjessa (Luukka 2019, 113-130).
3.5

Yhteenveto monimuotoisuusjohtamisen ja innovoinnin teoriasta

Monimuotoisuusjohtamisen juuret ovat Yhdysvalloissa. 1960-luvun kansalaisoikeusliike
vaikutti lainsäädäntöön; toimenpiteillä haluttiin korjata aikaisemmin tapahtunutta vääryyttä,
jota etenkin afrikkalais-amerikkalaiset olivat kokeneet (Brazzel 2003). Toimenpiteet myös
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paransivat naisten asemaa työpaikalla (Dobbin & Kelly 1998, 965-966). Ilmiö tapahtui samaan aikaan yritysten yhteiskuntavastuun kehittyessä Yhdysvalloissa. Yhteiskuntavastuuseen kuuluu kolme näkökulmaa, jotka ovat taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen
näkemys (Mazur 2013, 39). Koventunut kilpailu ja infrastruktuurin kehitys, loivat suotuisan
ympäristön globalisaatiolle. Kansainvälisesti toimivat amerikkalaiset yritykset toivat mukanaan monimuotoisuusjohtamisen, jonka seurauksena ilmiö rantautui Eurooppaan (Savileppä 2005, 6). 1980-luvulta lähtien Euroopassa on kiinnitetty erityisesti huomiota sukupuolten tasa-arvoon (European commission 2017, 3). Eurooppa sekä Suomi kokevat ja
tulevat kohtaamaan työvoiman demografisia muutoksia kasvavin määrin tulevaisuudessa;
2000-luvulla Yhdysvaltojen työvoima koki samanlaisia muutoksia (Atack, Monahan &
O’Boyle 2017; Compoint 2017, 7; Johnston 1987, 95; Kannisto & Pyykkönen 2015; EY
ym. 2017, 31; Official Statistics of Finland 2017 & SETA 2018).
Monimuotoisuusjohtamisessa on noussut kolme eri lähestymistapaa, jotka painottavat eri
asioita: lainsäädännöllinen, moniarvoinen ja oppimiseen perustuva strateginen näkemys
(Brazzel 2003; Ely & Thomas 2001; Savileppä 2005, 10). Monimuotoisuusjohtamista
usein koitetaan edistää erikseen vielä osallistamisella, jolloin kaikille työntekijöille koitetaan taata yhdenvertaiset mahdollisuudet edetä uralla ja muutenkin osallistua organisaation toimintaan (Barak 2005, 244-245). Tutkimus on todennut, ettei monimuotoisuus tai
kognitiivinen monimuotoisuus ole suorassa vaikutussuhteessa (Mello & Rentsch, 2015;
McMahon 2010). Monimuotoisuuden positiivinen vaikutus innovaatioon on riippuvainen
muista osatekijöistä (McMahon 2010). Tutkimuksen edetessä suhdetta vahvistavia tekijöitä löydetään varmasti vielä lisää. Monimuotoisuuden johtaminen pitäisi olla läsnä kaikessa organisaation toiminnassa, minkä vuoksi kulttuurijohtamisella voidaan vaikuttaa kokonaisvaltaisesti organisaation toimintaan.
McGregorin (1957) teoria y olettaa työntekijöiden haluavan tehdä töitä, silloin kun organisaation tavoitteet ovat linjassa henkilökohtaisten tavoitteiden kanssa. Amabilen (1988)
teoria innovaatioprosessiin vaadittavasta työntekijän omasta sisäisestä motivaatiosta vahvistaa McGregorin toeria y:n ihmiskäsityksen tärkeyttä. Innovaatioprosessin ideointi ja implementointi vaativat erilaisia ajattelijoita (Erez, Naveh, & Miron-Spektor 2011). Tämän
vuoksi kognitiivinen monimuotoisuus on avainasemassa. Tutkimus tulee jatkossa varmasti
tarkentumaan ja paljastamaan nyansseja, kuten Ivanaj, ym. (2013) tutkimus psykologisesta turvallisuudesta toi esiin. Kognitiivisen monimuotoisuuden tutkimuksesta kuitenkin
löytyy jo toisiaan tukevia löydöksiä. Ajan kuluessa eri mekanismit kognitiivisen monimuotoisuuden ja innovaation välillä tulevat varmasti vielä tarkentumaan. Monimuotoisuuden
tutkimus on siirtynyt ”syviin” monimuotoisuuden piirteisiin, kuten yksilön ajattelutapaan.
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Monimuotoisuuden hyötyjä on hankala laskea ja eristää, koska mekanismi monimuotoisuuden ja tuloksellisuuden välillä on monimutkainen. Yritysten tulisi kiinnittää huomiota
työympäristöön, esimiesten johtamistyyliin ja HR-toimintoihin. Johto voi vaikuttaa monimuotoisuuden johtamiseen, kulttuurin avulla, jolloin se vaikuttaa kaikkeen yrityksessä tapahtuvaan toimintaan. Henkilöstön monimuotoisuus on siemen, joka vaatii kasvaakseen
sitä ravitsevan maaperän. Kognitiivisen monimuotoisuuden ja innovaation epäsuora
suhde viestii, että vastaus organisaation tuloksellisuuteen löytyy muualta kuin suoraan
monimuotoisemman henkilöstön rekrytoinnista.
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4

Produktin toteutus

Aloitin opinnäytetyön tekemisen 2017 vuoden lopussa, jolloin minulla oli vielä suuntautumisopintojen sekä työn tuomia aikarajoituksia. Halusin keskittyä opinnäytteen tekemiseen
kunnolla, joten pidin taukoa opinnäytteestä 2018 vuoden loppuun ja opiskelin syventävät
opinnot alta pois, samalla kun kävin töissä. Alusta pitäen olin äärimmäisen kiinnostunut
monimuotoisuudesta ja sen johtamisesta, mutten tarkalleen tiennyt mistä kirjoittaisin. Kun
tutkin aihetta tarkemmin, minua alkoi kiehtoa monimuotoisuuden mahdollinen yhteys innovaatioon. Aluksi suunnittelin opinnäytetyön olevan tutkimus, mutta mitä enemmän paneuduin aikaisempiin tutkimustuloksiin, sitä enemmän minulle tuli selväksi, kuinka monimutkaisesta aiheesta on kysymys. Halusin paneutua aiheeseen syvällisesti ja ymmärtää tutkimuksen jossain määrin ristiriitaisia tuloksia. Päädyinkin tekemään toiminallisen opinnäytetyön, jonka tarkoituksena oli koota eri tutkimuksien tuloksia ja auttaa organisaatiota monimuotoisuusstrategian suunnittelussa, jonka ensisijainen tavoite on innovaation maksimointi. Monimuotoisuusstrategian suunnittelu on hyvin laaja projekti, joten lopulta rajasin
käsikirjan, innovaatiota ja kognitiivista monimuotoisuutta tukevan yrityskulttuuriin kuvaamiseen. Rajaus kehittyi samalla kun tarkastelin tutkimustuloksia monimuotoisuuden ja innovaation suhteesta. Suhde vahvistuu useiden eri asioiden seurauksena, minkä vuoksi rajauksen vetäminen tuotti minulle aluksi päänvaivaa. Pohdin rajausta esimiesten ja HR-prosessien näkökulmasta, mutta yrityskulttuuri oli loppujen lopuksi järkevin rajauksen peruste.
Kuvan 9 mukaisesti käsikirjan toteuttaminen tapahtui vaiheissa. Mietin jo tietoperustaa kirjoittaessani, että haluan oppaassa käytettävien värien olevan turkoosi ja oranssi. Kun olin
päättänyt värit, keskityin tekstin kirjoittamiseen. Loin ensimmäisen luonnoksen Wordin
avulla ja rakensin tekstin kolmen pääkysymyksen ympärille. Tehtyäni luonnoksen sain palautetta ohjaajiltani. Tässä vaiheessa teksti oli hyvin kirjoitettu, mutta luonnoksessa en ollut keskittynyt vielä käsikirjan toteuttamiseen kohderyhmää palvelevana visuaalisena kokonaisuutena. Aloin tutkia mitä käsikirjan toteuttamisessa tulisi ottaa huomioon ja löysin
visme.co sivut, joiden kautta pystyin toteuttamaan laadukkaan käsikirjan. Tämän jälkeen
viimeistelin käsikirjan sekä kirjoitin tuottamisen prosessista opinnäytetyöhön. Käsikirjan
toteuttaminen tapahtui vuoden 2019 maaliskuun ja toukokuun välisenä aikana.
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Kuva 9. Tuottamisen kuvaus
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4.1

Lähtötilanteen kuvaus

Aika on yksi kaikkein arvokkaimmista resursseista. Halusin kehittää käsikirjan, joka tarkentaa monimuotoisuuden ja innovaation suhteen vahvistavia toimenpiteitä. Kun lähdin
itse tutkimaan ilmiötä, huomasin nopeasti, kuinka joka toinen tutkimus jota tarkastelin, oli
ristiriitainen edellisen löydökseni kanssa. Tämä teki ilmiön tutkimisesta aikaa vievän ja joskus turhauttavankin prosessin. Halusin lopullisen käsikirjan antavan tiivistelmän yrityksille
tämän hetkisen tutkimuksen perusteelta, niistä asioista joihin yrityksen tulisi keskittyä, jotta
monimuotoisuus kääntyisi innovaatioksi. Käsikirjan rajaus vielä tarkentui kognitiivisen monimuotoisuuden tarkasteluun, koska se osoittautui olevan järkevin organisaation innovaatiokykyä ajatellen. Lähteitä tutkiessani, huomasin kognitiivisen monimuotoisuuden ja innovaation suhdetta vahvistavien asioiden olevan usealla eri organisaation tasolla, minkä
seurauksena käsikirjassa on yrityskulttuurin näkökulma. Muutoksenjohtaminen on perinteisesti vaikeaa mille tahansa yritykselle. Kulttuurillinen muutos lisää haasteellisuutta,
koska kulttuuri muuttuu äärimmäisen hitaasti organisaatiossa. Käsikirjan tuottamiseen on
motivoinut oma sisäinen kiinnostukseni ilmiötä kohtaan, mutta se on varmasti hyödyllinen
kenelle tahansa, kuka on kiinnostunut ymmärtämään kognitiivisen monimuotoisuuden ja
innovaation yhteyttä paremmin.
4.2

Käsikirjan rakenteen suunnitteleminen

Halusin käsikirjan antavan nopean vastauksen siihen mihin yritysten tulisi kiinnittää huomiota yrityskulttuurissaan, jotta kognitiivisen monimuotoisuuden ja innovaation yhteys
vahvistuisi organisaatiossa. Mietin sisältöä suunnitellessani, mitkä asiat olisivat helpottaneet omaa ymmärrystäni aiheesta, silloin kun 2017 joulukuussa aloitin itse tutkimaan ilmiötä. Aluksi suunnittelin käsikirjan sisällysluettelon kysymysten kautta. Halusin käsikirjan
antavan vastauksen siihen miksi kulttuurijohtamiseen tulisi kiinnittää huomiota, jos organisaatio haluaa johtaa kognitiivista monimuotoisuutta kasvaneen innovaation muodossa.
Tämä yhteys oli käynyt itselleni selväksi oman tutkimukseni aikana, koska monimuotoisuusjohtamiseen ja osallistamiseen liittyy usein sanojen ja tekojen ristiriita. Kulttuurijohtamiseen perehtyessäni, huomasin kuinka useissa yrityksissä ei todellisuudessa eletä arvojen mukaista kulttuuria työn arjessa. Tästä johtuen käsikirjan ensimmäinen kappale paneutuu kulttuurijohtamisen merkityksen perustelemiseen. Sain ohjaajiltani palautetta kysymysten muotoon asetetuista otsikoista ja loppujen lopuksi päädyinkin vaihtamaan kysymyksen muotoon asetetut otsikot, pieniksi laatikoiksi jotka aina tiivistävät sivulla olevat tärkeimmät asiat, joita avaan käsikirjan kappaleissa. Kysymysten muotoon asetetut otsikot
palvelivat omaa tarkoitustani suunnitteluvaiheessa, mikä auttoi minua suuntaamaan tekstini aiheen mukaiseksi. Lopullisessa käsikirjassa ne eivät kuitenkaan olleet käytännöllisiä,
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vaan pitemminkin päinvastoin, ne olisivat pidentäneet otsikot aivan turhan pitkiksi. Kuvassa 10 on alkuperäisen luonnoksen sisällysluettelo.

Kuva 10. Käsikirjan ensimmäisen luonnoksen sisällysluettelo
Kysymysten muotoon asetetut otsikot eivät kuitenkaan olleet välttämättömiä, joten kuvassa 11 näkyy toinen versio sisällysluettelosta eri otsikoilla. Esimerkiksi alkuperäinen otsikko ”Miksi kulttuuri on tärkeä kognitiivisen monimuotoisuuden ja innovaation kannalta”
tuli yksinkertaisemmaksi, kun muutin sen muotoon: ”Yrityskulttuurin yhteys tulokselliseen
monimuotoisuusjohtamiseen”.
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Kuva 11. käsikirjan viimeistelty sisällysluettelo
Vaikka kysymysten käyttäminen otsikoissa muuttui, pysyi kirjoittamani teksti hyvin samanlaisena. Tiesin käsikirja rakentuvan kolmen eri aiheen ympärille, mikä johtui kognitiivisen
monimuotoisuuden epäsuorasta suhteesta yrityksen innovointikykyyn. Löysin tätä suhdetta vahvistavien tekijöiden löytyvän usealta eri organisaation tasolta, minkä vuoksi yrityskulttuurin johtaminen oli kolmas aihe, jonka piti ehdottomasti olla käsikirjassa. Yrityskulttuurin tulee ottaa huomioon kognitiivista monimuotoisuutta ja innovointia vahvistavat
tekijät. Tutkin itse monimuotoisuuden johtamista, innovointia ja yrityskulttuurin merkitystä
laajasti opinnäytteen tietoperustaa varten. Halusin käsikirjan olevan aloituskohta, josta
kuka vaan monimuotoisuuden ja innovaation yhteydestä kiinnostunut saa perusymmärryksen siitä, mitkä ovat kaikista tärkeimpiä asioita kognitiivisen monimuotoisuuden ja innovaatiota vahvistavan kulttuurin suunnittelussa. Vaikka tekstin otsikointi muuttui, pidin kiinni
alun perin suunnittelemastani kolmen pääkappaleen ideasta. Päädyin kolmeen pääkappaleeseen, koska halusin käsikirjan olevan napakka ja toimia aloituskohtana. Koin että kolmen pääkappaleen aiheet antavat tarpeeksi tietoa, mutta samalla käsikirja pysyy sopivan
mittaisena, jolloin sen voi lukea yhdeltä istumalta.
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Kuvassa 12 on kuva käsikirjan johdannosta, jossa kysymyksen muotoon asetetun otsikon
sijaan, alanurkassa onkin laatikko, joka esittää kysymyksen, johon annetaan vastaus käsikirjan edetessä. Laatikossa esitetty kysymys on tiivistelmä siitä mihin viereinen johdannon
teksti herättelee lukijaa. Kuten tämä sivu havainnollistaa kysymyksenmuotoon asetetut otsikot eivät olleet enää tarpeellisia, kun käsikirja suunniteltiin visuaalisemmaksi.

Kuva 12. Käsikirjan johdanto
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Kuten kuvasta 13 käy ilmi yläpuolella havainnollistamani johdanto on ehdottomasti myös
kohderyhmälle sopivampi kuin alta löytyvän alkuperäisen luonnoksen johdanto. Suunnittelin käsikirjan yrityksen johdolle ja HR:lle, joten tekstin tuli olla ammatimaista eikä liian puhuttelevaa.

Kuva 13. Käsikirjan luonnoksen alkuperäinen johdanto
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Jo pelkästään monimuotoisuudella tarkoitetaan hyvin monia eri asioita. Koin tärkeäksi,
että avaan käsikirjassa käsitellyt tärkeimmät käsitteet, jotta lukija tietää tarkalleen mistä
puhun. Tämä oli erityisen tärkeää, etenkin kognitiivisen monimuotoisuuden kannalta,
koska kaikki lukijat eivät välttämättä ole perehtyneet aiheeseen aikaisemmin. Olin jo alkuperäisessä luonnoksessa tehnyt käsitteiden määritelmät, joita hieman täydensin. Koitin
pehmentää tekstiä toteavasta tyylistä lukijaa lähestyvämmäksi. Kuvassa 14 on alkuperäinen määritelmä yrityskulttuurille, jota täydensin lopullisessa käsikirjassa kuvan 15 mukaiseksi.

Kuva 14. Käsikirjan luonnoksen käsitteen määritelmä

Kuva 15. Lopullisen käsikirjan käsitteen määritelmä
4.3

Käsikirjan sisällön tuottaminen

Opinnäytetyölläni ei ollut toimeksiantajaa, joten sain tehdä käsikirjasta oman mieltymykseni mukaisen. Alkuperäinen luonnos olikin itseäni palveleva, eikä alun perin suunnittelemani kohderyhmän mukainen. Kirjoitin ensin käsikirjasta luonnoksen Wordiin, jonka otsikot olivat rakentuneet kysymysten muotoon. Saamani palautteen perusteella, luovuin kysymysten käyttämisestä otsikoissa, koska se ei osoittautunut tarpeelliseksi. Kysymysotsikot olivat tarkoitukseltaan helpottamassa käsikirjan luettavuutta, mutta pystyin toteuttamaan asian paremmin layoutia muuttamalla. Kuvassa 16 näkyy käsikirjan kappale, joka
selittää monimuotoisuutta tutkineiden tutkimusten kolme eri teoriaa; laitoin oikealle puolelle visuaalisen tiivistelmän viereisen tekstin sanomasta.
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Kuva 16. Luonnos tekstiä havainnollista-

Kuva 17. Käsikirjan kuvien järjestyksen

vasta tiivistelmästä

muuttaminen

Huomasin kuitenkin, että jaottelemani kappaleet mainitsevat nämä kolme teoriaa eri järjestyksessä, kuin missä kuvat olivat listattuna. Tästä johtuen muutin kuvien järjestystä sivun oikeassa reunassa, tekstin kappaleiden järjestyksen mukaisesti. Kuvassa 17 on lopullisen käsikirjan sama sivu, jossa oikeanpuoleisen tiivistelmän kuvat vastaavat tekstin kappaleiden järjestystä.
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Toteutin samanlaisen sivun myöhemmin käsikirjassa, jossa päädyin jättämään sivun tiivistelmän eri ajattelijat siihen järjestykseen, kuin mikä heidän osuus koko ryhmästä tulisi olla
innovaation onnistumiseksi. Luovia ajattelijoita tarvitaan eniten, sovittelijoita toiseksi eniten
ja analyyttisia ajattelijoita vähiten. Koin että tällä sivulla lukijan tulee lukea läpi koko sivu
saadakseen ymmärryksen eri ajattelijoiden rooleista innovaatioprosessissa, joten tiivistelmän kuvien järjestys on järkevin silloin kun se vastaa eri ajattelijoiden suhteellista tärkeyttä koko ryhmästä.

Kuva 18. Tiivistelmän kuvien järjestys innovaatioprosessin ajattelijoista
Halusin käsikirjan myös antavan jotain ohjeistusta, miltä kulttuurin tulisi näyttää eri organisaation tasoilla, jotta aikaisemmissa kappaleissa mainitut asiat tulisivat yhteen ja antaisi-
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vat tarkemman esimerkin mitkä asiat ovat tärkeimpiä ottaa huomioon yrityskulttuurin suunnittelussa. Ensimmäisessä luonnoksessa kirjoitin kaikki asiat peräjälkeen sen enempää
niitä miettimättä. Lopputulos oli tylsän näköinen ja tekstissä oli myös paljon aikaisemmin
manittujen asioiden toistamista. Kuvassa 19 näkyy selitys, mitä erityisesti HR:n tulisi ottaa
huomioon kulttuuria toteuttaessa.

Kuva 19. Yrityskulttuuri eri organisaation tasoilla: HR
Kuvassa 20 näkyy sama sivu lopullisessa käsikirjassa. Teksti on pääosin sama, mutta lisäsin sivulle alaotsikon, jolloin otsikko ei ole pelkästään irrallisesti mainittu HR.
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Kuva 20. Yrityskulttuuria tukevat HR prosessit
Tein myös kyseisen kappaleen alkuun visuaalisen tiivistelmän, jonka asiat avataan tarkemmin seuraavilla sivuilla. Näin, jos lukijalla on kiire, voi hän ensin lukea pelkästään tiivistelmän ja silti saada hyvän kuvan miltä yrityskulttuurin tulisi näyttää eri organisaation
tasoilla.
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Kuva 21. Yrityskulttuuri eri organisaation tasoilla.
Koin tärkeäksi, että sivuilla olisi aina jonkinlainen alaotsikko, joka antaa kontekstia siihen
mihin sivulla mainitut asiat liittyvät. Yllä olevan kuvan 21 asiat avataan kahdella seuraavalla sivulla. Päätin käsitellä esimiehet ja johdon yhdessä samalla sivulla, jolloin tein alaotsikon: ”Organisaation innovointia tukeva johtaminen”. Aikaisemmassa luonnoksessa olin
jakanut tämän sivun kahteen eri alaotsikkoon: ”Johto” ja ”Esimiehet”. Näin kuitenkin, että
nämä kaksi teemaa voi yhdistää yhdelle sivulle, kun alaotsikko on sopiva. Kyseinen otsikko oli minulla myös yhdessä vaiheessa: ”Henkilöstön luovuutta tukeva johtaminen”,
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jonka päätin muuttaa, koska luovuutta tärkeämpää yrityksen tuloksellisuuden kannalta on
sen kyky innovoida. Alhaalla näkyy kuva 22 lopullisesta käsikirjan sivusta.

Kuva 22. Organisaation innovointia tukeva johtaminen
4.4

Visuaalinen toteuttaminen

Käsikirjan visuaalinen ilme vaati korkealaatuisia kuvia, joita ensin etsin pääasiassa
canva.com:n kautta. Ensimmäinen käsikirjan luonnos ei ollut tarpeeksi visuaalinen, joten
Wordin kautta tehtävä käsikirja oli pakko hylätä. Canvassa taas tekstin muokkaaminen oli
aivan liian kömpelöä. Aloin etsiä ilmaiskäytössä olevaa graafisen suunnittelun työkalua.
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Lopulta löysin Visme.co:n, mikä osoittautui paljon kattavammaksi kuin Canva. Vismeä voi
käyttää ilmaiseksi, mutta silloin tiedoston ladattaessa tulee Vismen logo dokumentin alalaitaan. Päädyin maksamaan yhden kuukauden Vismen kautta, jotta voisin toteuttaa käsikirjan visuaalisesti miellyttävällä tavalla. Business-tyyliset vapaasti käytettävät kuvat, olivat
ensin hieman haastava löytää. Kun paneuduin aiheeseen enemmän löysin prexels.com
sivun, jonka hakutoiminto toimi hyvin. Löysin tältä sivulta kaikista parhaiten aiheeseeni sopivia kuvia. Alla oleva kuva 23 on esimerkki, miten prexelistä löydetty kuva antoi käsikirjaan ammattimaisen vaikutelman.

Kuva 23. Käsikirjan kuvien löytäminen
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Kuva 24. Alkuperäinen kansilehti

Kuva 25. Neutraalimpi kansilehti

Kuten kuvasta 24 voi havaita, olin alun perin suunnitellut käsikirjan kansilehteen mielestäni tiimihenkisen kuvan. Kansilehden tuoma mielikuva oli kuitenkin aika voimakas. Koin
tärkeäksi vaihtaa kansilehden neutraalimmaksi, jolloin se sopisi paremmin myös monimuotoisuusjohtamisen teemaan. Kuvassa 25 on esillä käsikirjan neutraalimpi kansilehti.
Visuaaliselta ilmeeltään paranneltu kansilehti näyttää myös ammattimaisemmalta. Käsikirjan otsikko saa päähuomion ja värimaailma tukee käsikirjan muita sivuja.
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Luonnoksessa olin käyttänyt opparin tietoperustan kuvioita, joiden värimaailman olin
muuttanut turkoosista oranssiin. Kun aloin tehdä käsikirjaa Vismen avulla, eivät alkuperäiset kuviot mielestäni oikein sopineet käsikirjan helppolukuiseen ilmeeseen. Kuvassa 26
näkyy käsikirjan kuvion värien muutos ja kuvassa 27 lopullisen käsikirjan sama sivu.

Kuva 26. Luonnoksen kuvioiden värimaailman muuttaminen

Kuva 27. Innovaatioprosessin vaiheet lopullisessa käsikirjassa
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Lähdin toteuttamaan käsikirjaa yhden Visme:n esimerkkipohjan mukaan, jota aloin jalostaa oman mieltymykseni mukaiseksi. Kuva 28 havainnollistaa alkuperäistä pohjaa ja kuvassa 29 näkyy lopullinen ilme.

Kuva 28. Visme:n esimerkkimalli

Kuva 29. Käsikirjaan kehitetty versio valmiista mallista

En ole koskaan suunnittelut käsikirjan tapaista visuaalista kokonaisuutta, joten toteuttaminen oli ehdottomasti prosessi, jossa opin paljon. Ensimmäisen luonnoksen tehtyäni en ollut tyytyväinen visuaaliseen tulokseen, mutta en tiennyt miten olisin toteuttanut visuaalisemman käsikirjan. Ohjaajien palautteen perusteelta aloin etsiä netistä tietoa mitä käsikirjan kirjoittamisessa tulisi ottaa huomioon. Sain uutta motivaatiota projektin tekemiseen,
kun löysin Vismen, jolla graafinen toteutus oli suhteellisen helppoa. En ollut koskaan miettinyt erilaisten fonttien yhteensopivuutta, joten päädyin käyttämään esimerkkipohjassa jo
valmiiksi paritettuja fontteja. Käsikirjan teksti oli mielestäni ammattimaisemman raportin
näköinen, kun se on kahdella palstalla. Tämän vuoksi kaikki pidemmät kappaleet ovat
palstoitettu. Alkuperäisessä luonnoksessa olin käyttänyt paikoittain palstoja ja toisaalla
vain yhtä palstaa. Lopullinen käsikirja kehittyi kaksipalstaiseksi. Käsikirjassa on myös
muutaman sivun välein tiivistelmän tyylinen sivu, jossa on iso taustakuva. Koin tämän tärkeäksi, jotta lukukokemus olisi miellyttävä. Kuvalliset isot sivut, jotka eivät noudata palstoitettua tekstiä, osuvat paikkoihin, jossa alkaa uusi kappale tai käsitellään erityisen tärkeää
aihetta. Erilainen tyyli näillä sivuilla mielestäni toimii hyvänä tehokeinona saada lukijan
huomio. Käsikirjan oranssi ja turkoosi väriyhdistelmä on pysynyt samana alusta lähtien.
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Pidin väriyhdistelmästä ja sain sen mieleeni aivan sattumalta. Myöhemmin kun luin värien
psykologiasta, löysin turkoosin kannustavan luovuutta, suoraa viestintää ja olevan rauhoittava. Oranssi väri on usein yhdistetty ystävällisyyteen, helppouteen ja hauskuuteen. Halusin käsikirjan olevan suora ja helppolukuinen. Innovaatio teemaan liittyy olennaisesti myös
luovuus, joten oranssi ja turkoosi väriyhdistelmä paljastui lopulta hyvin osuvaksi valinnaksi. (Color Psychology 2019.)
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5

Pohdinta

Opinnäytetyöprosessi alkoi minulla omasta kiinnostuksestani monimuotoisuutta kohtaan.
Asuin muutaman vuoden Yhdysvalloissa, jossa ihmisten monimuotoisuus on osa maan
omaa identiteettiä. Minua kiehtoi paljon tutkia monimuotoisuuden vaikutusta organisaation
toimintaan, josta oppinäytetyön aihe tarkentui monimuotoisuuden ja innovaation yhteyden
tutkimiseen. Oma ymmärrykseni monimuotoisuuden ja innovaation suhteesta tuli haastetuksi lähteiden tutkimisen aikana. Lopulta henkilöstön monimuotoisuuden kanssa yhtä tärkeäksi tekijäksi, yrityksen innovaatio kyvyn kannalta, osoittautui yrityskulttuurin johtaminen. Tavoitteenani oli löytää vastaus, miten monimuotoisuus vaikuttaa organisaation innovaatiokykyyn ja sitä kautta antaa tiivistelmä siitä mihin yritysten tulisi kiinnittää erityisesti
huomiota, jotta monimuotoisuudesta syntyisi innovaatiota. Löysin aiheesta paljon tutkimuksia, joiden kasaaminen oli kuin palapelin tekemistä. Vaihdoin opinnäytetyön produkti
malliseksi, jolloin kasasin löytämäni tiedon helposti luettavaksi käsikirjaksi.
Vaikka opinnäytetyö on muuttunut radikaalisti alkuperäisestä suunnitelmasta, olen tyytyväinen lopputulokseen. Nykypäivän maailmassa asiat muuttuvat nopeasti ja haasteena
onkin muutoksenharjalla pysyminen. Opinnäytetyön tekeminen on ehdottomasti lisännyt
valmiuksiani olla ketterä myös työelämässä. Jos olisin pitänyt kiinni alkuperäisestä suunnitelmasta, opinnäytetyö ei olisi enää vastannut omiin tarpeisiini. Mielenkiintoinen aihe on
ehdottomasti auttanut opinnäytteen toteuttamisessa.
Omat tiedonhaku taitoni ovat ehdottomasti parantuneet. En koskaan ollut aikaisemmin kirjoittanut opinnäytetyön kaltaista pitkää tekstiä. Aikaisemmissa projekteissani en ollut koskaan joutunut yhtä kriittisesti miettimään rajausta ja tekstissä olevien näkökulmien tasapainoisuutta. Aluksi en edes osannut asettaa paljoa painoarvoa näille asioille, mutta projektin edetessä se osoittautui menestyksen kulmatekijäksi. Tiedon löytäminen oli ajan kuluessa suhteellisen helppoa, mutta tekstin arviointi osoittautuikin haastavammaksi asiaksi.
Toteuttamisessa haasteellista oli siirtyä ilmiön tutkimisesta tekstin kirjoittamiseen, joka
olisi tiukasti rajauksen mukainen. Seuraavaa työtä tehdessä keskittyisinkin tarkasti ensin
vapaaseen tiedonhakuun, jonka jälkeen näkökulman sanoittaminen tai jopa käsitekartan
tekeminen auttaa ohjaamaan tekstin luomisessa. Rajaukseni tarkentui lähteiden tutkimisen kuluessa; työlläni ei ollut toimeksiantajaa mikä tarkoitti, että sain hyvin itsenäisesti tarkentaa rajausta juuri itseäni miellyttävällä tavalla. Työtä kirjoittaessani kypsyttelin lähteistä
syntyneitä ideoita hyvin usein ja pohdin miten ne kaikki sopivat yhteen. Tämä pohdinta
johti siihen, että tarkensin rajauksen yrityskulttuurin näkökulmaan. Käsikirjan tekeminen
tarjosi minulle tilaisuuden toteuttaa tietoperustassa jo oppimiani asioita. Tietoperustassa
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tutkin monimuotoisuuden johtamista kokonaisuudessaan, josta innovaation kannalta merkitykselliseksi nousi esiin kognitiivinen monimuotoisuus. Tämän vuoksi käsikirja on rajattu
käsittelemään pääasiassa kognitiivista monimuotoisuutta. Keskityin pitkään tietoperustan
kirjoittamiseen, jonka jälkeen minulla oli vahva näkemys siitä mitä halusin käsikirjan sisältävän.
Opin myös tiedonhaun koostuvan kerroksista. Aluksi löysin paljon tietoa, joka oli hyvin positiivista monimuotoisuuden ja innovaation yhteydestä. Kuitenkin kun tutkin aihetta syvemmin, aloin myös löytää vastakkaisen näkökulman lähteitä. Näiden kahden näkökulman välistä kuilua kuroi umpeen yrityskulttuurin näkökulma. Kulttuurillinen muutos on vaikea prosessi, ja monimuotoisuuden johtamisen tulee olla osa yrityksen kulttuuria, jotta se näkyy
arjen toiminnoissa. Tämän yhteyden ymmärtäminen selitti mielestäni hyvin ristiriitaisia löydöksiä monimuotoisuuden ja innovaation suhteesta.
Työn luotettavuutta tukevat useat käyttämäni lähteet. Olen etsinyt lähteitä monimuotoisuusjohtamisen syntymisestä aina viime vuosien uusimpiin lähteisiin. Palautteen perusteella lisäsin opinnäytetyöhön Euroopan Unionin ja Suomen näkökulman lähteitä. Tämä
opetti minua myös arvioimaan lähteiden näkökulmia. Euroopan Unionin ja Suomen lainsäädäntö rikastutti ehdottomasti tietoperustaa. Olen etsinyt tietoa tutkimuksista, EU:n
omista raporteista, liiketoiminnan klassikkoteorioista sekä nykyajan blogeista. Blogien
käyttäminen osana lähteitä toi myös ammattilaisten näkökulmaa työhön, joka ohjasi minua
käytännönläheisyyden miettimisessä. Opinnäytteen perusteelta tekemäni käsikirja sisältää
opinnäytteen lähteitä. Tämä varmistaa, että käsikirjassa esitetty tieto on myös luotettavaa.
Käsikirjan visuaalinen toteutus oli minulle täysin uutta ja koen että kehityin visuaalisen sisällön luomisessa. Valmis käsikirja on ammattimaisen näköinen ja jos se tulisi netissä
vastaan, luulen että se olisi hyvin uskottavan näköinen. Alkuperäiseen luonnokseen verrattuna lopullinen käsikirja on ehdottomasti paljon paremman näköinen. Opin myös luomaan sisältöä, joka on asiasisällön lisäksi visuaalisesti houkutteleva. Tämä on erityisen
tärkeää nykymaailmassa, jossa aika on yksi arvokkaimmista resursseista. Mielenkiintoista
jatkon kannalta olisi mielestäni tutkia kulttuurijohtamiseen panostaneiden yritysten kulttuuria ja sitä, miten se ottaa huomioon henkilöstön monimuotoisuuden. Toinen vaihtoehto jatkon kannalta olisi myös kulttuurimuutosprosessiin osallistuminen tai uuden yrityksen kulttuurin suunnitteleminen. Näissä tilanteissa käsikirjasta olisi varmasti hyötyä. Tulen itse
varmasti joka tapauksessa käyttämään käsikirjaa ja sen tuottamisessa oppimiani tietoja.
Osaan kohta valmistuneena työnhakijana myös kiinnittää huomiota organisaation lupaamaan yrityskulttuuriin ja sitä vastaavatko organisaation todellinen arki sen lupaamaa kult-
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tuuria. Olen myös erittäin tyytyväinen siihen, että olen pystynyt toteuttamaan koko projektin äärimmäisen itsenäisesti. Olen aina itse löytänyt ja toteuttanut ratkaisut saamani palautteen perusteelta. Kaiken kaikkiaan työn tekeminen on ollut todella palkitsevaa; olen
erittäin tyytyväinen siitä oppimiini asioihin ja myös sen tuloksena syntyneeseen käsikirjaan.
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Johdanto
Monimuotoisuusjohtaminen tulee ottaa huomioon
jokaisessa organisaatiossa jo pelkästään Suomen
lainsäädännön vuoksi. Maailma pienenee
kansainvälistymisen ja teknologian seurauksina. Näistä
muutosvoimista johtuen Suomessa on viime vuosien
aikana alettu kiinnittää huomiota monikulttuuristumiseen
kasvavissa määrin (Savileppä 2005). Monet organisaatiot
viestivät monimuotoisuusjohtamisen ja osallistamisen
olevan merkittäviä toimintansa kulmakiviä, joilla on
liiketoimintaa edistävä vaikutus. Samaan aikaan monet
yritykset eivät kuitenkaan allokoi resursseja
monimuotoisuusjohtamiseen pidemmällä aikavälillä
(Keogh 2019). Viimeisten kymmenen vuoden aikana
monimuotoisuusjohtamisen tutkimus on alkanut
keskittymään kognitiivisen monimuotoisuuden ja
innovaatiokyvyn suhdetta vahvistavien tekijöiden
tutkimiseen (Mello & Rentch 2015). Tutkimus on todennut
monimuotoisuuden sekä kognitiivisen monimuotoisuuden
olevan epäsuorassa vaikutussuhteessa (McMahon 2010;
Mello & Rentch 2015). Tämä käsikirja tulee esittelemään
minkä vuoksi kulttuurijohtaminen on avainasemassa
kognitiivisen monimuotoisuuden ja organisaation
innovaatiokyvyn vahvistamisessa. Käsikirja antaa
vastauksen siihen mitä elementtejä organisaation
kulttuurin tulee tarjota, jotta henkilöstön kognitiivinen
monimuotoisuus ja organisaatiossa tapahtuva innovointi
hyödyttäisivät toisiaan. Käsikirja tarjoaa
perusymmärryksen sille, mitä organisaatiossa tulisi ottaa
huomioon, jotta monimuotoisuusjohtaminen voisi edetä
lainvaatimuksen toteuttamisesta, liiketoimintaa
hyödyttäväksi kilpailuedun tuojaksi.

Mitä elementtejä
yrityskulttuurin
tulee tarjota, jotta
kognitiivinen
monimuotoisuus
ja innovointi
hyödyttäisivät
toisiaan?

Yrityskulttuuri
Vahva yrityskulttuuri automaattisesti ohjaa
henkilöstön toimintaa. Tämän vuoksi kulttuuri
tulisi muotoilla organisaation menestystä
tukevaksi. Osaajapulan kasvaessa yritysten
tulee kiinnittää huomiota kulttuurilupauksen
lunastamisessa; arjessa tehtävän työn tulee
vastata kulttuurissa luvattua työympäristöä,
mikäli halutaan houkutella huippuosaajat
yritykseen töihin. (Luukka 2019.)

Kognitiivinen monimuotoisuus
Kognitiivisella monimuotoisuudella
tarkoitetaan henkilöstön ajattelun,
tiedonkäsittelyn, tiedon, kykyjen,
ongelmanratkaisun, asiantuntijuuden ja
maailmankatsomuksen eroavaisuuksia (Ivanaj
ym. 2013; Mello & Rentch 2015). Organisaation
henkilöstön kognitiivinen monimuotoisuus
tulee aina määrällistää esimerkiksi
persoonallisuustestin avulla (Van der Vegt &
Janssen 2003).

Luovuus ja innovaatio
Maailman pieneneminen koventaa kilpailua
merkittävistä innovaatiosta. Tästä johtuen
yrityksen innovaatiokyvyn ja henkilöstön
luovuuden merkitykset kasvavat. Luovuudella
tarkoitetaan uusien ja käytännöllisten ideoiden
tuottamista, joko yksilön tai ryhmän toimesta.
Innovaatiolla tarkoitetaan onnistunutta luovien
ideoiden implementointia. Organisaation
luovuuden perusta rakentuu henkilöstön sisäisestä
motivaatiosta. (Amabile 1988.)

Yrityskulttuurin yhteys tulokselliseen
monimuotoisuusjohtamiseen
Monimuotoisuusjohtaminen on nykypäivän trendi.

Yrityskulttuuri antaa
vastaukset seuraaviin
kysymyksiin:
Mikä on työntekijöistämme pitämä ihmiskäsitys?

Monet yritykset panostavat
monimuotoisuusjohtamiseen, mutteivat kuitenkaan
allokoi tarvittavia resursseja projektin johtamiseen
pitkällä tähtäimellä (Keogh 2019). Ilmiötä koskettaa
ristiriita puheen ja tekojen välillä.
Monimuotoisuusjohtaminen ja osallistaminen ovat

Miten meidän tulisi toimia?

kulttuurillisia muutoksia, minkä vuoksi muutos

Miksi olemme olemassa?

tapahtuu äärimmäisen hitaasti. Kognitiivinen

Mitä haluamme saavuttaa tulevaisuudessa?
(Luukka 2019)

monimuotoisuus ja innovaatio eivät ole suorassa
vaikutussuhteessa (Mello & Rentch 2015). Muutoksen
hitauden sekä kognitiivisen monimuotoisuuden ja
innovaation välisen epäsuoran suhteen vuoksi,
kulttuurijohtaminen korostuu tuloksellisessa

Yrityskulttuuri toiminnan
perustana

monimuotoisuusjohtamisessa. Kulttuurijohtamisen
tärkeys painottuu entistä enemmän, kun otetaan
huomioon aikaisempi tutkimus innovaatioprosessista.

Osaajapulan aikana tulevaisuudessa yritysten

Innovaatioprosessin alussa tarvitaan luovuutta, joka

menestys tulee riippumaan siitä, kuinka hyvin luvattu

kumpuaa työntekijän sisäisestä motivaatiosta.

kulttuuri toteutuu yrityksen jokapäiväisessä arjessa.

Sisäisen motivaation on todettu johtavan parempaan

Kulttuurista näkyvät ulospäin sen tuotteet ja

luovaan ongelmanratkaisuun. (Amabile 1988.)

työntekijöiden käytös. Nämä taas pohjautuvat

Maslowin tunnettu tarvehierarkia listaa luovan

arvoihin, jotka voivat olla myös tiedostamattomia.

työskentelyn pyramidin huipulle itsensä

Arvot pohjautuvat perusolettamuksiin, jotka ovat niin

toteuttamisena; luova työskentely on siis ihmisen

syvä osa kulttuuria, että organisaation omat jäsenet

tarpeista kaikista korkeimmalla tasolla (Maslow 1943).

ovat luultavasti sokeita näille olettamuksille. Jos

Yritykset, jotka haluavat olla alansa edelläkävijöitä

organisaation arvot ja perusolettamukset eivät vastaa

tulee siis vastata näihin korkeimpiin työntekijöiden

ulospäin näkyvää brändiä, ei yritys ole tietoinen sen

tarpeisiin, joita vaaditaan luovassa työskentelyssä.

todellisesta kulttuurista. Aivan kuten jokaisessa
maassa on kulttuuri, ilman kenenkään tietoista
yrittämistä, on myös jokaisella työpaikalla
jonkinlainen kulttuuri. Tämä on totta, johdettiin
kulttuuria tietoisesti tai ei. (Luukka 2019.)

Organisaation ihmiskäsitys

Olemassaolon tarkoitus ja
tulevaisuuden visio

Organisaatiossa vallitseva ihmiskäsitys, on yksi

Kulttuurin tulisi myös antaa vastaus työntekijälle

kulttuurin tärkeimmistä peruspilareista (Luukka 2019).

siihen, miksi yritys on olemassa. Olemassaolon

McGregorin teoria y olettaa, etteivät ihmiset

ymmärtäminen antaa työntekijöille tarkoituksen

luontaisesti inhoa työtä. Työntekijät työskentelevät

arjessa tehtävälle työlle. Kun työntekijä tietää syyn

itsenäisesti sellaisia tavoitteita kohden, jotka

olemassaololleen, se antaa suunnan myös yrityksen

motivoivat heitä. Johdon tärkein tehtävä on siis

vision toteuttamiselle. (Luukka 2019.)

järjestää olosuhteet sellaisiksi, että yksilön tavoitteet

Innovaatioprosessin on todettu paranevan, kun

tyydyttyvät parhaiten toteuttamalla johdon asettamia,

tehtävänannossa työntekijöille annettu visio oli

yrityksen menestystä edistäviä, tavoitteita. (McGregor

tarkasti viestitty (Amabile 1988).

1957.) Monimuotoisuuden ja innovaation suhdetta on
kuvattu U-muotoiseksi käyräksi (O'Reilly & Williams

Organisaation sanat ja teot ovat usein ristiriidassa

1998; McMahon 2010). Tämä tarkoittaa, että jossain

monimuotoisuutta johtaessa. Mikäli yritys haluaa

yrityksissä monimuotoisuuden kasvaessa tehty tulos

edetä lainsäädännöllisestä johtamisesta tulokselliseen

pienenee eikä kasva. Monimuotoisuuden on todettu

monimuotoisuusjohtamiseen tulisi yrityksessä

lyhyellä aikavälillä kasvattavan konfliktia ja

rehellisesti kartoittaa organisaation todellinen

työntekijöiden epätyytyväisyyttä (O'Reilly & Williams

kulttuuri.

1988). Mikäli yritys haluaa kääntää kognitiivisen
monimuotoisuuden innovaatioksi, tulee johdon
sitoutua kulttuurijohtamiseen kokonaisvaltaisesti.

Arvojen toteutuminen
Tutkimus on todennut alaisten käyttäytyvän heille
asetettujen odotusten mukaisesti (Jacobson &
Rosenthal 1968). Arvot antavat suunnan sille miten
yrityksessä toimitaan menestyksen saavuttamiseksi.
Johdolla, HR:llä ja esimiehillä on vastuu toimia
esimerkkinä työntekijöille siitä, miltä arvojen
toteutuminen näyttää organisaatiossa työn arjessa. Jos
organisaation johto, ei esimerkiksi toimi arvojen
mukaisesti, niin miksi alaisten tulisi sitoutua
arvoihin? (Luukka 2019.)

Kognitiivisen
monimuotoisuuden
ja innovaation suhde

3 teoriaa

Monimuotoisuutta selittävät
teoriat
Monimuotoisuustutkimuksessa on löytynyt kolme eri teoriaa.
Tietoon ja päätöksentekoon perustuva teoria, olettaa
monimuotoisuuden vaikuttavan positiivisesti
ongelmanratkaisuun, koska yksilöiden erilainen tieto tuottaa

Monimuotoisuus
parantaa
päätöksenteon laatua

laadukkaampia ratkaisuja. Tätä yhteyttä vahvistaa ryhmän
jäsenten keskinäinen riippuvuus. (O'Reilly & Williams 1998.)
Toinen tutkimuksessa löydetty teoria perustuu ihmisten
luontaiseen taipumukseen suosia itsensä kanssa samankaltaisia
henkilöitä. (O'Reilly & Williams 1998). Kommunikaation on
todettu laskevan, jos ryhmän jäsenillä ei ole mitään koettua
yhdistävää tekijää (McMahon 2010). Kognitiivinen
monimuotoisuus perustuu tiedon ja päätöksenteon teoriaan,
jossa ihmisten eroavaisuuksilla on positiivinen vaikutus
ongelmanratkaisuun. Kulttuurijohtaminen perustuu
samanlaisuuden teoriaan, jossa ryhmän yhtenäisyys vaikuttaa
positiivisesti ongelmanratkaisuun ja eroavaisuudet ovat
haitallisia. Monimuotoisuusjohtaminen on tietyllä tavalla

Samanlaisuus
kasvattaa
suoristuskykyä

kokonaisuus, joka koostuu ristiriitaisista olettamuksista;
työntekijöiden ajattelun erilaisuudesta muodostuu synergiaa,
mutta toisaalta yhteinen identiteetti on välttämätön koheesion
edistämisessä.
Kolmas monimuotoisuustutkimuksessa havaitun teorian
perusolettamus on, että monimuotoisuuden kasvaessa konflikti
lisääntyy. Tämä johtuu stereotypioista, ennakkoluuloista sekä
me-vastaan-he ajattelusta. (O'Reilly & Williams 1998.)
Stereotypiat ja ennakkoluulot voivat olla ihmisille luontaisia
toimintamalleja, jotka kuitenkin rikkoutuvat ajan kuluessa, kun
suhde työntekijöiden välillä syvenee. Stereotypian stigman
tilalle muodostuu kuva yksilön omista ominaisuuksista.
(O'Reilly & Williams 1998; Barak 2005.)

Monimuotoisuus
lisää konfliktia

Innovaatioprosessin vaiheet

1

Agendan asettaminen
Johdolta arvolupaus,
joka ohjaa työskentelyä
Vision maalaminen ja
siitä viestintä

3

2

Alustaminen
Esimiehet viestivät
työntekijöille vision
sisällön ja rajaavat
ongelmanasettelua

Ideointi
Työntekijät alkavat tuottaa
ideoita

4

Ideoiden testaaminen
Ideoiden vertaaminen
ongelmanasetteluun

5 Tuotosten arviointi
Jos tapahtui pieni kehitys
asetettua tavoitetta
kohden, palataan kohtaan
kaksi
Jos tavoite saavutettiin
prosessi loppuu
Jos ei tapahtunut
minkäänlaista edistystä
tavoitetta kohden, projekti
tulee hylätä
Innovaatioprosessi (mukaillen Amabile 1988, s. 152)

Innovaatioprosessin vaatimat
erilaiset ajattelijat

3 ajattelijaa

Innovaatioprosessi alkaa johdon määrittelemästä tavoitteesta,
jonka esimiehet viestivät työntekijöille toteutettavaksi.
Ryhmässä tapahtuvia vaiheita ovat siis ideointi, ideoiden
testaaminen ja tuotosten arviointi. (Amabile 1988.) Nämä
vaiheet vaativat monenlaisia taitoja, jotka löytyvät hyvin
harvinaisesti yhdestä samasta henkilöstä (Erez, Naveh & MironSpektor 2013).
Luovat ajattelijat ovat päättäväisen itsevarmoja ja heidän on
todettu tuovan konfliktia innovaatioprosessiin. Luovat

Luova

ajattelijat ovat itsenäisiä ja eivät kaihda riskienottoa silloin kun
sille on tarvetta. He ovat hyviä keksimään uusia konsepteja ja
ratkaisuja ongelmiin, mutta eivät ajattele aihetta
yksityiskohtaisesti tai käytännöllisesti. Heidän vahvuudet
tulevat esiin ideoinnissa. Luovien ajattelijoiden osuus koko
ryhmästä tulisi olla suurin. (Erez, Naveh & Miron-Spektor 2013.)
Analyyttiset ajattelijat ovat ongelmanratkaisutavassaan
perusteellisia, tarkkoja ja järjestelmällisiä. Analyyttiset
ajattelijat eivät siedä virheitä, minkä vuoksi ideoinnissa
tarvittava arvioinnin keskeyttäminen on heille äärimmäisen
vaikeaa (Amabile 1988; Erez, Naveh & Miron-Spektor 2013).
Analyyttisten ajattelijoiden tarkkuus, on hyvin tärkeä

Sovittelija

innovaatioprosessin loppuvaiheessa. Heidän osuus koko
ryhmästä tulisi olla pienin, koska analyyttisten ajattelijoiden on
todettu vaikuttavan negatiivisesti innovaatioon silloin kun
heidän osuus ryhmästä on liian suuri (Erez, Naveh & MironSpektor 2013).
Sovittelijat tyyppillisesti tekevät parannuksia, jonkun toisen
alkuperäiseen ideaan, mutta eivät ole radikaalien
innovaatioiden aloittajia. Heillä on kuitenkin erityisen tärkeä
vaikutus innovaatioprosessiin, sillä he kasvattavat ryhmän
omaa sisäistä uskoa tehtävässä onnistumiseen. Luovat ja
analyyttiset ajattelijat ovat toistensa vastakohdat, joten
sovittelijoiden merkitys innovaatioprosessissa on kriittinen.
Sovittelijat osaavat tehdä käytännöllisiä parannuksia luovien
ajattelijoiden tuottamiin ideoihin. Sovittelijoiden osuus tulisi
olla toiseksi suurin koko ryhmästä. (Erez, Naveh & MironSpektor 2013.)

Analyyttinen

Monimuotoisuuden ja innovaation
suhdetta vahvistavat:

Oppimisen
asenne

Keskinäinen
riippuvuus

Pystyvyyden
tunne

Psykologinen
turvallisuus

Muutosjohtaminen

Yrityskulttuurissa huomioitavat tekijät
todettu johtavan parempaan luovaan ongelman
ratkaisuun (Amabile 1988).

Kognitiivinen monimuotoisuus ei
itsessään edistä organisaation
innovaatiokykyä (Mello & Rentch
2015). Monimuotoisuuden ja
innovaation epäsuoran suhteen
vuoksi kulttuurijohtamisessa tulisi
ottaa huomioon ne tekijät, jotka
vahvistavat monimuotoisuuden
myönteistä vaikutusta
organisaation innovaatiokykyyn.

Muutosjohtaminen
Esimiehet, jotka esittävät muutosjohtajalle tyypillisiä
piirteitä, on todettu vahvistavan kognitiivisen
monimuotoisuuden ja luovuuden yhteyttä. (JeongYeong, Lin, Shung & Tae-Yeol 2012). Oppiminen
kehittää organisaation tietoa ja muutoksen johtaminen
takaa, että opitut asiat implementoidaan osaksi
yrityksen toimintaa. Muutosjohtajatyyliset esimiehet
varmistavat etteivät ulkoiset rajoitteet pääse
haittamaan työntekijöiden luovaa prosessia (Amabile
1988).

Psykologinen turvallisuus
Oppimisen asenne
Oppimisen on todettu vahvistavan yhteyttä
kognitiivisen monimuotoisuuden ja luovuuden välillä
(Chow 2018). Oppimisen tulisi ulottua organisaation
toimintatapoihin; monimuotoisuusjohtamisessa on
organisaation oppimiseen perustuva lähestymistapa,
joka vaatii jatkuvaa kehitystyötä organisaation omissa
rakenteissa ja prosesseissa (Savileppä 2005). Innovointi
on ongelmanratkaisua, joka tietyllä tavalla on myös
oppimista. Oppimiseen liittyy myös jatkuva halu tulla
paremmaksi, oppimiseen liittyy siis mestaruuden
kehittäminen. Mestaruuden tavoittelun on todettu
olevan vahva osa sisäisen motivaation kasvattamista
(Amabile 1983; Luukka 2019). Sisäisen motivaation on

Tutkimuksessa on käynyt ilmi psykologisen
turvallisuuden vahvistavan innovaation ja kognitiivisen
monimuotoisuuden suhdetta. Psykologinen
turvallisuus tarkoittaa, että ryhmässä vallitsee
turvalliseksi koettu ilmapiiri, jossa kaikki ryhmän
jäsenet voivat vapaasti ilmaista mielipiteitään. (DrachZahavy & Somech 2011.) Psykologinen turvallisuus ei
ole täysin mustavalkoinen asia. Psykologisen
turvallisuuden on myös todettu haittaavan ryhmässä
tapahtuvaa innovaatiota, mikäli ryhmän kognitiivinen
monimuotoisuus koostuu asiantuntijuudeltaan eri
tasoilla olevista työntekijöistä (Ivanaj ym. 2013). Hyvin
tunnettu Aschin viivakoe havainnollisti, kuinka

ryhmäpaine vaikuttaa yksilön pääteksentekoon.

korkealla tasolla. (Jeong-Yeong, Lin, Shung & Tae-Yeol

Kokeen ryhmä koostui yhdestä todellisesta

2012.) Tutkimus on löytänyt itseluottamuksen johtavan

osallistujasta ja loput jäsenet tiesivät kokeen todellisen

varmempaan riskinottoon, jota vaaditaan luovassa

tarkoituksen. Jäseniä oli neuvottu antamaan

työskentelyssä (Amabile 1983). Tämän lisäksi tutkimus

virheellinen vastaus yksinkertaiseen kysymykseen.

on todennut radikaalien innovaatioiden syntyvän

Kaikille ryhmässä esitettiin kaksi korttia rinakkain,

parhaiten ryhmissä, joissa oli eniten luovia

vasemmanpuoleisessa kuvassa oli yksi viiva ja

ongelmanratkaisutavan yksilöitä, johtuen

oikeanpuoleisessa kortissa kolme eri pituista viivaa,

riskinottokyvystä ja tehtävänantoon joustavammasta

joista yksi oli selvästi saman pituinen

suhtautumisesta (Erez, Naveh & Miron-Spektor 2013).

vasemmanpuoleisen kortin kanssa. Kun kokeeseen

Tutkimuksista löytyy punainen lanka, joka osoittaa

osallistunut antoi oman vastauksensa viimeisenä, oli

itseluottamuksen tai pystyvyyden tunteen, riskinoton

75% todennäköisempää että osallistuja muutti omaa

ja poikkeavan ideoinnin olevan olennaista luovalle

vastaustaan ryhmän ennemistön mukaiseksi. Asian

työskentelylle. Luovuus kumpuaa tarpeesta kehittää

toinen näkökulma on että, 25% kokeeseen

omaa mestaruutta, jonka Maslowin klassinen

osallistuneista ei ollut vaikutuksenalainen

tarvehierarkia on todennut yhdeksi korkeimmista

ryhmäpaineelle. (Asch 1955.) Innovointiin liittyy

yksilön tarpeista (Maslow 1943).

riskinottokyky ja epäonnistuminen (Amabile 1983).
Luoville ajattelijoille on ominaista pitää kiinni omista
näkemyksistä, jopa konfliktin uhatessa. Psykologinen

Keskinäinen riippuvuus

turvallisuus on aihe, jolla on useita eri puolia. Vaikka
luovat ajattelijat eivät vaatisi psykologista
turvallisuutta, se on tärkeä elementti sovittelijoille,
keiden on todettu olevan elintärkeitä luovien ja
analyyttisten ajattelijoiden yhteen tuomisessa. (Erez,
Naveh & Miron-Spektor 2013.)

Ryhmän jäsenten suurempi keskinäinen riippuvuus
vaikuttaa positiivisesti ryhmän
ongelmanratkaisukykyyn ja luovuuteen (O'Reilly &
Williams 1998). Työpaikalla vallitseva
"innovaatioilmasto" on myös tutkimuksen mukaan
merkittävässä asemassa ryhmän innovaatiokyvyn

Pystyvyyden tunne

kannalta. Ryhmän yhtenäinen näkemys tehtävässä
onnistumisen tärkeydestä sekä organisaation ja

Tutkijat ovat löytäneet pystyvyyden tunteen olevan
vaikutuksessa, yksilön luovuuden ja kognitiivisen
monimuotoisuuden välillä. Yksilön luovuus ja ryhmän
kognitiivinen monimuotoisuus korreloivat positiivisesti
silloin kun yksilön pystyvyyden tunne oli

ryhmän antama tuki innovointia kohtaan vaikuttivat
kriittisesti innovaatiokykyyn. (Drach-Zahavy &
Somech 2011.) Organisaatiossa tulisi kiinnittää
huomiota siihen, että eri innovaatioprosessin toimijat
toimivat yhdessä ja ovat menestyksessään riippuvaisia
toisistaan.

Yrityskulttuuri organisaation eri tasoilla
HR
HR on johdon strateginen kumppani,
joka toteuttaa yrityksen kulttuuria
omissa prosesseissaan (Luukka
2019). Tärkeimmät prosessit ovat
arvojen mukaisesti palkitseminen,
jatkuva mestaruuden harjoittaminen
henkilöstön osaamisen kehittämisen
muodossa ja rekrytointi, jossa
otetaan huomioon organisaation

Johto
Kulttuuri saa alkunsa johdon
asettamasta visiosta. Yksi
tärkeimmistä kulttuuriin
vaikuttavista tekijöistä on sen
pitämä ihmiskäsitys. (Luukka 2019.)
Luovuuteen vaikuttava sisäinen
motivaatio, vaatii McGregorin teoria
y:n kaltaista ihmiskäsitystä (Amabile
1983; McGregor 1957).

erilaisten ajattelijoiden
tasapainoisuus (Amabile 1988;
Luukka 2019; Erez, Naveh & MironSpektor).

Esimiehet
Työntekijöiden on todettu
käyttäytyvän esimiehen odotusten
mukaisesti (Jacobson & Rosenthal
1968). Esimies toimii esimerkkinä

Työntekijä
Jokainen työntekijä sitoutuu
yrityksen kulttuuriin omasta
vapaasta tahdostaan. Organisaation
luovuuden perustan luo yksilön
sisäinen motivaatio, jota
organisaation tulisi kannustaa
yrityskulttuurillaan (Amabile 1983).
Luovat ajattelijat motivoituvat
autonomiasta ja riskienottamisesta
(Erez, Naveh & Miron-Spektor 2011).

alaisilleen siitä, miten yrityksen
arvoja toteutetaan käytännössä
(Luukka 2019). Esimiehen tärkein
tehtävä on voimauttaa ja tukea
alaisiaan, jolloin heidän luontaiset
kyvyt näkyvät tehdyn työn
tuloksessa (Amabile 1988; Luukka
2019; Hacker & Roberts 2004).

Yrityskulttuuria tukevat HR prosessit

Yrityskulttuurille luotu suunta alkaa
johdon asettamasta visiosta, mutta
jokaisen yrityksen kulttuuri näyttäytyy
työyhteisön arjessa. Tämän vuoksi on
äärimmäisen tärkeää että HR:n
prosessit edistävät organisaation
kulttuuria.

Osaamisen kehittäminen
Nälän tunne johtaa siihen, ettei organisaatiossa
koskaan tyydytä nykytilan menestykseen (Luukka
2019). Innovaatioon ei löydy motivaatiota, jos
kenelläkään organisaatiossa ei ole silmää sille, miten
asiat voisivat olla paremmin. Yksi luovuuden aineksista
on sisäisestä motivaatiosta syntynyt palo kehittää
omaa mestaruutta (Amabile 1988). Yrityksen

Rekrytointi

sitoutuminen osaamisen kehittämiseen kannustaa
työntekijöitä innovaation tavoittelussa.

Kognitiivinen monimuotoisuus ei ole määriteltävissä,
minkään ulkoisesti nähtävän seikan perusteella (Lewis
& Reynolds 2017). Anonyymi rekrytointi varmistaa,
etteivät yksittäisten henkilöiden tiedostamattomat

Palkitseminen

ennakkoluulot, vaikuta rekrytoinnin alkumetreillä

Palkitsemisessa tulisi ottaa huomioon arvojen

lopulliseen valintapäätökseen. Kognitiivinen

toteutuminen (Luukka 2019). Henkilöstö voi

monimuotoisuus tulee aina mitata eli määrällistää,

esimerkiksi äänestää joukostaan niitä työntekijöitä,

minkä vuoksi rekrytoinnissa tulisi käyttää

jotka ovat toteuttaneet parhaiten jotakin tiettyä

persoonallisuustestiä, josta käy ilmi hakijan

yrityksen arvoa. Kognitiivisen monimuotoisuuden ja

ajattelutapa. Ratkaisevinta innovaatioprosessin

innovaation näkökulmasta, toimintatapoja haastavat

kannalta on, onko hakija pääasiassa luova, sovittelija

työntekijät voidaan palkita rohkeudesta olla

vai analyyttinen (Erez, Naveh & Miron-Spektor 2011).

enemmistökantaa vastaan. Ryhmäpaine vaikuttaa 75%

Loogisesti organisaation olemassa oleva henkilöstö,

henkilöistä, yrityksessä tulisi siis useammin tutkia

vaikuttaa myös valintapäätökseen, koska tavoitteena

miksi loput 25% ovat enemmistökantaa vastaan (Asch

on näiden erilaisten ajattelijoiden tasapaino.

1955). Rohkeudesta palkitseminen lähettää myös

Organisaatiossa tulisi erityisesti kiinnittää huomiota

vahvan viestin muille työntekijöille siitä, mitä

siihen, että henkilöstö koostuu suurimmaksi osaksi

yrityksessä arvostetaan.

luovista ajattelijoista ja vähiten analyyttisistä
ajattelijoista. Tavoitteena on henkilöstö, joka koostuu
erilaisista ajattelijoista joiden eriävä tietotaito johtaa
laadukkaampaan päätöksentekoon (O'Reilly &
Williams 1998).

Organisaation innovointia tukeva johtaminen

Organisaation työntekijät ovat
innovaatioiden tärkeimpiä eteenpäin
viejiä. Johdon ja esimiesten
johtamistavan tulee tukea yksilöiden
sisäistä motivaatiota, josta
organisaation innovaatiot syntyvät.

Esimiehet
Tutkimuksessa on todettu esimiehen alaisten
käyttäytyvän esimiehen odotusten mukaisesti
(Jacobson & Rosenthal 1968). Mikäli esimiesten
valinnassa painotetaan kulttuuriin sitoutumista, tulisi
organisaation johtamisen tyylin olla
ihmiskäsitykseltään johdon asettaman vision
mukainen. Esimiehet toimivat esimerkkinä muille
työntekijöille siitä, miltä yrityksen arvot näyttävät

Johto
Organisaation johto on kriittisessä asemassa
kulttuurin muutosprosessissa. Kulttuuri on yritystä
yhdistävä tekijä, minkä vuoksi sen suunnitteluun ei
tulisi osallistaa kaikkia työntekijöitä. Organisaation
sisältä löytyy varmasti monia eri käsityksiä ideaali
kulttuurista. (Luukka 2019.) Kaikista tärkein kulttuurin
tekijöistä on yrityksen pitämä ihmiskäsitys. Luovat
ajattelijat motivoituvat autonomiasta ja
riskienottamisesta (Erez, Naveh & Miron-Spektor
2011). McGregorin teoria y:n mukaisesti johdon tulisi
varmistaa että luovia ajattelijoita motivoivat
työolosuhteet toteutuvat työn arjessa (McGregor
1957). Jos johto on sitoutunut innovaation tukemiseen,
tulee siihen myös antaa tarvittavat resurssit, joista
merkittävin on aika (Amabile 1988). Kulttuuria
johdetaan johdon asettamaa visiota kohden (Luukka
2019). Mitä konkreettisempi visio on, sitä
todennäköisemmin työntekijät onnistuvat suuntamaan
työpanoksensa tehokkaalla tavalla (Amabile 1988).

käytännössä. Kulttuurin uskottavuuden kannalta on
äärimmäisen tärkeää, että esimiehen sanat näkyvät
myös teoissa. (Luukka 2019.) Silloin kun esimies
luottaa työntekijöiden kykyihin, hänen tärkein tehtävä
on varmistaa, että työntekijöillä on kaikki heidän
tarvitsema tuki ja työkalut, joita tarvitaan työn
tekemisessä (Amabile 1988; Luukka 2019). McGregorin
teoria y:n oletus on, että työntekijässä on jo kaikki
kyvyt ja taidot, joita tarvitaan innovaation
toteuttamisessa (McGregor 1957). Esimiehen tehtävä
on vain tuoda nämä kyvyt ja taidot esiin.
Muutosjohtajalle tyypillisiä piirteitä ovat muun
muassa yhteisön rakentaminen ja toisten
voimauttaminen (Hacker & Roberts 2004). Luovuuden
kannalta, työympäristössä ei tulisi olla liian paljon
ulkoisia rajoitteita, jotka tukahduttavat työntekijöiden
sisäisen motivaation (Amabile 1983). Tutkimuksen
mukaan muutosjohtajalle tyypilliset piirteet siis
tukevat luovan työskentelyn vaatimaa työympäristöä
(Amabile 1983; Hacker & Roberts 2004).

Lopuksi
Jokaisessa innovaatioon tähtäävässä yrityksessä tulisi
arvioida, onko yrityksen tämän hetkinen kulttuuri,
suunniteltu innovaatioprosessia
tukevaksi. Innovaatioprosessi koostuu monista
vaiheista, joissa tarvitaan erilaisia taitoja. Innovaatio
alkaa yksilön omasta sisäisestä motivaatiosta ja
luovuudesta. Luovat ajattelijat tarvitsevat autonomiaa
oman työnsä tekemisessä. Kulttuuri pureutuu
kaikkeen yrityksen toimintaan. Kulttuurilla on siis
myös vaikutusta monimuotoisuusjohtamiseen.
Monimuotoisuusjohtamisen hyödyistä puhutaan
paljon, mutta vain harvat yritykset todellisuudessa
ovat valmiita panostamaan kulttuurinsa oikeaan
muuttamiseen. Kulttuurin tulee kantautua johdon
visiosta aina työntekijöiden arkeen. Kulttuurin
muuttaminen ja sille todellisena pysyminen ovat
vaikeita ja pitkäntähtäimen projekteja. Mikäli yritys
haluaa nähdä tuloksia, täytyy
monimuotoisuusjohtamisen juurtua kulttuuriin, jonka
tulee tukea yrityksessä tapahtuvaa
innovaatioprosessia. Monimuotoisuusjohtaminen ei
tule tuomaan helppoa vastausta yrityksen
tuloksellisuuteen, vaan ennemminkin asettaa
haasteen, jossa onnistuminen vaatii pitkäjänteisyyttä
ja rohkeutta nähdä asiat niin kuin ne ovat.
Henkilöstön monimuotoisuutta tärkeämpää, tulee
olemaan yrityksen kulttuuri, joka kantautuu johdon
raporteista työntekijöiden tekoihin.

Yrityskulttuuri tulee
muotoilla
innovaatioprosessia
tukevaksi ja
henkilöstön
kognitiivista
monimuotoisuutta
hyödyntäväksi
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