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suosi  OMNP    pivumäärä  RM                       
 
qämäå opiååäytetyöå tavoitteeåa oäi seävittääI miteå yritykseå työhyviåvoiåtia ja iååovatiiviJ
suutta voidaaå paraåtaa iååovatiiviseääa johtamiseääaK qarkoitukseåa oäi seävittääI miääaista 
iååovatiiviseå johtamiseå tuäisi oääaI jotta työåtekijöideå työhyviåvoiåti ja sitä kautta iååovaJ
tiivisuus äisääåtyisivätK fååovatiiviseå johtamiseå ja työhyviåvoiååiå vääistä yhteyttä oäi vaikea 
osoittaaI koska iämiöistä oäi vaikea saåoaI kumpi oäi syy ja kumpi seurausK qästä syystä työhyJ
viåvoiååiå tarkasteäu jätettiiå työssä vähemmäääe ja työssä keskityttiiå seävittämääåI miääaiJ
seääa iååovatiiviseääa johtamiseääa työåtekijöideå iååovatiivisuus äisääåtyyK 
 
qeoreettisessa viitekehyksessä käsiteätiiå äuovuutta ja iååovatiivisuuttaI iååovaatioitaI iååoJ
vatiivista johtajista sekä työhyviåvoiåtiaK qutkimusmeåeteämäåä käytettiiå kvaäitatiivista tutJ
kimusmeåeteämääK qutkimus suoritettiiå haastatteäuiåaK eaastateätaviksi vaäittiiå kuusi heåkiJ
äöäI jotka edustivat åeäjää yksityiseå sektoriå yritystäK eeåkiäöt oäivat suorittaåeet yäemmäå 
korkeakouäututkiååoåK eaastateätavista kaksi toimi esimieheåä ja åeäjä asiaåtuåtijatehtävisJ
säK hehittämiåeå ja iååovoiåti kuuäuivat koämeå haastateätavaå toimeåkuvaaåI koämeääa keJ
hittämistä ja iååovoiåtia ei oätu kirjattua työtehtäviiåK eaastatteäukysymykset muotoiätiiå 
väittämieå muotooå ja väittämät jaoteätiiå koämeeå osaJaäueeseeåI työhyviåvoiåtiiåI iååovaJ
tiivisuuteeå sekä iååovatiiviseeå johtamiseeåK 
 
qutkimukseå tuäoksista seävisiI että johtamiseääa oå tärkeä rooäi yritykseå iååovatiivisuudeå 
kehittämisessäK qutkimustuäoksissa havaittiiå åeäjä tekijääI joita kehittämääää iååovatiiviåeå 
johtajaa pystyy paraåtamaaå orgaåisaatioåsa äuovuutta ja iååovatiivisuuttaK qutkimukseå muJ
kaaå iååovatiiviseå johtajaå tuäee kiiååittää huomiota johtamistapaaåsaI resursseihiåI kaåJ
åustavaaå iämapiiriiå sekä työåtekijöihiå ja heidäå osaamiseeåsaK 
 
gohtopäätöksiåä voitiiå esittääI että iååovatiiviåeå johtaja pystyy havaiååoimaaå uusia asioiJ
ta ja kyseeåaäaistamaaå totuttuja toimiåtatapojaK fååovatiiviåeå johtaja oå avoiå uusiääe 
ideoiääe ja häå rohkaisee työåtekijöitä kokeiäemaaå uusia asioitaK fååovatiiviåeå johtaja varaa 
tarvittavat ajaääiset ja rahaääiset resurssit uusieå ideoideå kehittämistä varteåK fååovatiiviåeå 
johtaja pystyy äuomaaå työpaikaääe kaååustavaå ja avoimeå iämapiiriåI joääoiå kaikki työåtekiJ
jät haäuavat tuoda omaå osaamiseåsa esiääe ja samaääa kehittää itseääå ja työpaikkaaåsaK  
 
gatkotutkimusaiheeåa esitettiiå työhyviåvoiååiå ja iååovatiiviseå johtamiseå vääiseå yhteydeå 
tutkimistaK qoiseksi jatkotutkimusaiheeksi esitettiiå tarkasteäua siitäI miteå samaå yritykseå 
eri orgaåisaatiotasoiääa oäevat työåtekijät suhtautuvat iååovatiivisuuteeå ja uusieå ideoideå 
syååyttämiseeåK jyös iååovaatioideå åegatiivisia ja epämieäuisia vaikutuksia orgaåisaatiooå 
voisi tutkiaK  
 
 
 
 
AsiasaåatW äuovuusI iååovatiivisuusI iååovaatioI iååovatiiviåeå johtamiåeåI työhyviåvoiåtiK
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qhe purpose of the thesis was to fiåd out how the weääJbeiåg aåd iååovativeåess of empäoyees 
couäd be improved at work by iååovative äeadershipK qhe purpose was to study how the iååoJ
vative äeader shouäd operate so that the weääJbeiåg aåd iååovativeåess of empäoyees iåcreasJ
esK piåce it was impossibäe to estabäish which of these two coåcepts is the cause aåd which is 
the effectI the coååectioå betweeå them was difficuät to iådicateK cor this reasoå the weääJ
beiåg at work was studied oåäy briefäy iå this thesisK qhe study coåceåtrated oå factors iå the 
iååovative äeadership which couäd improve the iååovativeåess of empäoyeesK  
 
qhe theoreticaä framework was based oå creativity aåd iååovativeåessI iååovatioåsI iååovaJ
tive äeadership aåd weääJbeiåg at workK qhe research method was quaäitative researchK qhe 
research was coåducted with iåterviewsK pix persoåsI who represeåted four differeåt compaJ
åiesI were choseå as iåtervieweesK Aää iåterviewees had compäeted a master’s degree iå a 
uåiversityK qwo of the iåterviewees worked as maåagers aåd four as speciaäistsK qhree iåterJ
viewees worked directäy with deveäopmeåt work aåd iååovatioåsI whereas three iåterviewees 
were åot directäy iåvoäved with iååovatioå aåd deveäopmeåt work iå their compaåiesK qhe 
questioås were formuäated iåto cäaims aåd the cäaims were divided iåto three categoriesI 
weääJbeiåg at workI iååovativeåess aåd iååovative äeadershipK  
 
qhe resuäts showed that äeadership has aå importaåt roäe iå improviåg the iååovativeåess iå a 
compaåyK qhe research showed four factors to which the iååovative äeader shouäd pay atteåJ
tioå iå order to improve the creativity aåd iååovativeåess of aå orgaåizatioåK qhe importaåt 
factors are the äeadership methodI resourcesI eåcouragiåg atmosphere aåd the empäoyees 
aåd their abiäitiesK  
 
få coåcäusioå it caå be said that aå iååovative äeader is a persoå who is abäe to observe others 
aåd coåsider åew possibiäitiesK ee aäso questioås the accustomed ways of workiågK qhe iååoJ
vative äeader is opeå to åew ideas aåd he eåcourages empäoyees to experimeåt with åew  
ideasK qhe iååovative äeader reserves åecessary temporaä aåd fiåaåciaä resources for deveäopJ
meåt workK ee is aäso abäe to create aå eåcouragiåg aåd opeå atmosphere where every emJ
päoyee is wiääiåg to briåg out his owå abiäities aåd deveäop his poteåtiaä aåd the compaåyK  
 
puggested topics for further research iåcäude studyiåg the coååectioå betweeå iååovative 
äeadership aåd empäoyees’ weääJbeiåg at workK qhe secoåd topic is to fiåd out how the emJ
päoyees oå differeåt orgaåizatioå äeveäs regard iååovativeåess aåd åew ideasK Aäso the åegaJ
tive aåd uådesirabäe coåsequeåces of iååovatioå couäd create aå iåterestiåg topic for further 
researchK 
 
 
 
 
heywordsW creativityI iååovativeåessI iååovatioåI iååovative äeadershipI weääJbeiåg at work 



 

pisäääys 
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QKOKO fååovaatiot tutkimukseå åäkökuämasta KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PM 
QKOKP fååovatiiviåeå johtamiåeå tutkimukseå åäkökuämasta KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PP 

QKP fååovatiiviåeå johtamiåeå käytäååössä KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PR 
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N gohdaåto 

 

fååovaatiot ja iååovatiivisuus ovat gäobaaäissa taäoudessa erittäiå tärkeitä tekijöitä moåeääe 

yritykseääeK rusia tuotteita ja paäveäuja tuäee markkiåoiääe jatkuvastiK sarmistaakseeå oäemasJ

saoäoåsa ja kiäpaiäukykyåsä yritykseå oå kyettävä tuottamaaå asiakkaideå tarpeideå mukaisia 

ratkaisuja kiäpaiäukykyisestiK mystyäkseeå tuottamaaå uusia tuotteita ja paäveäuja täytyy yriJ

tyksestä äöytyä äuovuutta ja kykyä uusiutuaK iuovat ja iååovatiiviset orgaåisaatiot meåestyvät 

muita paremmiå ja pystyvät toimimaaå tuäokseääisesti kaåsaiåvääisiäää markkiåoiääaK EAäasoiåi 

OMNMI NVX Apiäo C qaåskaåeå OMMSX NN―NOX guuti OMNMI RMX jeisiåger OMMTI NMX jäåtyåeva 

OMNOI NP—NQX oauramo OMMUI NTTKF  

 

Apiäo ja qaskiåeå EOMMSI NN―NOF ovat äistaååeet syitä siääeI miksi yritykseå kaååattaa kehittää 

iååovatiivisuuttaaåK fååovatiivisuus oå tärkeää yritykseå meåestymiseå kaååaätaI koska seå 

avuääa yritys voi säästää kustaååuksia sekä saavuttaa ja säiäyttää kiäpaiäukykyåsä markkiåoiääaK 

fååovatiiviåeå yritys pystyy heäpommiå paäkkaamaaå uusia osaajiaI koska iååovatiivisuus vaiJ

kuttaa positiivisesti yritykseå imagooå ja sitä kautta tekee yrityksestä houkutteäevaå työpaiJ

kaåK pijoittajat haäuavat yäeeåsä oääa mukaåa yrityksissäI jotka hyödyåtävät äuovuutta ja pysJ

tyvät sitä kautta paraåtamaaå kiäpaiäukykyääåK fååovatiivisuus voidaaå åähdä yritykseå voiJ

mavaraåaI jota voidaaå vahvistaa muuå muassa systemaattiseääa iååovaatiojohtamiseääa ja 

tehokkaammaääa iååovaatiotoimiååaääaK fååovatiivisteå yritysteå oå heäpompi verkostoitua ja 

saada uusia yhteistyökumppaåeitaI koska yritykset vaäitsevat mieäeääääå yhteistyökumpJ

paåeikseeå uudistumiskykyisiä yritykseåI joideå kaåssa voidaaå tavoiteääa suurempia haasteita 

ja tuäoksiaK  

 

fååovaatiot eivät syååy itsestääåI vaaå yritys tarvitsee iååovaatiotoimiåtaåsa toteuttamiseksi 

muuå muassa iååovaatiojohtamistaI JstrategiaaI Jkuättuuria ja JprosessiaK käideå äisäksi yriJ

tykseå tuäee taata iååovoiåtiiå tarvittavat resurssitK Epydäåmaaåäakka OMMVI OMV―OOPKF vritykJ

seå oå tärkeää myös äuoda suotuisat oäosuhteeå työåtekijöideå äuovuudeääeK qutkijat ovat haJ

vaiååeetI että muuå muassa hyvät johtajaå ja työåtekijöideå vääiset suhteet edistävät työåJ

tekijöideå äuovuutta ja iååovatiivisuuttaI koska yritys tarjoaa työåtekijäääe tarpeeksi haasJ

teeääisia tehtäviä sekä tarvittavat resurssitK Epeeck OMMUI PPP—PPQKF  

 

lrgaåisaatiot eivät pysty saavuttamaaå kasvuaI tuottavuutta ja tehokkuutta peäkästääå hieJ

åoääa tekåoäogiaääa ja äoppuuå asti hiotuiääa prosesseiääaK vksi yritykseå tärkeimmistä äuovuuJ

deå äähteistä oå seå sitoutuåut ja osaava heåkiäöstöI joääa oå kykyäI tahtoa ja voimavaroja 

iååovoida ja oppia uutta yhdessäK fååovatiivisuudeå oå periåteisesti katsottu kuuäuvaå vaiå 

yksittäisiääe heåkiäöiääe tai pieåeääe ydiåporukaääeI mutta tapa tuottaa uusia ideoita muuttuu 

koko ajaåK vhä suurempi osa yritysteå heåkiäöstöstä osaääistuu iååovaatioideå tuottamiseeå ja 



 T 

ideoiåti äiittyy kaikkieå orgaåisaatioå työåtekijöideå toimeåkuvaaåK EAäasoiåi OMNMI NVX jeiJ

siåger OMMTI NMX jäåtyåeva OMNOI NORX oauramo OMMUI NTTX puutariåeå OMNMI NNKF 

 

qyöhyviåvoiåti ja työssä jaksamiåeå ovat edeääytyksiä työåtekijöideå äuovuudeääe ja uusieå 

ideoideå syåtymiseääe Epaäojärvi OMMSI NTOFK Amabiäe ja hramer EOMNOI NNF korostavatI että 

työåtekijät ovat työssääå äuovempia ja tuotteäiaampiaI jos he sitoutuvat vahvasti työhöåsäI 

ovat oååeääisia sekä arvostavat projektejaaåI työtovereitaaåI esimiehiääå ja orgaåisaatioiJ

taaåK vritykseå kaååattaa paåostaa työåtekijöideåsä hyviåvoiåtiiåI koska yrityksetI joideå 

eåsisijaiseåa tavoitteeåa oå ”tehdä rahaa”I meåestyvät yäeeåsä heikommiå kuiå åeI joideå 

tärkeimpäåä päämääräåä oå tuottaa hyviåvoiåtiaK qyöåtekijäI joka pitää työstääåI kokee seå 

merkitykseääiseksi ja mahdoääisuudeksi toteuttaa omia taipumuksiaaåK eyviåvoiva työåtekijä 

oå myös tehokkaampi kuiå ihmiåeåI joka tekee työtä vaiå rahaå vuoksiK jerkitykseääiåeå työ 

ei väättämättä tuååu työätä vaaå pikemmiåkiå äuoååoääiseäta osaäta eäämää ja omaa ideåtiJ

teettiäK eyviåvoiåti työssä motivoi työåtekijää sekä äisää työeäämäå äaatua ja sitä kautta paJ

raåtaa työå tuäokseääisuuttaK Emakka C oäty OMNOI PX mursio OMNMI RTX oauramo OMMUI NTTKF  

 

vritykseå iååovatiivisuudeå rakeåtamiåeå oå pitkääti kiiååi yritykseå johdostaK vritykseå johJ

doå tuäee oääa sitoutuåut uusieå ideoideå kehittämiseeåI muuteå iååovoiåti ei oååistuK EpkarJ

zyåski C dibsoå OMMUI OPMKF euoåo iååovaatioideå johtamiåeå voi huoåoåtaa muuå muassa 

työhyviåvoiåtia ja täääöiå vaatimus uusieå ideoideå kehittämisestä åähdääå vaiå äisätyöåäK 

mahimmassa tapauksessa iååovoiåti aiheuttaa työåtekijöideå vääistä epätervettä kiäpaiäuaI 

joääoiå heåkiäöstöå eriarvoisuus kärjistyy ja ristiriidat kasvavatK EAäasoiåi OMNMI QOKF 

 

qämä opiååäytetyö keskittyy iååovatiiviseeå johtamiseeå ja työåtekijöideå iååovatiivisuudeå 

äisäämiseeåK qyöå tarkoitukseåa oå seävittääI miteå yritykseå työhyviåvoiåtia ja iååovatiiviJ

suutta voidaaå paraåtaa iååovatiiviseääa johtamiseääaK qarkoitukseåa oå seävittääI miääaista 

iååovatiiviseå johtamiseå tuäisi oääaI jotta työåtekijöideå työhyviåvoiåti ja sitä kautta iååovaJ

tiivisuus äisääåtyisivät Ekuvio NFK 

 



 U 

 

huvio NW lpiååäytetyöå tarkoitusW työåtekijöideå työhyviåvoiååiå ja iååovatiivisuudeå äisääJ

miåeå iååovatiiviseå johtamiseå avuääa 

 

qyöå johdaååoå jääkeeå määriteääääå työå keskeisiä käsitteitä äuovuusI iååovatiivisuus ja iåJ

åovaatioK qämäå jääkeeå esiteääääå käsite työhyviåvoiåtiK peuraavaksi tarkasteääaaå iååovatiiJ

vista johtamista ja siiheå äiittyviä tekijöitäK qämäå jääkeeå siirrytääå tutkimusmeåeteämäå ja 

tutkimukseå suorittamiseå käsitteäyyå sekä tutkimustuäosteå avaamiseeå ja arvioiåtiiåK qyöå 

äopussa oå yhteeåveto opiååäytetyöstä sekä jatkotutkimusaiheitaK 

 

O fååovaatio ja iååovatiiviåeå johtamiåeå 

 

OKN iuovuus ja iååovatiivisuus 

 

häsitteet äuovuus ja iååovatiivisuus ovat hyviå ääheäää toisiaaåI mutta åe eivät kuiteåkaaå oäe 

syåoåyymejä Epiätaäa OMMVI NTX de pousaI meääissier C joåteiro OMNOI OTFK iuovuus äiitetääå 

useimmiteå psykoäogiaaå ja kouäutukseeåI kuå taas iååovatiivisuus oå johtamiseåI äiiketaäouJ

deå ja taäouseäämäå käsite Ede pousaI meääissier C joåteiro OMNOI OTFK iuovuus oå iååovatiiviJ

suudeå edeääytysI mutta äuovuudeå äopputuäos ei väättämättä oäe iååovaatio Epeeck OMMUI NTFK 

qauäukkooå N oå kerätty keskeisimpiä äuovuudeå ja iååovatiivisuudeå piirteitäK



 V 

 

iuovuus fnnovatiivisuus 

AbstraktimpiI avoimempi käsite hoåkreettisempiI tavoitteeääisempi käsite 

meriåteisesti äiitetty yksiäöihiåI taiteeseeå ja 

tieteeseeå 

meriåteisesti äiitetty yrityksiiåI tekåoäogiaaå 

ja taäouteeå 

hyky åähdä asioita uusista åäkökuämista hyky ja taipumus tuottaa iååovaatioita 

hyky tuottaa uusiI omaperäiåeå ja toimiva 

äopputuäos 

hyky tuottaa ja soveätaa uusia ideoita äisäarJ

voå tuottamiseksi 

soi rajoittua ideoideå tuottamiseeå  saatii ideoideå jatkokäsitteäyä ja tuotteistaJ

mista 

hyky tuottaa uutta ja eååaäta aavistamatoåta hyky tuottaa uusia tuotteitaI paäveäuita tai 

meåeteämiä 

qauäukko NW iuovuudeå ja iååovatiivisuudeå piirteitä  

EAådersoåI de areu C kijstad OMMQI NQUX jiroåI brez C kaveh OMMQI NTT—NTUX euhtaäa C marJ

zefaää OMMSI NRMX peeck OMMUI OQTX pydäåmaaåäakka OMMVI UR—UUI NPOX testI eirstI oichter C 

phiptoå OMMQI OTNF  

 

iuovuus oå tauäukoå N käsitteistä abstraktimpi ja avoimempiK iuovuus oå ihmiseå kyky ja taiJ

pumus åähdä asioita uusista åäkökuämista ja sitä kautta tuottaa omaperäisiä ja toimivia ratJ

kaisujaK lå kuiteåkiå hyvä huomataI ettei äuovuudeå äopputuäos aiåa väättämättä oäe koåkJ

reettiåeå tuotosI vaaå äuovuus voi rajoittua vaiå uusieå ideoideå tuottamiseeåK fååovatiiviJ

suus oå puoäestaaå koåkreettisempaa kuiå äuovuusK fååovatiivisuus määriteääääå ihmiseå kyJ

vyksi tuottaa ja soveätaa uusia ideoitaK fååovatiivisuus eroaa äuovuudesta myös siiåäI että iåJ

åovatiivisuuteeå äiittyy ideoideå jatkojaäostamiåeå sekä uusieåI äisäarvoa tuottavieå iååovaaJ

tioideå eäi tuotteideåI paäveäujeå ja meåeteämieå äuomiåeåK 

 

iuova heåkiäö kuvataaå useimmiteå omaperäiseksiI eåergiseksiI iåtuitiiviseksi ja rohkeaksiK 

eäå sietää epävarmuutta ja oå vaämis ottamaaå riskejäK eäåeäää oå myös voimakas sisäiåeå 

motivaatio toteuttaa omia ideoitaaåK fååovatiivista heåkiäöä voidaaå kuvata samoiääa omiåaiJ

suuksiääa kuiå äuovaa heåkiäöäI mutta äuovieå omiåaisuuksieå äisäksi iååovatiiviseå heåkiäöå oå 

oätava tavoitteeääiåeå ja pitkäjäåteiåeåK fämaå tavoitteeääisuutta ja pitkäjäååitteisyyttä iååoJ

vatiivisuus jää ideoideå asteeääe eikä se väättämättä johda äopputuäokseeå eäi iååovaatiooåK 

Epydäåmaaåäakka OMMVI NPOI NUMKF 

 

iuovuutta oå periåteisesti pidetty harvojeå ja etuoikeutettujeå heåkiäöideå omiåaisuuteåaI 

mutta uudemmaå käsitykseå mukaaå äuovuus kuuäuu kaikiääe ja kaikki voivat oääa äuoviaK lrgaJ

åisaatiossa äuovuutta voidaaå kehittää sekä yksiäöJ että orgaåisaatiotasoääaI ja sitä kautta orJ

gaåisaatiossa saada aikaaå uusia tuotteita ja paäveäuja sekä kasvua ja tuäostaK lrgaåisaatiossa 

äuovuutta voi kehittää muuå muassa rohkaisemaääa työåtekijöitä siirtymääå totuttujeå ajaJ



 NM 

tusmaääieå uäkopuoäeääe ja pohtimaaå asioita uusista åäkökuämistaK miåttyåeistä tavoista ja 

ajatusmaääeista oå hyvä päästä erooå ja asioita voi pyrkiä yhdisteäemääå uudeääa tavaääaK ECaJ

pozziI ayeI eowe OMNNX jeisiågerI OMMTI NMKF  

 

fååovatiivisuutta voidaaå työyhteisössä edistää muuå muassa iååostumaääa muideå työåtekiJ

jöideå esittämistä ajatuksistaI kokeiäemaääa rohkeasti uusia toimiåtatapojaI sietämääää epäJ

varmuutta ja kritiikkiä sekä arvioimaääa toimiåtaa Eoauramo OMMUI NTT―NTUFK CapozziI aey ja 

eowe EOMNNF ovat äistaååeet åeäjä asiaaI joideå avuääa johtajat voivat ruokkia ja kehittää orJ

gaåisaatioåsa äuovuuttaK båsiååäkiå orgaåisaatiossa tuäisi perehtyä asioihiåI miäää tarkoitetaaå 

sitäI että työåtekijöideå tuäisi vapautua vaääitsevista åäkökaååoistaK maras tapa asioihiå peJ

rehtymisessä oå omakohtaisesti åähdä ja kokea eriäaisia asioita esimerkiksi tutustua paäveäuuå 

tai tuotteeseeåI joka eroaa omaå orgaåisaatioå paäveäuista ja tuotteistaK qoiseksi orgaåisaatiJ

oå tuäisi päästä erooå ortodoksisuudestaI mikä edeääyttää omaå orgaåisaatioå syväääe juurtuJ

åeideå oäettamusteå tuååistamistaI tutkimista ja haastamistaK hoämaååeksi äuovuutta voidaaå 

kehittää aåaäogioideå avuääaI joääoiå åäeååäisesti toisiiåsa kuuäumattomia asioita yhdistetääå 

uusiksi kokoåaisuuksiksiK keäjäååeksi orgaåisaatioå tuäisi äuoda rajoitteita äiiketoimiåtamaääiäJ

äeåsaK oajoitteet voivat oääa keiåotekoisiakiåI mutta åe pakottavat ihmisiä katsomaaå asioita 

uusista åäkökuämista ja äuomaaå uusia ideoitaK 

 

väeeåsä käsitteet äuovuus ja iååovatiivisuus mieääetääå varsiå positiiviksi iämiöiksi Epiätaäa 

OMMVI NTFK vritys voi kuiteåkiå tappaa iååovatiivisuudeå åopeasti muuå muassa åostamaääa 

epäoååistujat ja virheideå tekijät esiiåI paäkitsemaääa yksiäöitä äyhyeå aikavääiå tuäoksistaI 

äeikkaamaääa kehitysrahoja sekä toteamaääaI että johtaja oå aiåa oikeassa EApiäo C qaskiåeå 

OMMSI QN—QOFK euoåo iååovatiivisuudeå johtamiåeå voi huoåoåtaa orgaåisaatioå työhyviåvoiåJ

tiaI joääoiå työåtekijät åäkevät iååovaatiot peäkkäåä äisätyöåä EAäasoiåi OMNMI QOFK gotta työåJ

tekijät voisivat oääa iååovatiivisiaI heiäää tuäisi oääa aikaa vapaaääe ajatteäuääeI vaihtoehtoisteå 

ratkaisumaääieå kokeiäemiseääe ja uusieå asioideå oppimiseääe EAmabiäeI eadäey C hramer 

OMMOI ROFK 

 

OKO fååovaatio 

 

fååovaatio oå iååovatiivisuudeå äopputuäosK fååovaatioääe ei äöydy yhtä tyhjeåtävääI kaikkieå 

hyväksymää määriteämääI vaaå käsitteeå sisäätö riippuu kuääoisestakiå määritteäijästä EpyJ

däåmaaåäakka OMMVI URFK piätaäa EOMMVI UF väittääI että iååovaatiosta oå åykyääå muodostuåut 

muotikäsiteI jota käytetääå huoäetta jopa seääaisissa yhteyksissäI missä sitä ei oäisi edes järJ

kevää käyttääK vksiseäitteistäI yäeisesti hyväksyttyä määriteämää ei oäe oäemassaI vaaå iååoJ

vaatio oå määriteätävä joka kerta erikseeåK 

 



 NN 

fååovaatiomääriteämissä korostuu pääasiaääisesti åeäjä asiaaI hyötyI uutuusarvoI muutos sekä 

yhteistyö Ekuvio OF EktsK myös piätaäa OMMVI NNFK 

 

 
 

huvio OW fååovaatioå osatekijät 

 

fååovaatioideå hyötyåäkökuäma åousee esiääe pchumpeteriå ENVUOI VQF määriteämässäI jossa 

häå erottaa toisistaaå keksiååöå ja iååovaatioåK pchumpeteriå mukaaå keksiåtö voi oääa mikä 

tahaåsa tekåiåeå idea tai uutuusI mutta iååovaatio siitä tuäee vasta siiåä vaiheessaI kuå sitä 

pystytääå hyödyåtämääå taäoudeääisestiK jyös test ja carr ENVVMI VF paiåottavat määriteämäsJ

sääå iååovaatioå hyötyåäkökuämaaK ee määritteäevät iååovaatioå uusieå ajatusteå tarkoitukJ

seääiseksi syååyttämiseksiI edistämiseksi ja toteuttamiseksiI ja heidäå mukaaåsa iååovaatiota 

pitää pystyä hyödyåtämääå tavaääa tai toiseääaK eyödyå saaja voi oääa joko yksiäöI ryhmä tai 

orgaåisaatioK auådoåiå EOMMOI R—SF kehittämä yäeiåeå iååovaatioå määriteämä vahvistaa 

pchumpeteriå sekä testiå ja carriå ajatusta iååovaatiosta ja siitä saatavasta hyödystäK auåJ

doåiå määriteämäå mukaaå iååovaatio koostuu äuovuudesta eäi uusieå ideoideå keksimisestäI 

strategiasta eäi ideaå uutuudeå ja käyttökeäpoisuudeå määritteäystäI toteutuksesta eäi uudeåI 

käyttökeäpoiseå ideaå käyttööåotosta sekä hyödyääisyydestä eäi uudeå ideaå toteutuksesta 

saatavaå äisäarvoå maksimoimisestaK 

 

fååovaatioå hyödyääisyysåäkökuäma åäkyy myös ApiäoåI qaskiseå ja paäkariå EOMMTFI pydäåJ

maaåäakaå EOMMVF sekä Aåtoäaå ja mohjoäaå EOMMSF määriteämissäK ApiäoI qaskiåeå ja paäkari 

EOMMTI OOF määritteäevät iååovaatioå uudeksi ideaksiI jota voidaaå hyödyåtää kaupaääisestiK 

pydäåmaaåäakka EOMMVI NNSF korostaa määriteämässääå uudeå ideaå taäoudeääista äisäarvoa ja 

kaupaääista hyötyäK Aåtoäa ja mohjoäa EOMMSI OMF määritteäevät iååovaatioå uudeksi tai paraåJ

åeääuksi tuotteeksiI paäveäuksi tai toimiåtatavaksiI josta saadaaå taäoudeääisia tai yhteiskuåJ

åaääisia hyötyjäK 



 NO 

 

fååovaatioideå uutuusåäkökuäma åousee esiiå muuå muassa ptåhäeåI potaraudaå ja möyhöseå 

EOMMQI NNF määriteämässäK eeidäå mukaaåsa iååovaatio oå uudeåäaiåeå tuoteI paäveäuI toiJ

miåtamaääi tai orgaåisoiåtitapaI joka syåtyy uudesta ideastaI käytäååöå toteutuksesta sekä 

arvoå äuomisestaK piätaäa EOMNMI OSF määritteäee iååovaatioå ideaksiI tuotteeksi tai käytäååökJ

siI joka koetaaå uudeksiK eäå paiåottaa sitäI että iååovaatioiksi ei äueta aiåoastaaå uusia 

tuotteitaI vaaå iååovaatioita voivat oääa myös positiiviset orgaåisaatiomuutoksetI sosiaaäiset 

kehitysaskeäeet sekä tuotaåtoJI toimiåtatapaJ ja markkiåaJaäueuudistuksetK 

 

fååovaatioå ei kuiteåkaaå väättämättä tarvitse oääa täysiå uusi tuote ja paäveäuI vaaå se voi 

oääa joåkiå jo oäemassa oäevaå ideaåI tuotteet tai paäveäuå muokkaamista uutta tiäaååetta 

varteåK juokatuå tuotteeå tai paäveäuå avuääa yritys pystyy vahvistamaaå tuottavuuttaaå ja 

kiäpaiäukykyääåK Eaamaåpour C dopaäakrishåa OMMNI QTKF  

 

fååovaatiomääriteämieå koämas åäkökuäma oå muutos ja uudeå oppimiåeåK qämäå åäkökuäJ

maå mukaaå uusia iååovaatiota syåtyyI kuå yksikö tai orgaåisaatio hyödyåtää aiempia kokeJ

muksiaaå ja yhdisteäee asioita uudeääa tavaääaK qässä åäkökuämassa korostuu iååovaatiotoiJ

miååaå prosessimaisuusI jossa ideat pyritääå muuttamaaå uusiksi tuotteiksiI paäveäuiksi ja 

toimiåtatavoiksi uutta ja vaåhaa tietoa yhdistämääääK  fååovoiåti oå uudeå oppimista ja uudeå 

tiedoå syååyttämistäK mrosessiå aikaåa syåtyy uutta tietoa ja tapahtuu eritasoista oppimistaI 

joka äiittyy muuå muassa vuorovaikutukseeåK EieiåoåeåI martaåeå C maäviaiåeå OMMOI PPX piäJ

taäa OMNMI NNKF  

 

keäjäs seikkaI joka åousee esiiå iååovaatiomääriteämissäI oå uusieå ideoideå kehittämiseeå 

tarvittava yhteistyöK fååovaatioideå syåty edeääyttää tiivistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta 

sekä orgaåisaatioå sisääää että yritykseå uäkopuoäisteå verkostojeå kaåssaK fååovaatiot eivät 

yäeeåsä oäe yksittäisteå ihmisteå ideoita tai keksiåtöjäI vaaå åe syåtyvät eriäaisteå ihmisteå 

ja osaamisteå yhteistyöåäK fååovaatioprosessi åähdääå vuorovaikutteiseåa kokoåaisuuteåaI 

jossa korostuu eri tekijöideå vääiåeå yhteistyö ja verkostoitumiåeåK  läeeääista prosessissa oå 

eri tekijöideå vääiåeå tiedoå ja osaamiseå jakamiåeå ja yhdistämiåeå åiiåI että orgaåisaatioå 

yhteiåeå päämäärä toteutuuK EApiäo C qaåskaåeå OMMSI OMX oyaå OMNMI SX pydäåmaaåäakka 

OMMVI NNSKF 

 

mystyäkseeå oäemaaå iååovatiiviåeå yritykseå tuäee yhdistää toimiååassaaå seuraavat åeäjä 

eäemeåttiäW johtajuus ja orgaåisaatioI yrityskuättuuriI prosessit sekä työåtekijät Ekuvio PFK 

 

 

 

 



 NP 

 

huvio PW fååovoiåtiiå vaadittavia tekijöitä Emukaiääeå pkarzyåski C dibsoå OMMUI OPNF 

 

gohtajuus ja organisaatio innovatiivisuuden edistämisessä 

 

fååovatiiviseå orgaåisaatioå rakeåteeå tuäisi oääa mahdoääisimmaå mataäa ja epähierarkkiåeåK  

qäääaiåeå orgaåisaatiorakeååe edistää uusieå ideoideå ja iååovaatioideå syåtymistäI koska 

iååovaatiot vaativat työåtekijöideå ja eri toimiåtojeå vääistä yhteistyötä ja vuorovaikutustaK 

lrgaåisaatioideå tuäisi oääa suhteeääiseå pieåiäI jotta päätökseåtekoI sitoutumiåeå ja kommuJ

åikaatio ovat heäppojaK Avoiå kommuåikoiåti ja tiedoåvaihto ovat tärkeitä tekijöitä iååovatiiJ

visessa orgaåisaatiossaI ja tästä syystä iååovatiivisesta orgaåisaatiosta tuäisi äöytyä paäjoå seJ

kä viraääista että epäviraääista kaåssakäymistä eri ihmisteå ja toimiåtojeå vääiäääK rusieå ideJ

oideå ja iååovaatioideå syåtyyå tarvitaaå sekä äuovia ihmisiä että iååovaatioita tukevia tietoJ

järjesteämiäK EApiäo C qaskiåeå OMMSI PO—PPKF 

 

vritykseå iååovatiivisuudeå rakeåtamiåeå oå pitkääti kiiååi yritykseå johdostaK vritykseå johJ

doå tuäee oääa sitoutuåut iååovoiåtiiåI muuteå se ei oååistuK gohdoå iååovaatiomyöåteisyys ei 

tarkoita sitäI että johto yksiå iååovoi ja kehittää uusia ideoitaK gohdoå pääasiaääiseåa tehtäJ

väåä oå äuoda yritykseeå seääaiåeå iämapiiri ja prosessitI että uusieå ideoideå äuomiåeåI keJ

hittämiåeå ja johtamiåeå ovat mahdoääisiaK Epkarzyåski C dibsoå OMMUI OPM—OPOKF  

 

fååovatiivisteå yritysteå johto oå orgaåisaatioå joka tasoääa äuovempaa kuiå vähemmäå iååoJ

vatiivisteå yritysteå johtoK ee johtavat iååovaatioita ideavaiheesta uusieå tuotteideå tai paäJ

veäuideå äaåseeraukseeå asti ja tarkoitukseääisesti yhdisteäevät eriäaisia taitojaK fååovatiivisisJ

sa yrityksissä oå useiå myös seåioritasoiåeå iååovaatiooå keskittyvä johtamistehtäväI ja yriJ

tyksessä kiiååitetääå huomiota työåtekijöideå äuovuuteeå jo rekrytoiåtivaiheessaK EayerI draJ

gerseå C Christeåseå OMNNI NSUKF 



 NQ 

 

mrosessit innovatiivisuuden edistämisessä 

 

lrgaåisaatioå tuäee kehittää käyttööåsä seäkeä iååovaatioprosessi uusieå ideoideå systemaatJ

tiseeå etsimiseeåI arvioiåtiiåI kehittämiseeå ja tuotteistamiseeåK saikka orgaåisaatio pyrkii 

äuomaaå seäkeäå ja äiåeaariseå iååovaatioprosessiåI oå seå hyvä kuiteåkiå huomioidaI että 

iååovoiåti oå moåimutkaiåeå prosessiI joka sisäätää äuovuuttaI kaaostaI pääääekkäisiä toimiåJ

tojaI tiedoåvaihtoa sekä epäoååistumisiaK EApiäo C qaskiåeå OMMSI NVX pydäåmaaåäakka OMMVI 

ONRKF 

 

ayeriåI dregerseåiå ja Christeråseåiå EOMNNI NSUF mukaaå iååovatiiviset yritykset kehittävät 

prosessejaaå systemaattisestiK mrosessieå kehittämisessä yritykset käyttävät apuåaaå muuå 

muassa havaiååoiåtiaI kyseeåaäaistamistaI verkostoitumista ja kokeiäuaK 

 

vrityskuättuuri innovatiivisuuden edistämisessä 

 

fååovaatiokuättuuri oå osa yrityskuättuuria ja se määrittää iååovatiivisuudeå asemaå yrityksesJ

säK vritykseå iååovaatiokuättuuriå tuäee oääa avoiåta ja ääpiåäkyvääK fååovaatiokuättuuriääe 

tyypiääistä oå muuå muassa rohkaisemiåeå kyseeåaäaistamiseeåI virheistä oppimiseeå sekä 

aktiiviseeå tiedoå ja osaamiseå jakamiseeå ja hyvääå yhteistyöhöåK Epydäåmaaåäakka OMMVI 

ONPKF 

 

fååovaatiokuättuuri åäkyy käytäååössä åiiåI että työåtekijöitä kaååustetaaå kokeiäemaaå uuJ

sia ideoitaK rusieå ideoideå keksimiåeå ja äöytämiåeå oå kaikkieå työåtekijöideå tehtävä ja 

iååovaatio oå osa yritykseå portfoäiotaK  vritykseå iååovaatiotiimit ovat pieåiä ja hyviå orgaåiJ

soituja ja iååovoiååissa otetaaå järkeväåkokoisia riskejäK fååovatiiviåeå orgaåisaatiokuättuuri 

kaååustaa työåtekijöitä äuovuuteeå ja iååovatiivisuuteeåK EayerI dregerseå C ChristeåseåI 

OMNNI NSVKF 

 

Työntekijät innovatiivisuuden edistämisessä 

 

vritykseå resurssieå oikea suuåtaamiåeå oå yksi iååovaatiojohtamiseå tärkeistä tekijöistäK 

fååovaatioresursseja ovat muuå muassa yritykseå heåkiäöstö ja seå osaamiåeåI tietojärjesJ

teämätI rahaI aika ja markkiåatuåtemusK vritys voi suuååata resurssiåsa joko pieåiiå tuoteJ ja 

prosessiparaååuksiiå tai suurempiiå tuäevaisuudeå iååovaatioihiåK EApiäo ymK OMMTI PT―PUX 

pydäåmaaåäakka OMMVI ONV―OOMX peeck OMMUI OTMKF 

 

lrgaåisaatiossa oå tärkeää oivaätaa seI että jokaiåeå heåkiäö oå äuova ja iååovatiiviåeå ja 

että äuovuus ja iååovatiivisuus ovat osaamisaäueitaI jota voidaaå kehittää systemaattiseå kouJ



 NR 

äutukseå avuääaK lrgaåisaatioå tuäee tarjota työåtekijöiääeeå kouäutusta iååovatiivisuudestaI 

jos se odottaa työåtekijöiätääå äuovuutta ja uusia ideoitaK Epydäåmaaåäakka OMMVI ONT―ONVKF 

 

fååovatiivisteå ihmisteå johtamisessa keskitytääå siiheåI miteå ideoideå syåtymistä ja åiideå 

jaäostamista iååovaatioiksi voidaaå edistää hyvääää johtamiseääaK fååovatiivisteå ihmisteå johJ

tamisessa paåostetaaå tehokkuudeåI uudistumiseåI hyviåvoiååiå sekä iååovatiivisuudeå johJ

tamiseeå ja edistämiseeåK Epydäåmaaåäakka OMMVI OON―OOOKF 

 

OKP qyöhyviåvoiåti 

 

qyöhyviåvoiåti oå yksi äuovuudeå ja iååovatiivisuudeå edeääytyksistä Epaäojärvi OMMSI NTOFK 

eyviåvoivat työåtekijät ovat työssääå äuovempia ja tuotteäiaampiaI jos he sitoutuvat vahvasti 

työhöåsä ja ovat oååeääisia EAmabiäe C hramer OMNOI NNFK qyöåtekijäI joka pitää työstääåI 

kokee seå merkitykseääiseksi ja mahdoääisuudeksi toteuttaa omia taipumuksiaaåK eyviåvoiva 

työåtekijä oå tehokkaampi kuiå ihmiåeåI joka tekee työtä vaiå rahaå vuoksiK eyviåvoiåti työsJ

sä motivoi työåtekijää sekä äisää työeäämäå äaatua ja sitä kautta paraåtaa työå tuäokseääisuutJ

taK Emakka C oäty OMNOI PX mursio OMNMI RTX oauramo OMMUI NTTKF  

 

qyöhyviåvoiååoiååiå åäkökuämasta työåtekijä oå kokoåaisuusI joåka fyysiåeåI psyykkiåeå ja 

sosiaaäiåeå tiäa ovat tasapaiåossaK qyöåhyviåvoiåti oå työå haääiååaå tuååettaI johoå kuuäuu 

myös stressiäI kuåhaå se ei kuormita äiikaa työåtekijää ja tämäå terveyttäK qyöhyviåvoiååiå 

määriteämä ei koske peäkästääå työtäI vaaå siiheå sisäätyvät myös perheI työåtekijäå eäämäåJ

tiäaååe ja muut mahdoääiset työå uäkopuoäiset tekijätK Epuutariåeå OMNMI OQKF huteå ltaäa ja 

Ahoåeå EOMMRI OUF määritteäevätI ihmiåeå oå mieäeåI tuåteideå ja fyysiseå kehoå kokoåaiJ

suusK qyöåtekijä voi hyviåI kuå kaikki hyviåvoiååiå osaJaäueet ovat tasapaiåossaK jyös sesteJ

riåeå EOMMVI OTMF åäkee työhyviåvoiååiå eri tekijöistä muodostuvaåa kokoåaisuuteåaK eäåeå 

mukaaåsa työhyviåvoiååissa oå kyse siitä äopputuäoksestaI joka muodostuu yksiäöåI työyhteiJ

söå ja työympäristöå muodostamasta systeemistäK hauhaseå EOMMVI OMM―OMNF mukaaå työhyJ

viåvoiåti oå seääaista työoäojeå kehittämistä ja työå sisäääöå rikastuttamistaI joka tyydyttää 

sekä yksittäistä työåtekijää että koko orgaåisaatioitaK  

 

qyöhyviåvoiåti muodostuu moåesta eri tekijästäK qekijät voidaaå jakaa työåtekijäå heåkiäöJ

kohtaiseeå fyysiseeåI psyykkiseeå ja sosiaaäiseeå tiäaaå sekä työyhteisöå piirteisiiå kuteå esiJ

miestoimiåtaaåI iämapiiriiå ja työå haääiååaå tuåteeseeå EjaåkaI haikkoåeå C kuutiåeå OMMTI 

UFK huviooå Q oå koottu keskeisimmät työhyviåvoiååiå eäemeåtitK 



 NS 

 

 

huvio QW qyöhyviåvoiååiå eäemeåtit Emukaiääeå hehusmaa OMNNaI NNOX jaåka ymK OMMTI TF 

 

vksiäöå työhyviåvoiåtiiå vaikuttavat työåtekijäå heåkiäökohtaiåeå psyykkiåeåI fyysiåeå ja soJ

siaaäiåeå tiäaK msyykkiåeå hyviåvoiåti tarkoittaa työåiäoaI oååistumisiaI yäeistä työtyytyväiJ

syyttä sekä työssä viihtymistäK qyöåtekijä kokee työåsä merkitykseääiseksi ja mieäekkääksiK 

qyöåtekijä kokeeI että häåeå työtääå ja työpaåostaaå arvostetaaå ja häåtä kohdeääaaå oiJ

keudeåmukaisestiK Eqarkkoåeå OMNOI NVPKF qyöåtekijäå fyysiåeå hyviåvoiåti ja kuåto rakeåtuJ

vat riittävästä ja äaadukkaasta raviååosta ja äiikuååasta sekä uåestaK cyysiseeå kuåtooå ja 

hyviåvoiåtiiå vaikuttavat myös työå kuormittavuus sekä turvaääiåeå työympäristöK Ejaåka ymK 

OMMTI UX oauramo OMNOI OT―QPKF gokaiåeå orgaåisaatio muodostuu ihmisistä ja heidäå vääisistä 

sosiaaäisista suhteistaK fhmiset äuovat työorgaåisaatioå vuorovaikutukseå vaäiåtojeåsa ja toiJ

miåtaåsa kauttaK qyöorgaåisaatio oå sosiaaäiåeå järjesteämäI joka vaikuttaa voimakkaasti 

kaikkiiå åiihiåI jotka toimivat seå sisääääK Eqarkkoåeå OMNOI VOKF 

 

qyöhyviåvoiåtiiå vaikuttavat työoäosuhteet ovat työyhteisöå ydiå ja perustaK huååoå työJ

oäosuhteiääa tarkoitetaaå sitäI että työ tehdääå turvaääisissa oäosuhteissaI eikä työå tekemiåeå 

uhkaa työåtekijäå terveyttäK qyöå kuormitus oå fyysisesti ja psyykkisesti seääaiseääa tasoääaI 

että åe vastaavat työåtekijäå kykyjä ja osaamistaK qyötä tehdääå seääaisissa työtiäoissa ja seäJ

äaisiääa työvääiåeiäääI että työåtekijäå terveys ei vaaraååuK qyö oå sujuvaa ja työåtekijääää oå 

mahdoääisuus oååistua työssääåK huååoå työoäosuhteideå kautta työåtekijä kokee työåsä mieJ

äekkääksiW työ ei haittaa terveyttäI työtä oå sopivasti ja työäää oå tarkoitusK qyöåtekijä kokee 

työåsä merkitykseääiseksi ja häå arvostaa omaa työtääåK eäå kokee myös saavaåsa arvostusta 

muuäta työyhteisöätäK Ehehusmaa OMNNaI NNPX jaåka ymK OMMTI VI jaåka OMNNI URKF 

 

qyöhyviåvoiååiå edistämiåeå kuuäuu jokaiseääe työyhteisöå jäseåeääeI mutta viime kädessä 

orgaåisaatioå yäiå johto vastaa siitäK bsimieheå ja johtajaå vaikutus työåtekijöideå hyviåvoiåJ

åiääe oå huomattavaK qyöhyviåvoiååiå kaååaäta johtamiåeå oå parhaimmiääaaå työåtekijäå 



 NT 

kaååustusta ja ohjaamista myöåteiseääe kehitysuraääeK Eoauramo OMMUI NQVX oauramo OMNOI 

NV―OMKF hehusmaa EOMNNbI VOF oå äistaååut viisi hyväå johtajaå omiåaisuuttaK eäåeå mukaaåJ

sa johtajaå asemassa korostuvat äuottamus ja äuottamukseå rakeåtamiåeåI itsetuåtemusI kyJ

ky kehittää hyvää orgaåisaatiokuättuuriaI ihmisteå arvostus ja kyky åähdä kokoåaisuuksiaK 

jaåkaåI haikkoseå ja kuutiseå EOMMTI NQF mukaaå hyvä johtamiåeå perustuu äuottamukseeå 

ja hyvääå vuorovaikutukseeåK gohtajaå tehtäväåä oå äuoda mahdoääisimmaå hyvät edeääytykJ

set työå tekemiseääe muuå muassa äuomaääa orgaåisaatiooå iååostuåut iämapiiriI seäkeyttämääJ

ää työå tavoitteet sekä huoäehtimaääa siitäI että orgaåisaatioå toimiåta oå tavoitteideå muJ

kaistaK 

 

qoimiva ja tukea aåtava työyhteisö edistää työhyviåvoiåtiaK eyvässä työyhteisössä yhteiset 

tavoitteet ovat kaikiääe seäkeitä ja kaikki työskeåteäevät åimeåomaaå yhteisteå tavoitteideå 

eteeåK qyöyhteisöå jäseået äuottavat toisiiåsa ja siiheåI että saavat tarvittaessa toisiätaaå 

apuaK qyöyhteisöå iämapiiri ja kommuåikaatio ovat avoiåtaI ja kaikistaI myös vaikeista asioisJ

taI pystytääå keskusteäemaaåK lågeämat pyritääå ratkaisemaaå yhdessäI eikä keåeåkääå työJ

tä vähäteäääK qyöåtekijöideå eriäaiset rooäit ja tehtävät ovat osa kokoåaisuuttaI ja ihmisteå 

eriäaista asiaåtuåtemusta ja osaamista arvostetaaå ja hyödyååetääå moåipuoäisestiK bpäoååisJ

tumiset käsiteääääå yhdessäI ja åe åähdääå pikemmiåkiå oppimismahdoääisuuksiåa kuiå epäoåJ

åistumisiåaK qyöyhteisöå meJheåki kasvaa yhteisteå oååistumisteå ja epäoååistumisteå kautJ

taK Ehehusmaa OMNNaI NNTX jaåka OMMTI VOKF 

 

qyöå mieäekkyyttä oå arvioitava yksiäötasoääaI koska eriäaisia yksiäöitä motivoivat eriäaiset tarJ

peetK qyöå mieäekkyyteeå vaikuttavat kuåkiå työåtekijäå yksiäöääiset odotuksetI toimiåtaymJ

päristö sekä seI miteå heåkiäö kokee omaå rooäiåsa työyhteisössäK qyöåtekijä kokee työåsä 

merkitykseääiseksiI kuå häå åäkee omaå työåsä osaåa isompaa kokoåaisuutta ja ymmärtää 

omieå tavoitteideå yhteydeå orgaåisaatioå yhteisiiå tavoitteisiiåK Ehehusmaa OMNNaI NNRKF 

eyvääå työhöå sisäätyy työåtekijöideå mahdoääisuus vaikuttaa omaa työtä koskevaaå tavoiJ

teasetaåtaaå ja peäisääåtöihiåK qyöåtekijät pystyvät itse vaikuttamaaå työåsä sisäätööå sekä 

kehittämääå työtääå ja työyhteisöå toimiåtamaääejaK eyvä työ syååyttää työåhaääiååaå tuåJ

åettaI joka puoäestaaå väheåtää stressiä ja paraåtaa työåtekijöideå motivaatiotaK Ehehusmaa 

OMNNaI NNSX jaåka ymK OMMTI VKF 

 



 NU 

oauramo EOMNOI NP—NRF kuvaa työhyviåvoiåtia ja siiheå vaikuttavia tekijöitä työhyviåvoiååiå 

portaat –maääiääaI jossa heåkiäöå perustarpeita suhteutetaaå työhöå ja motivaatiooåK jaääiå 

avuääa oauramo oå pyrkiåyt äöytämääå keskeisiä työhyviåvoiåtiiå vaikuttavia tekijöitäI joideå 

avuääa voidaaå kehittää yksittäiseå työåtekijäå ja koko työyhteisöå työhyviåvoiåtiaK jaääissa 

työhyviåvoiååiå kehittämiåeå eteåee porras portaaätaI ja päästäkseeå seuraavaääe portaaääe 

työåtekijäå tai työyhteisöå aiempieå perustarpeideå pitää täyttyäK qyöhyviåvoiååiå portaat 

oå esiteäty kuviossa RK  

 

huvio RW qyöhyviååoiååiå portaat Emukaiääeå oauramo OMNOI NRF 

 

qyöhyviåvoiååiå portaideå eåsimmäiåeå porras ”terveys” käsittää yksiäöå psykofysioäogiset 

perustarpeet esimerkiksi terveeääiseå raviååoåI sääååöääiseå äiikuååaåI riittäväå uåeå sekä 

sairauksieå ehkäisyå ja hoidoåK qyössä yksiköå perustarpeet täyttyvätI kuå työ oå mieäekästä 

ja sopivaå vaativaa ja kuå se mahdoääistaa riittäväå vapaaJajaå virikkeiåeeåK Eoauramo OMNOI 

NQKF 

 

qoiåeå porrasI turvaääisuusI sisäätää muuå muassa työåtekijäå fyysiseå ja psyykkiseå sekä terJ

veyteeå ja toimeeåtuäooå äiittyväå turvaääisuudeåK qurvaääisuutta edistävät muuå muassa 

asiaåmukaiset työvääiåeet sekä turvaääiåeå työympäristö ja toimiåtatavatK qyöhyviåvoiåtia ja 

turvaääisuudeå tuååetta paraåtaa myös seI että työåtekijä tuåtee saavaåsa työstä riittäväå 

korvaukseå ja että työsuhde oå pysyväK likeudeåmukaiåeå ja tasaJarvoiåeå työyhteisö vahvisJ

taa turvaääisuudeå tuååettaK Eoauramo OMNOI NQKF 

 

vhteisöääisyysporras sisäätää työyhteisöå ihmissuhteetI työiämapiiriåI työåtekijöideå vuorovaiJ

kutussuhteet sekä hyvät kokouskäytäååöt ja viestiååäåK qyöyhteisöå keskeisiä arvoja ovat 



 NV 

avoimuus ja äuottamusK vhteistyö käsittää sekä työyhteisöå sisäiset että uäkopuoäiset verkosJ

totK vhteisöääisyyttä voidaaå paraåtaa myös toimiviääa esimiesJaäaissuhteiääa sekä kokousjärjesJ

teäyiäääK Eoauramo OMNOI NQKF 

 

keäjäs työhyviåvoiååiå porras oå arvostusK Arvostukseääa oå kaksi puoätaW seI miteå kukiå itse 

arvostaa itseääå ja työtääå sekä seI miteå muut esimerkiksi äähiå esimiesI työtoveritI asiakJ

kaat ja perheeåjäseået arvostavat työåtekijää ja häåeå työtääåK Arvostukseå tarvetta tukevat 

hyviåvoiåtia edistävä missioI visioI strategia ja eettisesti kestävät arvotK Arvostukseeå äiittyJ

vät myös oikeudeåmukaiåeå paäkkaI paäaute sekä toimiååaå arvioiåti ja kehittämiåeåK EoauJ

ramo OMNOI NQKF 

 

qyöhyviåvoiåti portaideå yäiå askeäma oå osaamiåeåK lsaamiåeå oå sekä yksiäöå että orgaåiJ

saatioå kiäpaiäukyvyå perustaK qämä edeääyttää jatkuvaa uudeå tiedoå äuomista ja tuäevaisuuJ

deå osaamistarpeideå eååakoiåtiaK vksittäiseå työåtekijäå kohdaääa osaamiåeå vaatii eäiåJ

ikäistä oppimista ja osaamiåeå päivittämistäK qyö pystyy tarjoamaaå oppimiskokemuksia ja 

oivaätamiseå iäoa ja äopputuäokseåa oå hyviåvoiva ja iååovatiiviåeå työåtekijäI joka pääsee 

täysipaiåoisesti hyödyåtämääå omaa osaamistaaå ja taitojaaåK Eoauramo OMNOI NQKF 

 

OKQ fååovatiiviåeå johtamiåeå 

 

fååovaatiojohtamiåeå oå johtamiseå osaJaäueI joääa pyritääå edistämääå uusieå ideoideå syåJ

tymistä sekä kehittämääå åiistä uusia tuotteitaI paäveäuja ja prosessejaK fååovaatiojohtamiJ

seeå kuuäuu iååovaatioihiå vaadittavieå resurssieåI rakeåteideå sekä prosessieå äuomiåeå ja 

haääiåta sekä iååovaatiostrategiaå rakeåtamiåeå ja seå jatkuva päivittämiåeåK EApiäo ymK 

OMMTI PTX pydäåmaaåäakka OMMVI OOUKF iovio ja hivisaari EOMNMI OQF määritteäevät iååovaaJ

tiojohtamiseå toimiååaksiI ”joääa uusia toimiåtatapoja kehitetääåI viedääå käytäåtööå ja äeJ

vitetääå äaajamittaisestiK” 

 

ApiäoI qaåskaåeå ja paäkari EOMMTI PTF paiåottavatI ettei oäe oäemassa yhtä yäeispätevää iååoJ

vaatiojohtamiseå maääiaI vaaå jokaiseå yritykseå oå äuotava oma maääiåsaK vhteistä kaikiääe 

iååovaatiojohtamiseå maääeiääe oå muuå muassa äuovuusI kaaosI pääääekkäiset toimiååotI tieJ

doåvaihto sekä epäoååistumisteå åäkemiåeå oppimistiäaåteiåaK EApiäo ymK OMMTI PTKF fååovaaJ

tiojohtamiåeå äuo kokoåaisvaätaiseå käsitykseå siitäI mitä iååovatiivisuus yrityksessä oåK qästä 

syystä iååovaatiojohtamiåeå ei kata aiåoastaaå ideasta iååovaatioksi – prosessiaI vaaå siiheå 

sisäätyy myös muuå muassa ihmisteå johtamistaI resurssijohtamistaI rahoitusjohtamistaI straJ

tegista visioiåtia ja yhdessä oppimistaK fååovaatiojohtamiåeå ei myöskääå oäe keåeåkääå ykJ

sittäiseå johtajaå tai osastoå tehtäväI vaaå iååovaatiojohtamiåeå oå koko yritykseå asia ja se 

koskettaa kaikkia yritykseå toimiåtoja ja orgaåisaatiotasojaK EApiäo C qaskiåeå OMMSI OMX Apiäo 

ymK OMMTI PU―PVX pydäåmaaåäakka OMMVI OMU—OMVKF  



 OM 

 

quäevaisuudessa periåteiåeå maåagemeåtJ tai äeadershipJtyyppiåeå johtamistapa ei eåää riitä 

vaaå yrityksissä tarvitaaå yhä eåemmäå tiäaååeJ ja prosessijohtamistaI jossa ihmisteåI toiJ

miååaåI prosessieå ja iååovaatioideå johtamiåeå äimittyvät Eaeschamps OMMRI PNX jaåka ymK 

OMMTI NQX jaåka OMNNI VR–VSFK aeschamps EOMMRI PNF käyttää täääaisesta uudeåäaisesta johtaJ

jasta åimitystä iååovaatioäiideri E”iååovatioå äeader”FI kuå taas päoaåe EOMMTI NURF sekä ayerI 

dregerseå ja Christeåseå EOMMVI SNF puhuvat iååovatiivisesta johtajasta E”iååovative äeader”FK  

 

aeschampsiå EOMMRI PN—POF mukaaå hyvääää iååovatiiviseääa johtajaääa oå omiåaisuuksiaI jotka 

erottavat heidät muista johtajistaK fååovatiiviseääa johtajaääa oå kyky yhdistää äuovuus ja uuJ

sieå tuotteideå kaupaääistamisprosessiiå äiittyvä kuriåaäaisuusK fååovatiiviåeå johtaja hyväksyy 

riskit ja virheetI ja häå pysty åäkemääå epäoååistumiset oppimismahdoääisuuksiåaK fååovatiiJ

viseääa johtajaääa oå rohkeutta sekä aäoittaa että äopettaa projektejaK fååovatiiviseääa johtaJ

jaääa oå kyky rakeåtaa ja johtaa iååovatiivisista ihmistä koostuvia huipputiimejäK fååovatiiviJ

åeå johtaja oå avoiå uusiääe ideoiääe ja häå oå vaämis kokeiäemaaå åiideå toimivuuttaK fååovaJ

tiiviseääa johtajaääa oå erittäiå seäkeä tavoite ja missioI jotka vääittyvät myös aäaisiääeK  

 

päoaåe EOMMTI NURF määritteäee iååovatiiviseå johtajaå aåaäyyttiseksi että äuovaksi heåkiäöksiI 

joåka toimeåkuvaaå kuuäuu muuå muassa iååovoiååiå tavoitteideå ja työskeåteäyiämapiiriå 

äuomisestaK vritykseå tavoitteet ovat seäkeitä ja kuååiaåhimoisia ja åe iåspiroivat koko orgaJ

åisaatiotaK fååovatiivisessa yrityksessä vaääitsee iämapiiriI jossa tärkeitä asioita ovat avoimuusI 

kyseeåaäaistamiåeå ja muideå kuuåteäemiåeåK qavoitteideå ja kaååustavaå iämapiiriå äisäksi 

yritys tarvitsee iååovoiåtiiå toimivat iååovaatioprosessitI jotta uudet ideat saadaaå työstettyä 

uusiksi tuotteiksi ja paäveäuiksiK  

 

fååovatiiviåeå johtaja ei iååovoi yksiI vaaå häå rakeåtaa ympäriääeeå äuovieå työåtekijöideå 

huipputiimiåK fååovatiiviåeå johtaja rohkaisee työåtekijöitä iååovoimaaå ja kokeiäemaaå uuJ

sia asioita sekä ottamaaå riskejäK qyöåtekijöitä paäkitaaå hyvistä ideoista ja yrittäjämäisestä 

toimiååastaI ja epäoååistumiset åähdääå oppimismahdoääisuuksiåaK fååovoiååista muodostuu 

yritykseääe työkaäuI joääa se pystyy muuttamaaå toimiåtaaåsa ja toimiåtaympäristöääåK EpäoaJ

åe OMMTI NURKF 

 

ayerI dregerseå ja Christeåseå EOMMVI SP—SSF ovat tutkiåeet iååovatiivisteå yritykseå johtaJ

jiaI ja he ovat tutkimuksessaaå äöytäåeet viisi omiåaisuuttaI jotka erottavat iååovatiiviset 

johtajat muista johtajista Ekuvio SFK



 ON 

 

huvio SW fååovatiiviseå johtajaå omiåaisuudet 

 

Assosioiååiääa tarkoitetaaå sitäI että äuovatI iååovatiiviset johtajat pystyvät yhdisteäemääå 

toisiiåsa ajatuksia ja ideoitaI jotka eivät eåsisiämäykseäää äiity toisiiåsa miääääå tavaääaK joåiJ

puoäiåeå kokemuspiiri sekä äaaja tietopohja auttavat äuovia johtajia yhdisteäemääå asioita ja 

äuomaaå uusia ajatusmaääejaK  

 

fååovoivat ihmiset kyseeåaäaistavat yäeisiåä totuuksiåa pidettyjä asioitaK hyseeåaäaistamiseääa 

iååovatiiviset johtajat pyrkivät murtamaaå vaääitsevaå oäotiäaå ja oäemaaå avoimia uusiääe 

mahdoääisuuksiääeK  

 

fååovatiiviset johtajat tekevät huomioita ihmisistä ja ympäristöstääåK ee åäkevät pieåiäkiå 

yksityiskohtia esimerkiksi asiakkaideåI aäihaåkkijoideå ja muideå yritysteå toimiååassaK eaJ

vaiåtojeå avuääa he voivat kehittää uusia käytäåtöjä ja toimiåtatapojaK eavaiååoiååiå äisäksi 

iååovatiiviset johtajat testaavat jatkuvasti uusia ideoita muuå muassa rakeåtamaääa protoJ

tyyppejä ja maääikappaäeitaK qääää tavaääa he pyrkivät äuomaaå uutta tietoaK 

 

fååovatiiviset johtajat pyrkivät verkostoitumaaå eriäaisteå ihmisteå kaåssa ja sitä kautta avarJ

tamaaå åäkökuämiaaåK serkostojeå avuääa he pystyvät äöytämääå uudeåäaisia ideoita ja tesJ

taamaaå omia ajatuksiaaåK 

 

huviossa T oå asioitaI joiääa johtajat pystyvät paraåtamaaå työåtekijöideåsä iååovatiivisuutta 

EAmabiäe ja hhaire OMMUI NMS―NMTFK 



 OO 

 

huvio TW qyöåtekijöideå iååovatiivisuutta paraåtavia tekijöitä 

 

gohtajieå oå hyvä ymmärtääI etteivät he oäe aiåoita heåkiäöitä orgaåisaatiossaI jotka tuottaJ

vat uusia äuovia ideoitaK gohtajieå oå hyvä huomataI että iååovoiåti kuuäuu kaikiääe yritykseå 

työåtekijöiääe ja että uusia käyttökeäpoisia ideoita voi tuääa orgaåisaatioå kaikiäta tasoiätaK 

gohtajaå tehtäväåä oå äähiååä kuuååeääa työåtekijöitä ja esittää iåspiroivia kysymyksiäK 

 

gohtajieå tuäee rohkaista työåtekijöitä tekemääå yhteistyötäK fååovaatiot eivät oäe yksittäisJ

teå ihmisteå äuomuksiaI vaaå åiideå kehittämiseeå tarvitaaå yritykseå työåtekijöideå ja eri 

toimiåtojeå vääistä yhteistyötäK  

 

gohtajieå tuäee arvostaa työåtekijöideå eriäaisuuttaK lrgaåisaatioå tiimit oå hyvä rakeåtaa 

ihmisistäI joiääa oå eriäaiåeå tausta ja kouäutusK qyöåtekijöitä voi rohkaista haåkkimaaå kokeJ

muksia eri aäoiätaI joääoiå heidäå katsoåtakaåtaåsa äaajeåeeK lrgaåisaatio voi käyttää hyväkJ

seeå myös yritykseå uäkopuoäeäta esimerkiksi asiakkaiäta tai yhteistyökumppaåeiäta tuäevat 

ideatK 

 

gohtajieå tuäee ymmärtää iååovoiåtiprosessiå vaiheet ja åiissä tarvittavat johtamistavatK bsiJ

merkiksi iååovoiåtiprosessiå aäussa oäevassa ideoiåtivaiheessa oå hyvä väättää tiukkaa prosesJ

sijohtamista ja aåtaa työåtekijöiääe aikaa ja tiäaa tuottaa uusia ideoitaK 

 



 OP 

gohtajieå tuäee äuoda orgaåisaatiooå kaååustava iämapiiriI jossa virheet åähdääå pikemmiåkiå 

oppimismahdoääisuuksiåa kuiå uhkiåaK lrgaåisaatiooå tuäee äuoda mekaåismi ideoideå suodatJ

tamiseääeI jotta umpikujaaå joutuåeista projekteista päästääå erooåK  

 

qyöåtekijöitä tarvitsevat ääyääisiä haasteita motivoituakseeå iååovoiåtiiåK gohtajieå tuäee aåJ

taa työåtekijöiääe mahdoääisuus itseåäiseeå työskeåteäyyåI kuiteåkiå åiiåI että kaikki työåtekiJ

jät tietävät yritykseå tavoitteet sekä seåI miteå projektit ja työt äiittyvät yritykseå suuremJ

paaå kokoåaisuuteeåK  

 

qässä työssä johtamisesta käytetääå käsitettä iååovatiiviåeå johtamiåeåI joääa tarkoitetaaå 

johtajaaI joka pystyy havaiååoimaaå uusia asioita ja kyseeåaäaistamaaå totuttuja toimiåtataJ

pojaK fååovatiiviåeå johtaja oå avoiå uusiääe ideoiääe ja häå rohkaisee aäaisiaaå kokeiäemaaå 

uusia asioitaK fååovatiiviåeå johtaja oå heåkiäöI joka pystyy äuomaaå työpaikaääe kaååustavaå 

ja avoimeå iämapiiriåI jossa kukiå haäuaa tuoda omaå osaamiseåsa esiääe ja samaääa kehittää 

itseääå ja työpaikkaaåsaK huviosta U äöytyvät tekijätI joihiå iååovatiiviseå johtajaå tuäee kiiåJ

åittää huomiotaI jotta työåtekijöideå iååovatiivisuus äisääåtyyK  

 

 

huvio UW fååovatiiviseå johtamiseå tekijät 

 

fååovatiiviåeå johtamiåeå ei oäe yrityksessä yhdeå yksittäiseå johtajaå tehtäväI vaaå kaikkieå 

yritykseå johtajieå tuäee omaksua iååovatiiviåeå johtamistapaK fååovatiiviåeå johtaja pystyy 

muuttamaaå johtamistapaaåsa tiäaåteeå ja työåtekijöideå mukaaåK eäå tuååistaa iååovaatioJ

prosessiå eri vaiheet ja pystyy tuååistamaaå vaiheetI missä tarvitaaå asioideå johtamista 

EmaåagemeåtF ja missä ihmisteå johtamista EäeadershipFK 

 

vksi iååovatiiviseå johtamiseå tärkeistä tekijöistä oå yritykseå resurssieå oikea suuåtaamiåeåK 

fååovatiiviåeå johtaja ymmärtääI että iååovaatiot ovat tärkeitä yritykseå meåestykseå kaåJ

åaäta ja åiideå syååyttämiseeå tarvitaaå muuå muassa aikaaI rahaa ja tietojärjesteämiäK 



 OQ 

qyöåtekijät voivat käyttää työaikaa åiiå saåottuuå vapaaseeå ajatteäuuå ja uusieå ideoideå 

kehittämiseeåK fdeoiåti ei kuiteåkaaå oäe päämäärätöåtä hapuiäuaI vaaå yritykseå tavoitteet 

ja strategia ovat työåtekijöiääe seäkeätK vritys hyödyåtää sekä yritykseå työåtekijöiätä että 

uäkopuoäisiäta tahoiätaI esimerkiksi asiakkaiäta ja yhteistyökumppaåeiätaI tuäevat uudet ideatK 

 

fååovatiiviåeå johtaja pyrkii äuomaaå yritykseeå kaååustavaå iämapiiriåI jossa työåtekijöitä 

rohkaistaaå iååovoimaaå ja kyseeåaäaistamaaå vaääitsevia oäosuhteitaK sirheitä ei pidetä epäJ

oååistumisiåa vaaå pikemmiåkiå hyviåä oppimistiäaisuuksiåaK haååustavaaå iämapiiriiå kuuäuu 

myös työåtekijöideå ja yritykseå eri toimiåtojeå vääiåeå yhteistyöK 

 

fååovoiåti kuuäuu orgaåisaatiossa kaikiääe ja iååovatiiviåeå johtaja kaååustaa kaikkia iååovoiJ

maaåK fååovatiiviåeå johtaja arvostaa työåtekijöideå eriäaisuutta ja pyrkii rakeåtamaaå ymJ

päriääeeå tiimejäI joissa työåtekijöiäää oå eriäaiåeå tausta ja kouäutusK fååovatiiviåeå johtaja 

ymmärtääI että iååovatiivisuus oå osaamisJaäueI jota voidaaå kehittääK qästä syystä häå rohJ

kaisee työåtekijöitä kouäuttamaaå itseääå ja kehittämääå osaamistaaå ja iååovatiivisuuttaaåK 

 

P qutkimusmeåeteämä 

 

PKN iaaduääiåeå tutkimus 

 

hvaäitatiiviåeå eäi äaaduääiåeå tutkimus oå tutkimustaI joääa pyritääå kuvaamaaå todeääista 

eäämää iämaå tiäastoääisia meåeteämiä tai muita määräääisiä keiåojaK iaaduääiseå tutkimukseå 

tarkoitukseåa oå kuvata ja ymmärtää iämiöitä sekä aåtaa åiiääe mieäekkäitä tuäkiåtojaK hvaäiJ

tatiiviåeå tutkimus ei pyri kvaåtitatiiviseå tutkimukseå mukaisiiå yäeistyksiiåI vaaå iämiöå syJ

väääiseeå ymmärtämiseeåK Eeirsjärvi ymK OMMUI NRTX haåaåeå OMMUI OQX quomi OMMTI VSKF 

 

hvaäitatiiviåeå tutkimus tarkasteäee muuå muassa ihmisteå käyttäytymistäI aseåteitaI pyrkiJ

myksiäI toiveitaI kuättuuriaI kokemuksia ja eäämäåtapaa ECigdemogäuI Arsäaå C Akay OMNNI 

TVNFK quomeå mukaaå EOMMTI VTF kvaäitatiiviseå tutkimukseå tutkimuskohteeåa ovat ihmiseå 

asioiääe ja iämiöiääe äuomat merkityksetK bsimerkiksi peätoa ei tutkita peätoåaI vaaå tutkimukJ

seääa pyritääå seävittämääå seI mikä merkitys peääoääa oå ihmisiääe ja miääaisia arvoja ihmiset 

peätooå äiittävätK 

 

iaaduääisessa tutkimuksessa todeääisuutta ei pirstota mieäivaätaisesti osiiåI vaaå ajateääaaåI 

että tapahtumat äiittyvät toisiiåsa ja muovaavat toiåeå toistaaåK qästä johtueå äaaduääisessa 

tutkimuksessa oåkiå mahdoääista äöytää asioideå ja tapahtumieå moåeåsuuåtaisia suhteita ja 

tutkia kohteita mahdoääisimmaå kokoåaisvaätaisestiK iaaduääisessa tutkimuksessa tutkijat 

huomioivat myös ihmisteå arvotI koska arvot muovaavat sitäI miteå ihmiset pyrkivät ymmärJ

tämääå tutkittavia iämiöitäK iaaduääisessa tutkimuksessa ei saavuteta objektiivisuutta periåJ



 OR 

teisessä mieäessäI koska tutkija ja tutkimuskohde kietoutuvat toisiiåsaK qiedoåkeruuå ja aåaJ

äysoiååiå vääiåeeåä toimii itse tutkijaI joåka kautta tutkittava iämiö suodattuu tutkimustuäokJ

siksiK qämäå takia kvaäitatiiviseå tutkimukseå tavoitteeåa oå pikemmiåkiå äöytää tai paäjastaa 

tosiasioita kuiå todeåtaa jo oäemassa oäevia väittämiäK Eeirsjärvi ymK OMMUI NRTX haåaåeå 

OMMUI ORKF 

 

eirsjärveåI oemekseå ja pajavaaraå EOMMUI NSMF mukaaå kvaäitatiiviseääa tutkimukseääa oå 

seitsemäå tuååusmerkkiåäK båsimmäiåeå kvaäitatiiviseå tutkimukseå tuååusmerkki oå seI että 

tutkimus oå äuoåteeätaaå kokoåaisvaätaista tiedoå haåkiåtaaI jossa aiåeisto kootaaå äuoååoääiJ

sessa koåtekstissaK qoiseå tuååusmerkiå mukaaå tutkija toimii tiedoå keruuå iåstrumeåttiåaK 

qiedoå keruuå apuåa tutkija voi käyttää äomakkeita tai kyseäyjäI mutta pohjimmiätaaå tutkija 

äuottaa kuiteåkiå eåemmäå omiiå havaiåtoihiåsa ja keskusteäuihiå tutkittavieå kaåssa kuiå 

mittausvääiåeiäää haåkittuuå tietooåK hoämas tuååusmerkki kertoo siitäI että äaaduääisessa tutJ

kimuksessa käytetääå iåduktiivista aåaäyysia eäi tutkija pyrkii tekemääå yäeistyksiä yksittäisJ

teå tapausteå pohjaätaK keäjäååeksi kvaäitatiivisessa tutkimuksessa aiåeistoa haåkiåtaaå äaaJ

duääisteå metodieå avuääaI mikä tarkoittaa sitäI että tutkijat suosivat seääaisia metodejaI joisJ

sa tutkittavieå åäkökuämat ja ”ääåi” pääsevät esiääeK qäääaisia metodeja ovat muuå muassa 

teemahaastatteäut ja osaääistuva havaiååoiåtiK siides äaaduääiseå tutkimukseå tuååusmerkki oå 

seI että tutkimukseå kohderyhmäå vaäiååassa ei käytetä apuåa satuååaisotokseå meåeteämääI 

vaaå kohderyhmä vaäitaaå tarkoitukseåmukaisestiK huudes tuååusmerkki paiåottaa sitäI että 

äaaduääiseå tutkimukseå tutkimussuuååiteäma muotoutuu koko ajaå tutkimukseå edetessäK 

qutkimus toteutetaaå joustavasti ja suuååiteämia muutetaaå oäosuhteideå mukaisestiK peitJ

semäååeå tuååusmerkiå mukaaå äaaduääisessa tutkimuksessa tutkimuskohteita ja – iämiöitä 

käsiteääääå aiåutäaatuisiåa tapahtumiåaI mikä puoäestaaå vaikuttaa myös tutkimusaiåeistoå 

tuäkiåtaaåK 

 

qracy EOMNMI UQM―UQUF oå äistaååut kahdeksaå kvaäitatiiviseå tutkimukseå äaatukriteeriäK båJ

simmäiseksi tutkimukseääa tuäee oääa aiheI joka oå reäevaåttiI ajaåkohtaiåeåI tärkeä ja mieJ

äeåkiiåtoiåeåK qoiseksi tutkimukseå tuäee oääa tarkkaa eäi esimerkiksi tutkimusaiheeå ja J

ajaåkohdaåI koåtekstiå sekä aiåeistoå keruuå ja aåaäysoiåtiprosessiå tuäee oääa tarpeeksi katJ

taviaI tarkoitukseåmukaisia ja moåitahoisiaK hoämaååeksi äaadukkaaå tutkimukseå tuäee oääa 

äuotettavaaI mikä tarkoittaa sitäI että tutkija kertoo avoimesti ja reheääisesti tutkimukseå 

arvoistaI paiåotuksistaI rajauksistaI tutkimusmetodeista ja tutkimukseå haasteistaK keäjäs 

qracyå maiåitsema äaatukriteeri oå tutkimukseå uskottavuusI joka saavutetaaå äaajaääa tutkiJ

mukseå kuvaukseääaI koåkreettisiääa yksityiskohdiääaI hiäjaiseå tiedoå aåaäysoiååiääa sekä tutJ

kimukseå moåiääåisyydeäääK siideååeksi äaadukkaaå tutkimukseå tuäee vaikuttaa äukijoihiåsa 

esteettiseå esitystavaåI todeåmukaisteå yäeistyksieå ja muihiå koåteksteihiå siirrettävieå äöyJ

dösteå kauttaK huudeååeksi äaadukas tutkimus tarjoaa tieteeääe esimerkiksi merkittäväå teoJ

reettiseåI käytäååöääiseåI moraaäiseå tai metodoäogiseå åäkökuämaåK peitsemäååeksi tutkiJ



 OS 

mukseå tuäee oääa eettistä eäi tutkijaå tuäee tutkimusta tehdessääå huomioida muuå muassa 

tutkittavat heåkiäötI eriäaiset kuättuuritaustat ja tiäaååetekijät sekä tutkimustuäosteå hieåoJ

varaiåeåI mutta tarkka ja totuudeåmukaiåeå raportoiåtiK hahdeksas qracyå maiåitsema äaaJ

tukriteeri oå merkitykseääiåeå kokoåaisuusK qääää qracy tarkoittaa sitäI että tutkimukseå tuäee 

täyttää tarkoitukseåsaI käyttää tarkoitukseåmukaisia metodeja ja toimiåtatapoja sekä pystyä 

yhdistämääå kirjaääisuusI tutkimuskysymyksetI äöydökset sekä tuäkiååat yhdeksi kokoåaisuuJ

deksiK 

 

PKO qutkimukseå suorittamiåeå 

 

qutkimus suoritettiiå haastatteäuiåaK eaastatteäukysymykset muotoiätiiå väittämieå muotooå 

Eäiite NF ja väittämät jaoteätiiå koämeeå osaJaäueeseeåI työhyviåvoiåtiiåI iååovatiivisuuteeå 

sekä iååovatiiviseeå johtamiseeåK huviosta V åäkyyI kuiåka väittämät jakautuivat haastatteJ

äuå eri osaJaäueideå mukaaåK 

 

huvio VW eaastatteäuå rakeååe 

 

säittämieå perustaåa käytettiiå tämäå opiååäytetyöå teoreettisessa viitekehyksessä esiiå 

åousseita asioitaK eaastateätaviääe esitettiiå väittämiäI joihiå he saattoivat vastata kyäää tai 

eiK iyhyideå kyäää ja ei–vastausteå jääkeeå haastateätavia pyydettiiå perusteäemaaå vastaukJ

seåsaI joääoiå saatiiå tarkempaa tietoa heidäå ajatuksistaaå ja kokemuksistaaå työhyviåvoiåJ

åistaI iååovatiivisuudesta ja johtamisestaK eaastateätavat eivät pystyåeet tutustumaaå haasJ

tatteäuväittämiiå etukäteeåI eivätkä he saaåeet tarkkaa tietoa tutkimukseå tarkoituksesta 

eååeå haastatteäuaK qääää tavaääa opiååäytetyöå tekijä pyrki saamaaå seäviääe haastateätavieå 

spoåtaaåeja ajatuksiaK eaastatteäut oäivat kahdeåkeskeisiä ja åe åauhoitettiiåK eaastatteäuJ



 OT 

jeå jääkeeå åauhoitukset äitteroitiiå ja aiåeisto aåaäysoitiiåK qauäukosta O åäkyvät tarkemmat 

tiedot haastatteäuistaK 

 

eaastaJ

teätava 

vritykseå  

toimiaäa 

eaastatteäupäivä  

ja Jaika 

eaastatteäuå 

kesto 

iitteroiduå 

materiaaäiå määrä 

A eäiåtarvikeaäa NSKNKOMNP käo NTKMM PM miå OR s NM sivua 

_ äehtipaiåoaäa NUKNKOMNP käo NUKPM PP miå PU s NM sivua 

C eäiåtarvikeaäa OOKNKOMNP käo UKPM NU miå RU s S sivua 

a eäiåtarvikeaäa OOKNKOMNP käo VKNR PO miå RM s U sivua 

b metsäaäa OPKNKOMNP käo NQKMM PU miå PR s V sivua 

c eäiåtarvikeaäa OQKNKOMNP käo VKMM PT miå OM s V sivua 

qauäukko OW eaastatteäujeå aikatauäu ja åiistä syåtyåeeå materiaaäiå määrä 

 

qauäukosta O åäkyyI että haastateätavaksi vaäittiiå kuusi heåkiäöäK eeåkiäöt oäivat suorittaåeet 

yäemmäå korkeakouäututkiååoå ja he edustivat yksityiseå sektoriå yrityksiä koämeäta eri toiJ

miaäaätaK eaastateätavista kaksi toimi esimieheåä ja åeäjä asiaåtuåtijatehtävissäK hehittämiJ

åeå ja iååovoiåti kuuäuivat koämeå haastateätavaå toimeåkuvaaåI koämeääa kehittämistä ja 

iååovoiåtia ei oätu kirjattua työtehtäviiåK eaastatteäut tehtiiå NSK—OQKNKOMNP ja haastatteäuJ

materiaaäia kertyi yhteeåsä P tuåtia NM miåuuttiaK kauhoitukset äitteroitiiå NTKNK—UKOKOMNP ja 

äitteroiåtimateriaaäia kertyi yhteeåsä RO sivuaK 

 

PKP qutkimukseå vaäiditeetti ja reäiabiäiteetti 

 

qutkimukseå vaäidius tarkoittaa tutkimukseå äuotettavuutta ja sitäI oåko tutkimuksessa käyteJ

tyäää tutkimusmeåeteämääää ja –mittariääa pystytty mittaamaaå sitäI mitä oäi tarkoituskiå mitaJ

taK qutkimukseå vaäidius kertoo siitäI tutkittiiåko tutkimuksessa oikeita asioita ja åiitä asioiJ

taI joita todeääa haäuttiiå tutkiaK EeirsjärviI oemes C pajavaara OMMUI OOSX haåaåeå OMNOI 

NTPKF 

 

qämäå opiååäytetyö tutkimusmeåeteämä oäi kvaäitatiiviåeå ja tutkimus suoritettiiå haastatteJ

äujeå avuääaK qutkimusmeåeteämä oäi tarkoitukseåmukaiåeåI koska tutkimukseå tarkoitukseåa 

oäi saada seäviääe haastateätavieå ajatuksia ja mieäipiteitä omiåaisuuksistaI joiääa johtajat pysJ

tyvät paraåtamaaå työåtekijöideå iååovatiivisuuttaK häytetyå meåeteämäå osaäta tutkimus oå 

vaäidiK  

 

qutkimukseå aäkuperäiseåä tarkoitukseåa oäi tutkia työhyviåvoiååiå ja iååovatiiviseå johtamiJ

seå vääistä yhteyttä sekä sitäI miääaista iååovatiiviseå johtamiseå tuäisi oääaI jotta työåtekijöiJ

deå työhyviåvoiåti ja sitä kautta iååovatiivisuus äisääåtyisivätK qutkimukseå aikaåa kävi seäJ

väksiI että työhyviåvoiååiå ja iååovatiiviseå johtamiseå vääistä yhteyttä oäi vaikea äöytää aiJ



 OU 

åakaaå äiitteessä N oäeviääa väittämiäääK qästä syystä työhyviåvoiååiå osuus jätettiiå tutkimukJ

sessa vähemmäääeK qäätä osiå tutkimukseå vaäidius oå heikkoK qutkimukseå vaäiditeetti oå kuiJ

teåkiå hyvä iååovatiiviseå johtamiseå ja työåtekijöideå iååovatiivisuudeå vääiseå yhteydeå 

osaätaK  

 

qutkimukseå reäiabiäiteetiääa tarkoitetaaå tutkimuksessa saatujeå tuäosteå pysyvyyttä ja toisJ

tettavuutta eäi sitäI saadaaåko tutkimuksessa samat tuäoksetI jos tutkimus toistetaaåK qutkiJ

mukseå reäiaabeäius kertoo siitäI etteivät tutkimukseå tuäokset oäe sattumaåvaraisiaK EeirsjärJ

viI oemes C pajavaara OMMUI OOSX haåaåeå OMNOI NTPKF  

 

qämäå opiååäytetyöå reäiabiäiteetti oå hyväI koska tutkimus voitaisiiå uusia ja haastateätaviJ

eå vastaukset oäisivat samaåsuuåtaisiaK qämä kuiteåkiå edeääyttäisiI että uusiåtatutkimuksesJ

sa haastateätaviksi vaäittaisiiå asiaåtuåtijatehtävissä toimivia heåkiäöitäK gos tarkasteäuå kohJ

teeksi vaäittaisiiå esimerkiksi tehtaassa työskeåteäeviä työåtekijöitäI joideå toimeåkuvaaå 

iååovoiåti ei suoraåaisesti kuuäuI voisivat vastaukset oääa eriäaisiaK  

 

Q qutkimukseå tuäokset 

 

QKN väeistä 

 

eaastatteäut aäoitettiiå äiitteessä N oäevieå väittämieå avuääaI koska oäetettiiåI että åiideå 

avuääa haastateätavat pystyvät heäpommiå kertomaaå mieäipiteeåsä tutkittavista asioistaK qäJ

mä toimiåtatapa ei kuiteåkaaå osoittautuåut toimivaksi ratkaisuksiI koska väittämät provosoiJ

vat vastaajia aåtamaaå pääasiassa äyhyitä kyäää ja ei–vastauksiaK sastaajat eivät ryhtyåeet 

perusteäemaaå kaåtaaåsa spoåtaaåistiI vaaå haastatteäija joutui esittämääå heiääe paäjoå jatJ

kokysymyksiäK qästä syystä koämeå eåsimmäiseå haastatteäuå jääkeeå väittämät muutettiiå 

kysymyksiksiI joääoiå haastateätavat aåtoivat haastatteäuå aäusta äähtieå perusteeääisempia 

vastauksiaK qämä meåetteäytapa oäisi oääut parempi haastatteäutapa kaikkieå haastateätavieå 

kohdaääaK  

 

eaastateätavista åeäjä oäi seävästi pohtiåut iååovaatioihiåI iååovatiivisuuteeåI johtajuuteeå 

sekä työhyviåvoiåtiiå äiittyviä asioita eååeåkiåI koska heidäå vastaukseåa oäivat hyviå perusJ

teätujaK hahdeå muuå haastateätavaå vastaukset oäivat äyhyitä ja piåtapuoäisia ja iämaå haasJ

tatteäijaå äisäkysymyksiä vastaukset oäisivat jääåeet vaisuiksiK 

 

eaastatteäujeå aikaåa kävi seäväksiI että seävää työhyviåvoiååiå ja iååovatiiviseå johtamiseå 

vääistä yhteyttä oäi vaikea äöytääK vhteydestä äöytyi viitteitäI mutta tutkimuksessa ei käyåyt 

seävästi iämiI kumpi iämiö oå syy ja kumpi seurausK qutkimuksessa ei myöskääå seäviååytI 

kuiåka työåhyviåvoiåti ja iååovatiiviåeå johtamiåeå korreäoivat keskeåääå ja mitkä johtamiJ



 OV 

seå tekijät vaikuttavat juuri työhyviåvoiååiå kehittymiseeå ja paraåtumiseeåK qästä syystä 

työhyviåvoiåtia päätettiiå tarkasteääa tässä opiååäytetyössä äyhyestiK  

 

QKO häsitteideå määritys tutkimukseå åäkökuämasta 

QKOKN qyöhyviåvoiåti tutkimukseå åäkökuämasta 

 

iuvussa OKP työhyviåvoiåti määriteääääå kokoåaisuudeksiI joka sisäätää työåtekijäå fyysiseåI 

psyykkiseå ja sosiaaäiseå hyviåvoiååiåK qyöå äisäksi työhyviåvoiåtiiå vaikuttavat työåtekijäå 

eäämäåtiäaååeI perhe ja muut työå uäkopuoäiset tekijätK qyöåtekijä voi hyviåI kuå kaikki hyJ

viåvoiååiå osaJaäueet ovat tasapaiåossaK eyviåvoivat työåtekijät ovat työssääå äuoviaI tehokJ

kaita ja tuotteäiaitaK qyöhyviåvoiåti motivoi työåtekijöitä ja paraåtaa työå tuäokseääisuuttaK 

qyöhyviåvoiåti oå myös yksi äuovuudeå ja iååovatiivisuudeå edeääytyksistäK 

 

haikki haastateätavat oäivat sitä mieätäI että työhyviåvoiåti oå kokoåaisuusI joka sisäätää sekä 

työåtekijäå heåkiseåI fyysiseå että sosiaaäiseå hyviåvoiååiå Eväittämät N—QFK eaastateätavieå 

mieäestä työhyviåvoiåti ei rakeååu vaiå työssä koetuista asioistaI vaaå työhyviåvoiåti åähtiiå 

osaksi heåkiäöå kokoåaishyviåvoiåtiaI jossa yksityiseäämä vaikuttaa työmiåääå ja päiåvastoiåK   

 

…kaikkihan vaikuttaa kaikkeen. Jos kotona on jotain, niin totta kai se heijastuu 
töihin ja sitten tietysti se, mitä sä voit töissä tehTä silloin, niin on eri asia kuin sil-
loin kun sä oot huippukunnossa. (haastateltava D) 

 

eaastateätaviå mukaaå työhyviåvoiåtiiå vaikuttavia asioita oå useitaW työåtekijäå heåkiäökohJ

taisesti työssääå kokemat asiatI johtamiåeåI työympäristöI työtoverit sekä työå sisäätö ja 

mieäekkyys Eväittämät R—UFK sastauksista oäi kuiteåkiå vaikea äöytää tärkeitä työhyviåvoiåtiiå 

vaikuttavaa tekijääK vhdeå vastaajaå mieäestä johtamiåeå oäi tärkeiå työhyviåvoiåtiiå vaikutJ

tava tekijäI toiseå mieäestä eåsi sijaääa oäi työå mieäekkyys ja koämas piti työtovereita muita 

tärkeämpäåä työhyviåvoiåtiiå vaikuttavaåa tekijäåäK eaastateätavat oäivat yhtä mieätä siitäI 

että tärkeiåtä oå äöytää tasapaiåo kaikkieå eri tekijöideå vääiäääK 

 

xmikä vaikuttaa eåiteå?z pe oå kokoåaisuusI et kaikki osapaäikat pitäis oääa baJ
äaåssissaI jos sieäää joku käikkaaI åi sitteå ei oo kivaaK (haastateltava C) 

 

eaastateätavieå vastaukset vahvistivat seåI että työhyviåvoiåti motivoi tekemääå töitä ja paJ

raåtaa tuäokseääisuutta Eväittämät V—NNI OQFK sastaajieå mukaaå työhyviåvoiåti edistää myös 

iååovatiivisuuttaI oå jopa seå edeääytysK  

 

xoäetko iååovatiivisempiI jos sä voit hyviå?z läeå…kuå voi hyviåI åiiå jaksaa 
kertoa ja kaååustaa ja saåoaI et åäiå vois meååä hyviåI mutta jos oå ihaå kypJ



 PM 

säI åiiå sittehäå åe vaaå murehtuu ja musertuu siååe aääe joååekiåK EhaastateäJ
tava AF 

 
qietyäää tavaääa kurjuushaå geåeroi äuovuutta… qoisaaäta taas kyäää iååovatiiviJ
suus edeääyttää sitäI että jaksaa paåeutua asioihiåI et kyäää sitä kautta se työJ
hyviåvoiåti äisää iååovatiivisuutta… gos tavotteeåa oå semmoset iååovaatiotI 
mitä se orgaåisaatio hakeeI åi työhyviåvoiåti edistää åiitä iååovaatioitaK EhaasJ
tateätava bF 

 

QKOKO fååovaatiot tutkimukseå åäkökuämasta 

 

iuvussa OKO iååovaatio määriteääääå iååovatiivisuudeå äopputuäokseåa syåtyåeeksi uudeksi 

tuotteeksiI paäveäuksi tai toimiåtatavaksiK fååovaatiomääriteämissä korostuvat pääasiaääisesti 

iååovaatioideå tuottama hyötyI uutuusarvo ja muutos sekä iååovaatioideå syåtyyå ja kehitJ

tämiseeå vaadittava yhteistyö Ekuvio OFK fååovoiååiääa yäeeåsä ajateääaaå oäevaå positiiviåeå 

vaikutus orgaåisaatiooåK sarmistaakseeå iååovaatioideå syååyå yritykseå tuäee varata riittäJ

västi resursseja uusieå ideoideå äöytämistä ja kehittämistä varteåK mystyäkseeå hyödyåtämääå 

työåtekijöideå äuovuudeå tuäee orgaåisaatiooå äuoda iämapiiriI jossa kaikki iååovoivat ja jossa 

kaikkieå ideoita kuuååeääaaåK fååovoiåti åähdääå myös taitoåaI jota voidaaå ja haäutaaå keJ

hittää sekä yksiäöJ että orgaåisaatiotasoääaK 

 

eaastateätavat määritteäivät iååovaatioå uudeksi tekåiseksi keksiååöksi tai kaupaääistetuksi 

ideaksi Eväittämät NO—NPFK fååovaatio voi oääa myös paäveäu tai uusi yritykseå sisäiåeå toimiåJ

tatapaK fååovaatioå ei väättämättä tarvitse oääa täysiå uusi tuote tai paäveäuI vaaå se voi oääa 

vaåhaå tiedoå ja tuotteeå muuttamistaI kehittämistä ja käyttämistä uudeääa tavaääaK  

 

soi oääa xtekåiåeå keksiåtözI mutta se ei oäe koko totuus… pe voi oääa jopa heåJ
kiäökohtaisia oivaääuksia… haikki uusi oå iååovaatiota ja itse asiassa vaåhaåkiåI 
jos sitä käytetääå uudeääa tavaääaK Ehaastateätava CF 
 
pe voi oääa uusi tapa tehdä asioitaI uusi toimiåtatapa… myös voi oääa taäoå sisäiJ
åeåI et me muutetaaå jotaiå meidäå sisäistä toimiåtatapaaI joääoiå meiäää ruäJ
äaa paremmiå asiatI joääoiå se mahdoääistaa muita asioitaK Ehaastateätava aF 
 
fååovaatio oå kaupaääistettu ideaK fååovaatio oå iååovaatio vasta siitäI kuå se 
oå kaupaääiåeåK Ehaastateätava cF 

 

eaastateätavieå mieäestä iååovaatiot tuottavat orgaåisaatioääe joåkiåäaista hyötyä Eväittämä 

NQFK muoäet vastaajista oäi sitä mieätäI että iååovaatioideå tuäee aiåa tuottaa yritykseääe rahaäJ

äista hyötyä joko suoraaå tai vääiääisestiK muoäet kuiteåkiå vastasiI että iååovaatiot voivat syåJ

åyttää myös muuta kuiå rahaääista hyötyäI esimerkiksi työhyviåvoiåtiaK  

 

gos asioita tehdääå paremmiåI åiiå yäeeåsä siitä seuraa myös taäoudeääista hyöJ
tyä jossaiå mieäessäK Ehaastateätava bF 
 



 PN 

mitää saada tavaääa tai toiseääa xrahaääista hyötyäzKKK jutta se raha voi tuääa suoJ
rasti myyååistä tai epäsuorasti pieåempiåä kuäuiåa tai tehokkaampaåa toimiåJ
taåaK Ehaastateätava cF 
 
soihaå se tuottaa vaikka sitä työhyviåvoiåtiaK Ehaastateätava _F 

 

eaastateätavieå mukaaå iååovaatiot voivat syåtyä sekä yksittäiseå työåtekijäå ajatteäuå tuJ

äokseåa että työtiimiå yhteistyöåä Eväittämät NSFK sastauksissa kuiteåkiå paiåotettiiå sitäI 

että vaikka yksittäiåeå työåtekijä keksii uudeå ideaåI oå ideaå jatkokehittämiåeå hyvä tehdä 

ryhmässäI koska yhteistyöå tuäokseåa idea paraåeeK 

 

bhkä tehokkaimmiå semmosessa vuorovaikutuksessaI että siääoiå kuå vaihteäee 
vuorovaikutus ja yksiäöå ajatteäu… Tuoääa oå tehty tosi vaikee äaajeååusprojekti 
muå edeääisessä työssä ja sitä oäi hyvä seurataI miteå se kehitty ja miåkääaisia 
ratkaisuja siååe tuäiI kuå se porukka teki sitä työtä… sääiäää oäi keskusteäua ja 
siteå taas hajaaåtu ja jäivät miettimääå ja sitteå taas keskusteäuaK bt miåuå 
mieäestä se oå ryhmätyöå ja yksiäötyöskeåteäyå sopusoiåtiK Ehaastateätava cF 

 

fååovaatioå vaatimieå resurssieå kohdaääa haastateätavieå vastaukset jakautuivat Eväittämä 

NRFK haksi vastaajaa oäi sitä mieätäI että iååovoiåti ei vaadi suuria ajaääisia tai rahaääisia reJ

surssejaI vaaå äähiååä ”hoksaamistaI keksimistä ja vapaata ajatusteå virtaa” Ehaastateätava 

AFK haksi vastaaja oäi kuiteåkiå sitä mieätäI että iååovoiåti vaatii sekä aikaa että rahaaK vhdeå 

vastaajaå mieäestä uusieå ideoideå keksimiseeå tarvitaaå äähiååä vapaata aikaa ajateääaK fåJ

åovoiååiääe oå vaikea määrittää tarkkaa hiåtaaI mutta siiheå kuäuu joka tapauksessa rahaa 

esimerkiksi paäkaåmaksuå ja tuotekehitykseå kauttaK vhdeå vastaajaå mieäestä iååovoiåti ei 

vaadi suuria rahaääisia paåostuksiaI mutta rahaääiset resurssit voivat kuiteåkiå heäpottaa iååoJ

voiåtiaK 

 

pe voi oääa ihaå pieåiä työarkiasioitaI åiiå ei vaadi aikaaK Ehaastateätava CF 
 
hyäää aktiiviåeå iååovoiåti tietysti vaatii xaikaa ja rahaazI mutta voihaå iååoJ
vaatio syåtyäI ei ihaå tyhjästäI mutta siäää tavaääa ohjeistuotteeåaI sä oot pohJ
diskeääutI miettiåyt jotaiå ja yhtäkkiä tuäee tämmöåeå ahaaI mut aktiiviseåa 
toimiåtaåa… tuotekehitysI se vaatii aikaa ja rahaaK Ehaastateätava bF 
 

juå mieäestä se vaatii aikaa ja se vaatii resursseja… resurssit maksaaI saåotaaå 
åytI et ei ehkä suoraaå pöytääå äadottua rahaaI mutta kuiteåkiå siitä syåtyy 
kustaååuksia Ehaastateätava cF 

 

eaastateätavieå mieäestä iååovaatiot voivat vaikuttaa orgaåisaatiooå positiivisestiI jos työåteJ

kijöitä kaååustetaaå iååovoimaaå Eväittämä NUFK keäjä vastaajaa åosti vastauksissaaå kuiteåJ

kiå esiääe iååovaatioihiå äiittyväå muutokseå ja orgaåisaatiossa syåtyväå muutosvastariååaåK 

eeidäå mukaaåsa osa työåtekijöistä voi kokea iååovaatiot ja åiihiå äiittyvät muutokset uhkaåa 

totutuiääe toimiåtatavoiääeI eivätkä he pysty åäkemääå iååovaatioideå positiivisia puoäiaK qoiJ

saaäta muutosvastariåtaiset työåtekijät voivat oääa orgaåisaatioääe tarpeeääisiaI koska täääöiå 

orgaåisaatio joutuu tarkasti miettimääåI ovatko uudet ideat tarpeeääisia ja tarkoitukseå muJ



 PO 

kaisiaK vhdeå vastaajaå mieäestä iååovoiåti oå aiåa riskiK maåostamiåeå huoåooå iååovaatiooå 

voi aiheuttaa orgaåisaatiossa muuå muassa työpahoiåvoiåtiaI kriisejä tai jopa koåkurssiåK 

 

xpositiiviåeå vaikutus orgaåisaatiooåz kiiåhäå me haäuaisimme uskoaI mutta jos 
oå todeääa muutosvastariåtaiåeå ihmiåeåI åi siääehäå oå kamaäaaI kuå tuäee uuJ
sia ideoita… jutta myös åiitä jarrujakiå tarvitaaå… juutosvastariåtasiääa ihmiJ
siäääkiå oå saåottavaaI et se ei juråuta vaaå juråuttamiseå vuoksI vaaå åiitä piJ
täis ihaå oikeesti kuuååeääaK Ehaastateätava _F 
 
gos meåee pieäeeåKK tehääå joku uus tuoteiååovaatioI paåostetaaå paäjoå ja sit 
se ei meekääå ääpi ja oå iåvestoitu ja kassa oå tyhjä ja sehäå voi ajaa vaikka 
koåkurssiiå jossaiå vaiheessaK qai sitteå se toteuttamiåeåI se voi oääa joku uus 
asia orgaåisaatioääeI joka ei siäää ajatteäuääa tai toimiåtamaääiääa mekääå ääpi ja 
siitähäå voi tuääa vaikka kriisiä ja työhyviåvoiåti heåkeåtyyK jiåuå mieäestä iåJ
åovoiåti oå aiåa riskiK Ehaastateätava cF 

 

fååovoiåti kuuäuu periaatteessa kaikiääe orgaåisaatioå jäseåiääeI mutta käytäåtö voi yrityksissä 

oääa päiåvastaiåeå Eväittämät NT ja PQFK eaastateätavieå mieäestä iååovoiåtia ei voida odottaa 

tai vaatia kaikiäta työåtekijöiätäK saatimus iååovoiååista voi aiheuttaa joiääekiå työåtekijöiääe 

ahdistusta ja paiåeitta eikä uusia ideoita syååy paiåostukseå aääaK hahdeå haastateätavaå mieJ

äestä kaikki ihmiset voivat oääa äuovia ja iååovatiivisiaI mutta orgaåisaatio ei voi vaatia kaikiäJ

ta iååovaatioita ja uusia ideoitaK gohtajat voivat vaiå rohkaista työåtekijöitä kertomaaå mieJ

äipiteeåsä ja ideaåsaK sastaajieå mukaaå oå tärkeääI että iååovatiiviåeå johtaja vie kaikkieå 

työåtekijöideå esittämiä ideoita eteeåpäiå Eväittämä PRFK qoisaaäta yksi vastaaja ajatteäiI 

ettei johtaja väättämättä åäe muideå ideoita åiiå hyväåäI jotta häå veisi åiitä eteeåpäiåK 

gohtaja voi viedä muideå ideoita eteeåpäiå myös omiåa ideoiåaaåK  

 

sarmaaå äiiaå moåessa firmassa oå åäiåI et innovatiivisuus ei kuulu kaikille. 
Ehaastateätava AF 
 
xpystyvätkö kaikki iååovoimaaåz biI hirviä paåiikki ja paiåe varmaaå moåeääa isJ
kee et åyt pitäs keksiä jotaiå keksimääää ja sit siitä ei tuu mitääåI ahistusta ja 
paiåetta pukkaa et ei semmoseeå voi pakottaa ja vaikka pakottasitI åiiå ei saa 
mitääå väättämättä jostaiå irtiK Ehaastateätava AF 
 
hyäää seå pitäisi viedä muideåkiå ideoita eteeåpäiåI mutta siiåäpä se oåkiåI etJ
tä åäkeekö se åe muideå ideat åiiå hyväksi kuiå esimerkiksi seå omaåsa… åiiå 
et viekö eteeåpäiå omia ideoitaaåI joo saa viedäI mut ei saa tukehduttaa muitJ
teå ideoitaK Ehaastateätava AF 
 
gohtajahaå voi viedä eteeåpäiå omia ideoitaaåI että häå hyviå haåakasti poimii 
muideå ideat ja ovat sitteå omia ideoitaaåK Ehaastateätava bF 

 

haikki vastaajat oäivat sitä mieätäI että yksiäö voi kehittää omaa iååovatiivisuuttaaåI mutta 

koåkreettisteå kehittämiskeiåojeå äöytämiåeå oäi haastateätaviääe vaikeaa Eväittämä NV ja ONFK 

sastaajieå mieäestä yksiäö voi kehittää äuovuuttaaå ja iååovatiivisuutta muuå muassa varaaJ

maääa aikaa ajatteäuääe sekä pyrkimääää iååovatiiviseeå ajatteäuuåK lrgaåisaatiotasoääa iååovaJ



 PP 

tiivisuutta voidaaå kehittää esimerkiksi aivoriihityöskeåteäyå sekä systemaattiseå iååovoiåtiJ

järjesteämäå avuääaK 

 

hyäää varmaaå voiI mutta kyäää varmaaå pitää tapahtua jotaiåI et jos se vaaå 
jatkuu ihaå samaåäaiseåa se työura seuraavat kymmeåeå vuotta vieäI åiiå ei se 
sit varmaaå äöydäI mut jos tapahtuu joku åytkähdysI joku muuttuuI åiiå sit ehJ
kä äöytääK Ehaastateätava _F 
 
xvoiko orgaåisaatio työtiimiåä kehittää iååovatiivisuuttaaå?z soi ja oåhaå just 
tämmösiä kaikeåäaisia meåeteämiä aivoriihiriihityyppistä juttuaK Ehaastateätava 
bF 
 
xvoiko orgaåisaatio kehittää iååovatiivisuutta?z hyäääI siiåä oå kaks puoätaI toiJ
åeå oå seI et rohkastaaå sitä ideoiåtia ja toisaaäta taas kehitetääå sitä systeeJ
miäI miäää åe kaupaääistetaaå åe ideatI ettei åe jää peäkiks ideoiksK EhaastateäJ
tava cF 

 

QKOKP fååovatiiviåeå johtamiåeå tutkimukseå åäkökuämasta 

 

iuvussa OKQ iååovatiiviseääa johtajaääa tarkoitetaaå heåkiäöäI joka pystyy kyseeåaäaistamaaå 

totuttuja toimiåtatapoja ja havaiååoimaaå uusia asioitaK fååovatiiviåeå johtaja oå avoiå uuJ

siääe ideoiääe ja häå rohkaisee aäaisiaaå kokeiäemaaå uusia asioitaK fååovatiiviåeå johtaja pysJ

tyy muuttamaaå johtamistapaaåsa tiäaåteeå ja työåtekijöideå mukaaåK eäå tuååistaa iååoJ

vaatioprosessiå eri vaiheet ja osaa päättääI missä vaiheessa tarvitaaå eåemmäå asioideå johJ

tamista EmaåagemeåtF ja missä ihmisteå johtamista EäeadershipFK 

 

fååovatiiviåeå johtaja pystyy äuomaaå työpaikaääe kaååustavaå iämapiiriåI jossa työåtekijöitä 

rohkaistaaå iååovoimaaå ja kyseeåaäaistamaaå vaääitsevia oäosuhteitaK sirheet mieääetääå hyJ

viksi oppimistiäaisuuksiksi ja työåtekijöitä kaååustetaaå tekemääå yhteistyötäK fååovatiiviåeå 

johtaja ymmärtääI että iååovaatiot ovat tärkeitä yritykseå meåestykseå kaååaäta ja åiideå 

syååyttämiseeå tarvitaaå muuå muassa aikaa ja rahaaK vritys hyödyåtää sekä yritykseå työåJ

tekijöiätä että uäkopuoäisiäta tahoiäta tuäevat uudet ideatK 

 

fååovatiiviåeå johtaja arvostaa työåtekijöideå eriäaista osaamisJ ja kouäutustaustaaK fååovoiåJ

ti kuuäuu orgaåisaatioå kaikiääe työåtekijöiääe ja iååovatiivisuus åähdääå osaamisaäueeåaI jota 

voidaaå kehittääK qästä syystä työåtekijöitä rohkaistaaå kouäuttamaaå itseääå ja kehittämääå 

osaamistaaå ja äuovuuttaaåK 

 

eaastateätavieå mieäestä johtajat voivat vaikuttaa työåtekijöideå iååovatiivisuuteeå joko 

myöåteisesti tai kieäteisesti Eväittämä OOFK gohtaja voi joko kaååustaa ja rohkaista työåtekiJ

jöitä uusieå ideoideå äöytämiseeå tai häå voi kieätää iååovoiååiå kokoåaaåK  

 



 PQ 

gos sitä ei miteåkääå rohkaistaI jos kaikki ideat äytätääåI åiiå siääoiåhaå se oå 
varsiå åegatiiviåeå vaikutusI mutta sitteå jos toiseeå suuåtaaåkiå voi… gos se 
suorastaaå kieätää se esimies seå ja tekee seå mahdottomaksiI eihäå se aäaiåeå 
voi oääa xiååovatiiviåeåzK Ehaastateätava aF 

 

säittämieå OV—PP mukaisesti kaikki vastaajat oäivat sitä mieätäI että johtajaå tuäee pystyä 

tarkasteäemaaå asioita uusista åäkökuämista ja havaiååoimaaå ympäristöääå sekä yritykseå 

sisäJ että uäkopuoäeääaK fååovatiiviseå johtajaå tuäee kokeiääa ja testata uusia ideoitaI joskiå 

yksi haastateätava huomauttiI että uusieå ideoideå testaamiseå äisäksi johtajaääa tuäee oääa 

uskaääusta ja taitoa äopettaa turhat ja tuäoksettomat kokeiäutK sastaajat pitävät tärkeäåä sitäI 

että johtaja pystyy verkostoitumaaå eriäaiseå ihmisteå kaåssa sekä yritykseå sisääää että seå 

uäkopuoäeääaK haikki vastaajat ovat yhtä mieätä siitäI että johtajaå tuäee kyseeåaäaistaa vaääitJ

sevia oäosuhteita ja toimiåtatapojaK 

 

eaastateätavieå mukaaå iååovatiiviåeå johtaja pystyy vaihtamaaå johtamistyyäiääå sekä tiäaåJ

teeå että orgaåisaatioå mukaaå Eväittämä OR ja QPFK eaastateätavat oäivat sitä mieätäI että 

johtajaå pitää johtaa eri tavaääa toimiessaaå projektijohtajaåa tai strategiajohtajaåaK vksi 

vastaaja paiåotti sitäI että äoppujeå äopuksi kukiå johtaja johtaa omaääa persooåaääiseääa tyyJ

äiääääåK vksi haastateätava åosti esiääe mieäeåkiiåtoiseå åäkökuämaå siitäI miteå johtajaå omat 

johtamistavoitteet ja Jaikomukset voivat meååä ristiiå työåtekijöideå odotusteå kaåssaK qääJ

äöiå johtajaå pitää pyrkiä johtamistapaaåI jossa häåeå omat åäkemykseåsä pääset esiääeI 

mutta kuiteåkiå åiiåI ettei työåtekijöideå odotuksia täysiå ohitetaK  

 

haikki johtaa omaääa persooåaääiseääa tyyäiääääåI et musta siiåä eåemmäkiå åäJ
kyy seI että kukiå oå persooåa ja heiäää oå omat xtavatz johtaaK Ehaastateätava 
aF 
 
eyvä johtaja oå seääaåeåI että se ottaa ja sopeuttaa sitä johtamistapaaåsa siiJ
heå aäaiseeåsa tai orgaåisaatiooåsa seå perusteeääaI et miääasia ihmisiä sieäää… 
eyvääää johtajaääa oå eriäaisia työkaäuja varastossaaåI et häå pystyy toimimaaåK 
Ehaastateätava bF 
 
kyt kuå puhutaaåI et johtajaå pitäs oääa semmoåeå uudeåaikaåaJ gos siåuääa oå 
aäaiset semmoisiaI jotka haäuaaI että johtaja vaåhaåaikaiåeåI hierarkiåeåI herJ
raå åurkkahuoåeessaI åiiå siiåä oå aika paha ryhtyy oäemaaå iååovatiiviåeå tiiJ
mijohtajaI jos suå oäetetaaå herra åurkkahuoåeessaK Ehaastateätava _F 

 

eaastateätavieå mieäestä iååovatiiviseå johtajaå tuäee oääa auktoriteettiI ei kuiteåkaaå käsJ

kyttäjä vaaå pikemmiåkiå heåkiäöI joka osaa ja uskaätaa ottaa omaå paikkaåsa johtajaåa sekä 

pystyy asettamaaå tavoitteet ja seuraamaaå åiideå toteuttamista Eväittämä OS—OTFK haksi 

vastaajista oäi sitä mieätäI että johtajaå tuäee määrittää työåtekijöideå tehtävät tarkastiI åeäJ

jäå mieäestä riittääI kuå johtaja määrittää työåtekijöiääe toimeåkuvatI tavoitteet ja mittaritK 

haksi vastaajista huomautti kuiteåkiåI että työtehtävieå määritteäy voi riippua tehtävätasosJ

taK gos työåtekijä työskeåteäee suorittavassa tehdastyössäI johto voi määrittää häåeå työtehJ

täväåsä tarkemmiå kuiå asiaåtuåtijatehtävissä toimivieå työåtekijöideå tehtävätK säittämäå 



 PR 

OU vastaisesti kaikki vastaajat oäivat sitä mieätäI ettei johtajaå tarvitse koåtroääoida jokaiseå 

yksittäiseå työtehtäväå suorittamistaK hoåtroääiå määrä riippuu kuiteåkiå työåtekijästä ja siiJ

täI miteå työåtekijä yäeeåsä tekee työåsäK 

 
qietyäää tavaääa muå mieäestä pitää xoääa auktoriteettizI koska jos sitteå oå kesJ
kusteätuI tehääåkö åiiå vai tehääåkö åäiåI eikä sit päästä semmoseeå yhteiseeå 
kompromissiratkasuuåI åi siääoå täytyy seå johtajaå pystyy saåomaaåI et åäiå 
se åyt tehääåKKK qäytyy musta siiåä mieäessä oääa auktoriteettiI et se oå vasJ
tuussaI åiiå seå täytyy uskaätaaI osata ja saada saåoa se viimeiåeå saåaK EhaasJ
tateätava _F 
 

piäää pitää oääa auktoriteettiaI mutta häåeå ei pidä oääa auktoriteettiK EhaastaJ
teätava CF 
 
määtäåtävaäta pitää oääa ja se äiåjaåvetoI mutta sosiaaäisessa kaåssakäymisessä 
ei tarvitse pöåkittää sitä auktoriteettiaK Ehaastateätava aF 
 
gossaiå määriå joo xpitää seurataI että työt tehdääåzI varsiåkiå siääoiå jos ei 
åiitä tehdä… jut kyääähäå useimmat ihmiset ovat itseohjautuviaI et kuå tässä 
oå suå työt ja tämmöåeå toimeåkuvaI åiiå åe tekee sitäI åe kehittää sitä ja teJ
kee iååoissaaåI mut oåhaå seääasiakiåI jotka ei teeI jotka meåee facebookiiå 
koko päiväksiK pit oå pakko seurata sitä ja aåtaa muita tehtäviäK Ehaastateätava 
_F 

 

QKP fååovatiiviåeå johtamiåeå käytäååössä 

 

eaastateätavia pyydettiiå pohtimaaå äiitteeå N väittämiä omaå orgaåisaatioåsa ja omaå yriJ

tykseåsä johtamistavaå kauttaK haikki vastaajat oäivat sitä mieätäI että periaatteessa heidäå 

omieå yritysteåsä johto suhtautuu positiivisesti ja kaååustavasti uusiiå ideoihiå ja työåtekijät 

saavat käyttää työssääå äuovuuttaaå ja iååovatiivisuuttaaå Eväittämät OMI OP ja PSFK haksi 

haastateätavaa kuiteåkiå maiåitsiI että suhtautumistapa riippuu johtajasta ja orgaåisaaJ

tiotasostaK puhtautumiåeå voi oääa hyviåkiå åegatiivistaK haikki vastaajat kuiteåkiå kokivatI 

että omaå yritykseå johto pitää iååovaatioita tärkeäåä yritykseå meåestykseå kaååaätaK 

 

saihteäevastiK pe äähipiiriI missä työskeåteäeeI hyviå positiivisesti kyäää… sähäå 
riippuu mitä ampiaispesää sohasee… hyä mä saåosiåI et xomassa orgaåisaatiosJ
saz hyviå suhtaudutaaå kaikkeeåI mut jos äähtee siitä äaatikosta uäkopuoäeääeI 
saattaa tuääa meäkomoista äää tuu meijäå heikkaäaatikoääeK Ehaastateätava CF 
 
sarmaaå pitää joo… koko ajaå åiiå kuå räpsytetääå uutta ja kehitetääå… totaJ
haå toki katotaaå koko ajaå tuäevaisuutteeå… iååovatiivisuus oå tärkeetäK 
Ehaastateätava AF 

 

haikki haastateätavat oäivat sitä mieätäI että heidäå omaå yritykseåsä johto pystyy katsomaaå 

asioita uusista åäkökuämistaK eaastateätavat ajatteäivatI että heidäå työpaikkojeåsa johtajat 

pystyvät kokeiäemaaå ja testaamaaå uusia asioitaK vksi vastaaja kuiteåkiå huomauttiI että 

uusieå ideoideå testaamiseå äisäksi johtajaääa tuäee oääa uskaääusta ja taitoa äopettaa turhat ja 

tuäoksettomat kokeiäutK vksi haastateätava paiåotti sitäI että uusia asioita ei kaååata syöksyä 



 PS 

kokeiäemaaå tarkasteäematta eåsiå kaikkia faktojaK qarpeeksi äaajaJaäaiseå aäkuaåaäyysiå jääJ

keeå haastateätava oäisi kuiteåkiå vaämis testaamaaå uusia asioita ja jopa ottamaaå riskiäI jos 

uudesta ideasta åäyttää syåtyväå tarpeeksi suuri hyöty orgaåisaatioääeK   

 

ko pitäisi pystyäI mutta ihmiåeåhäå se johtajakiå oå… Aiåakiå oääa avoiå siääeI 
et joku muu tuäee saåomaaå jotaiåK Ehaastateätava _F 
 
huåhaå ei åyt ihaå äiikaa rupea sitä kokeiäemaaå ja testaiäemaaåI mutta että 
oå vaämius kokeiääaK ga sit tämä åäiåI että jos huomaaI että homma ei toimiI 
åiiå åimeåomaaå ottaa ja toteaaI ettei tää toimi ja ettei jäärääI että kyäää täJ
mä tästä toimiiI kuå vieää kokeiääaaåK Ehaastateätava bF 
 

hyäääI mutta asiat oå tapauskohtaisiI hyviå perusteätuåa… gos tuäee joku uusia 
asiaI åiiå tarkasteäeå seåI puååitaaå se eri suuååista ja sit se joko hyäätääå tai 
hyväksytääåK ga sitteå jos hyväksytääåI åiiå sitteå äähtääå meåemääå ja voiJ
daaå ottaa riskiäkiåI jos sieäää toisessa päässä åäkyy riittäväå suuri hyötyK 
Ehaastateätava cF 

 

eaastateätavat oäivat sitä mieätäI että heidäå omaå yritykseåsä johto pystyy ja osaa verkostoiJ

tuaK qoisaaäta yksi vastaaja huomauttiI että jatkuva resurssieå väheåtämiåeå voi väheåtää 

verkostoitumismahdoääisuuksiaI koska aika riittää vaiå väättämättömieå töideå tekemiseeåK 

 

bhdottomasti pitäisi verkostoitua ja verkostoituukiå väkisiåkiåI mutta kyääähäå 
seI että väheååetääå väkeä kaikiäta työpaikoiäta koko aikaI åiiå väheåtää verJ
kostoitumistaI koska se vähäåtää sitä aikaaK bt jos muå pitää vaäitaI äähdeåkö 
verkostoitumaaå tai kuka tekee seå äehdeåI åiiå kyääähäå mä sitä äehtee teeåK 
Ehaastateätava _F 
 
jieäeääääå kyäääI tää verkostoitumiåeåhaå oå tää päiväå saåaK Ehaastateätava bF 

 

sastaajieå mieäestä heidäå omat esimieheåsä pystyvät tekemääå havaiåtoja yritykseå uäkoJ

puoäisesta maaiämastaK vksi vastaajista kertoiI että häåeå oma havaiååoiåtikykyåsä oå vuosiJ

eå mittaaå paraåtuåutI koska häå oå päässyt siirtymääå työtehtävästä toiseeåK gokaiåeå työJ

tehtävä oå tuoåut mukaåaaå mahdoääisuudeå kehittyä sekä åähdä asioita uudesta åäkökuäJ

mastaK 

 

piääoiå kuå vaihto tuotekehityksestä markkiåoiåtiiåI åiiå se oäi todeääa iso muuJ
tos siitäI miteå ymmärtiK quotekehityksessä kehitettiiå sitä tuotetta ja kuäuttaJ
jasta ei oääut hajuakaaåK pitteå markkiåoiååissa taas markkiåoiåtiiå åiitä tuotJ
teitaI kehitettiiå åiitä tuotemerkkejäI bräådejä ja maiåoksiaI mutta asiakkaista 
ei oääut hajuakaaå… juå mieäestä aiåut keiåo kehittää sitä kykyä havaiååoidaI 
oå oikeesti äiikkuaK Ehaastateätava cF 

 

haikki vastaajat ovat yhtä mieätä siitäI että johtajaå tuäee kyseeåaäaistaa vaääitsevia oäosuhJ

teita ja toimiåtatapojaK qoisaaäta yksi vastaaja maiåitsiI että vaikka johtaja kyseeåaäaistaisiJ

kiå vaäitsevia oäosuhteita ja haäuaisi uudistaa toimiåtatapojaI ei häå pysty viemääå uudistukJ

sia ääpiI jos muu orgaåisaatio oå uudistusta vastaaåK qoiåeå vastaaja kertoiI että vaikka johJ



 PT 

taja pyrkisikiå kyseeåaäaistamaaå yritykseå vaääitsevia oäosuhteitaI juurtuvat åiiå saåotut taJ

äoå tavat myös häåeeåI joääoiå asioideå kyseeåaäaistamiåeå ei oäe eåää heäppoaK 

 
mitäisiK jutta sitteå esimerkiks tossa meiäää… ihaå pöäjää tehä tämmöstä priåtJ
tiäehteeK ko ei sitä kukaaå vieää oo kuuååeääu …huå tuåtuuI että meijäå aäaääa 
ihmiset ajatteäeeI et joko oå paperiäehti tai sitteå ei oo mitääå… qästä ei äuoJ
vuta tai sit tää äoppuuK Ehaastateätava _F 
 
qietyssä mittakaavassa kyäääI mutta oåhaå siiåä seI että kuå oå pitkääå oääut 
samassa taäossa åiiå tuäee tietyt taäoå tavatI joihiå suhtautuis eri tavaääaI jos 
tuäis täysiå uäkopuoäeätaK Ehaastateätava cF 

 

haikki vastaajat oäivat sitä mieätäI että periaatteessa heidäå omaå yritykseåä johto suhtautuu 

positiivisesti siiheåI että työåtekijät käyttävät työaikaaåsa iååovoiåtiiå Eväittämät PT—PUFK 

vksi vastaaja åosti kuiteåkiå esiääe seåI että suhtautumiåeå riippuu johtajastaK qoiåeå vastaaJ

ja paiåotti sitäI että iååovoiåtiiå käytetty työaika ei oäe hukkaaå heitettyä aikaaI jos iååoJ

voiååiå tuäokseåa oå uusi kaupaääistettu ratkaisu tai yritykseå kehittymiåeå ja kiäpaiäukyvyå 

paraåtumiåeåK gos yrityksessä kuiteåkiå käytetääå työaikaa iååovoiåtiiå fååovoiååiå takiaI 

åiiå täääöiå toimiåta oå hukkaaå heitettyä aikaaK haikkieå vastaajieå yrityksissä johtajat suhJ

tautuvat myöåteisesti siiheåI että työåtekijät käyttävät työaikaa uusieå ideoideå työstämiJ

seeå ja kehittämiseeåK qoisaaäta yksi vastaaja huomauttiI että työstämiseäää ja pohdiskeäuääa 

oå rajaåsaI työt täytyy kuiteåkiå saada tehdyksiI eikä koko työaikaa voi käyttää pohtimiseeåK 

 

oiippuu johtajastaI kyääähäå sitä jotkut hyviåkiå ajatteäeeI et jos sä et koåkJ
reettisesti saa tässä ja åyt jotaiå aikaseksiI åiiå se oå hukkaaå heitettyä aiJ
kaaåK Ehaastateätava bF 
 
gos sitä iååovoiåtia ei åähdä semmoseåa kaupaääiseeå ratkaisuuå pyrkiväåä proJ
sessiåaI jos se oå iååovoiåtia iååovoiååiå takiaI åiiå siääoiå se oå hukkaaå heiJ
tettyä aikaaI mutta jos se oå osa tämmöstä yritykseå toimiååaå kehittämistäI 
kiäpaiäukyvyå kehittämistäI åiiå siääoiå se ei ooK Ehaastateätava cF 
 
gos työstää sääääiseå ajaå työajastaaåI åiiå saa työstääI koska musta työtehtäJ
vieå määrä ei saa oääa åiiå suuriK bt sit sieäää pitää oääa sitä aikaa juua kahvia ja 
juteääa ja tavata ihmisiä ja ajateääaK jutta toki jos mietitääåI että jos TIR tuåJ
tia työstää ideaa jaäat pöydääääI åiiå kyäää sitä sitteå ehkä joutuu huomauttaJ
maaåK Ehaastateätava _F 

 

haikkieå haastateätavieå yrityksissä johtajat rohkaisivat työåtekijöitä keskiåäiseeå yhteistyöJ

höå Eväittämä QM ja QSFI joskiå ideoideå eteeåpäiå viemiåeå ja kehittämiåeå ovat yäeeåsä 

pieåeå ydiåtiimiå tehtäväK hoäme haastateätavaa paiåotti sitäI että vaikka asioita kehitettääå 

yhdessä eteeåpäiåI åiiå viimeiseå päätökseå ideoideå eteeåpäiå viemisestä tekee tuäoksesta 

vastaava johtajaK vksi vastaajista oå myös sitä mieätäI ettei työåtekijöideå ideoita väättämätJ

tä kuuååeääa tai viedä eteeåpäiåK vritykseå sisäiseå yhteistyöå äisäksi kaikissa haastateätavieå 

yrityksessä uusia ideoita pyritääå keräämääå myös yritykseåsä uäkopuoäeäta Eväittämä QOFK 

eaastateätavat huomauttivatI että ideaå aäkuperä voi oääa vaikeasti määriteätävissäI koska 

yritykseå työåtekijät seuraavat yritykseå uäkopuoäista maaiämaa koko ajaå ja merkitsevät uuJ



 PU 

sia ideoita muistiiåK hoäme vastaajaa huomauttiI että uudet ideat voivat tuääa taäoå uäkopuoJ

äeätaI mutta varsiåaiseå tuoteideaå pohtimiåeå ja tuotekehitykseå tekemiåeå tapahtuu taäoå 

sisääääK 

 

vhteistyötä tehääåI åiiå että viisaus ei asu siiåä yhdessä päässäK Ehaastateätava 
_F 
 
siime kädessä siitä äiiketoimiååasta vastaavat päättää… eäikkä tavaääaaå seI joäJ
äa oå se taäoudeääiåeå vastuuI oå viime kädessä vastuu ja oikeus tehä se päätösK 
Ehaastateätava cF 
 
hyäää tossa aäaääa tarvii oääa koko ajaå hereiäääI ehdottomastiI oäi kyse hiååasta 
tai tuotteesta tai vaäikoimastaK pitä todeääakiå toivottas eåemmäåkiåI et se tuJ
äis xuäkopuoäeätazK Ehaastateätava AF 
 
juå mieäestä sitä oå vaikee määriteäääI mistä se ideaå aäkuperä oåI mutta mä 
väittäisiåI että åe ärsykkeet tuäee uäkopuoäeäta eäi et seurataaå mitä maaiämasJ
sa tapahtuuK åehäå oå åiitteå ideoideå pohjaääaI mutta sitteå kuå ruetaaå varJ
siåaisesti sitä tuoteideaa miettimääåI åiiå se tehdääå sitteå täääää sisääääK 
Ehaastateätava cF 

 

puuriå osa haastateätavista oäi sitä mieätäI että heidäå omassa yrityksessääå johto kaååustaa 

työåtekijöitä kertomaaå mieäipiteeåsä ja uudet ideaåsa Eväittämä PVFK vksi vastaajista kuiJ

teåkiå paiåottiI että ideat pitää kertoa ideoiåtivaiheessaI eikä eåää siiåä vaiheessaI kuå pääJ

tös toteutettavasta ideasta oå tehty ja prosessi oå siirtyåyt kehitysJ ja toteuttamisvaiheeJ

seeåK vksi vastaajista kertoiI että heidäå yrityksessääå ideoita voi kertoa meäko vapaastiI 

mutta moåesti ideat jäävät ”äeijumaaå iämaaå” eikä åiitä äähdetä toteuttamaaåK eaastateätaJ

vieå yrityksissä virheet yäeeåsä saääitaaåI mutta åiistä ei väättämättä oteta opiksiI useimmiteå 

åe vaiå vaietaaå Eväittämät QQFK 

 

jeiäää oå hyviå vapaamuotoiset paäaverit… mut åe xideatz jää vähäå åiiå kuå 
äeijumaaåK Ehaastateätava AF 
 
jieäipiteet pitää saåoa ja saa saåoaI mutta sitteå kuå tehdääå päätösI että 
åäiå tehdääåI åiiå sitteå okeiI voi saåoaI että oå eri mieätäI mutta sitteå kuiJ
teåkiå tehdääå åiiå kuå päätettyKKKgoskus toimitaaå mieäipiteeå vastaisestiI jos 
katotaaåI että yäeiåeå etu tai yritykseå tavoitteet tai resurssieå puute tai kiäJ
paiäutiäaååe vaatii toimiåtaa åiideå mieäipiteideå vastaisestiK Ehaastateätava cF 
 
xvirheet z saääitaaåI muå mieäestä åe vaaå vaietaaå… xjohtajaz saåo kerraåI etJ
tä oåko teitä koskaaå toruttu siitäI että oäisitte yäittäåeet toimiåtavaätaååeK biI 
åo ehkä joskus kaååattaisi yrittääK qavaääaaå seI että me meååääå åiiå varmaå 
pääääeI et ei tuu… sirheistä ei ehkä vääitetäI mutta åiitä ei myöskääå hyödyåJ
åetä miääääå tavaääa oppeiåaK Ehaastateätava aF 
 

 

iisätäkseeå orgaåisaatioå iååovatiivisuutta johtajaå tuäee arvostaa työåtekijöideå eriäaisuutta 

ja heidäå eriäaista kouäutusta ja taustaaåsa Eväittämä QNFK eaastateätavieå mieäestä väite piJ

tää periaatteessa paikkaåsaI mutta käytäååössä aiåakiå kaksi haastateätavieå orgaåisaatioista 

paäkkaa samaåäaisia ihmisiäK qaäoå uäkopuoäeäta tuäevat uudet työåtekijät voisivat kuiteåkiå 



 PV 

tuoda orgaåisaatiooå uusia ajatuksia ja katsoåtakaåtojaI mutta täysiå tuåtemattomaå työåteJ

kijäå paäkkaamiåeå oå myös riskiK  

 

bsimerkiksi meijäå orgaåisaatiooåI otetaaå aiåa tuttuja töihiå… että tietääI et 
toå kaås tuäee toimeeåK qavaääaaå haetaaå sitä homogeeåistaK bi oo väättämätJ
tä hyvä asiaK bsimerkiks åyt tää meijäå myyåtipääääiköå paäkkamiåeåI jos se ois 
tuääut uäkopuoäeätaI åiiå siiåä ois voiåut tuääa paäjoå taas uutta ja siääeeå vähäå 
herättääK Ehaastateätava AF 
 
kiiäää oå se tietty mieäikuva siitäI että miåkääaisia ihmisiä sieäää pitäisi oääa töisJ
säI ja se ei väättämättä oo oikeiåK Ehaastateätava bF 

 

haikkieå haastateätavieå yrityksissä yritykseå johto kaååustaa työåtekijöitä kehittämääå itseJ

ääå Eväittämä QRFK qyöåtekijät voivat osaääistua sekä omaå yritykseå sisäiseeå kouäutukseeå 

että työpaikaå uäkopuoäeääa järjestettäviääe kursseiääeK houäutukseå tuäee kuiteåkiå hyödyttää 

sekä työåtekijää että työåaåtajaaK vhdessä haastateätavieå yrityksistä työåtekijöideå osaaJ

mista oå äähdetty kehittämääå vahvuuksieåsa kauttaK Aiemmiå yritys oäi pyrkiåyt kehittämääå 

työtekijöideå heikkoja kohtiaI mutta åykyääå voimavarat suuååataaå työåtekijöideå vahvuukJ

siiå ja åiideå kehittämiseeåK pamassa yrityksessä oå myös heräteäty ajatusta siitäI että esiJ

miesteå toimiåtaa tuäisi mitata seå mukaaåI kuiåka hyviå he ovat pystyåeet kehittämääå 

työåtekijöideåsä osaamistaK 

 

xheåkiäöstöjohtajaääaz oå siitäI että maåagereita ja äiidereitä pitäisI åiiääe pitäis 
äaittaa mittariI että kuiåka paäjoå åe kehittää omia työåtekijöitäåsäI että kuiåJ
ka paäjoå he saavat kehittymääå heitä ja eteåemääåK bt se oå johtajieå ja maJ
åagerieå tehtävä kehittää aäaisiaåsaK Ehaastateätava aF 
 
kyt yhteåä teemaåa oå vahvuudetI että vahvista vahvuuksia ja meiäää ajateäJ
äaaåI että kuhuåkiå tehtävääå oå eriäaiset vahvuudet ja jokaiseeå tehtävääå 
tarvitaaå jotaiå ja åiitä vahvistetaaåK Aiemmiå oå ehkä ajateätu eåempi sitäI 
että sä oot huoåo tossaI että kehitä sitäK Ehaastateätava aF 

 

säittämääää QT kysyttiiå sitäI paäkitsevatko haastateätavieå yritykset työåtekijöitääå uusista 

ideoistaK jissääå kohdeyrityksessä uusista ideoista ei paäkita eriääisiäää paäkkioiääaK vhdessä 

yrityksessä oå käytössä aäoitepaäkkiojärjesteämäI mutta tämä järjesteämä toimii tehdastasoäJ

äaK Asiaåtuåtijatehtävissä oäevat työåtekijät voivat saada tuååustusta tekemistääå iååovaatiJ

oistaI mutta heitä ei paäkita ideoista erikseeåI koska katsotaaåI että iååovoiåti ja asioideå 

kehittämiåeå kuuäuu heidäå toimeåkuvaaåsaK 

 

bipä paäkitaK jeiäää saåotaaåI et hei hyvä hommaI jooI mutta ei paäkita eåääK 
Ehaastateätava _F 

 

paatetaaå huomioidaI paäkitaaå siis tuååustetaaå seI et jos joku oå tehåyt joJ
taiåI åiiå kerrotaaå siitä juäkisestiK gos joku oå oikeesti tehåyt jotaiå upeaa iåJ
åovoiåtiaI joka oå sitteå vieää saatu toteutettuaI åi kyäää siitä saa sitteå kuuääa 
positiivisessa mieäessäK Ehaastateätava CF 
 



 QM 

peäkeiå tapa oå se aäoitepaäkiåtoI mut sehäå pyörii tuoääa tehdastasoääaK pit tCk 
ja markkiåoiåti se paäkkio tuäee joka kuukaudeå NRK päivä eäi äähiååä se oå 
maiåetta ja kuååiaa ja esimies voi kehityskeskusteäussa saåoaI että ihaå hyväK 
Ehaastateätava cF 

 

QKQ quäosteå arvioiåti ja johtopäätökset 

 

qutkimukseå tarkoitukseåa oäi seävittääI miteå yritykseå iååovatiivisuutta voidaaå paraåtaa 

iååovatiiviseääa johtamiseääaK qarkoitukseåa oäi seävittääI miääaista iååovatiiviseå johtamiseå 

tuäisi oääaI jotta työåtekijöideå haäu iååovoiåtiiå äisääåtyisiK huviosta NM åäkyvät åe iååovatiiJ

viseå johtamiseå osaJaäueetI joihiå johtajieå tuäisi kiiååittää huomiota pystyäkseeå paraåtaJ

maaå orgaåisaatioåsa äuovuutta ja iååovatiivisuuttaK 

 

 

huvio NMW fååovatiiviseå johtamiseå osaJaäueet ja työåtekijöideå iååovatiivisuus 

 

gohtamistapa 

qutkimus vahvisti teoriaaI joåka mukaaå johtajaå suhtautumiåeå iååovatiivisuutta ja uusia 

ideoita kohtaaå vaikuttaa joko positiivisesti tai åegatiivisesti työåtekijöideå äuovuuteeå ja 

haäuuå kehittää toimiåtatapojaK lå tärkeääI että iååovatiiviset johtajat ymmärtävät uusieå 

ideoideå ja iååovaatioideå merkitykseå yritykseå meåestykseå kaååaätaK 

 

fååovatiiviseå johtajaå tuäee åähdä asioita uusista åäkökuämista ja häåeå pitää pystyä kyJ

seeåaäaistamaå vaääitsevia oäosuhteitaK serkostoimiåeå sekä yritykseå sisäJ että uäkopuoäeääa 

oå tärkeää iååovatiiviseääe johtajaääeK eaastateätavat ajatteäivatI että iååovatiiviseå johtajaå 

pitää pystyä testaamaaå uusia asioita ja toimiåtatapojaI joskiå turhaå suurieå riskieå ottamisJ

ta oäisi hyvä väättääK fååovatiiviseå johtajaå tuäee myös havaiååoida ympäröivää maaiämaa ja 

äöytää sieätä sigåaaäeja mahdoääisista uusista käyttökeäpoisista ideoistaK 

 



 QN 

fååovatiiviseå johtajaå tuäee pystyä muuttamaaå johtamistapaaåsa tiäaåteeå ja iååovaatioJ

prosessiå vaiheideå mukaaåK fååovatiiviseå johtajaå tuäee ymmärtääI miääoiå orgaåisaatio 

vaatii eåemmäå maåagemeåtJtyyppistä asiajohtajistaI miääoiå taas äeadershipJtyyppistä ihmisJ

teå ohjaamistaK bsimerkiksi iååovaatioprosessiå aäussa iååovatiiviseå johtajaå tuäee aåtaa 

aikaa ja tiäaa ideoiååiääeI kuå taas prosessiå äoppuvaiheessa projekti pitää saada vaämiiksi soJ

vittujeå toimiåtatapojeåI aikatauäujeå ja budjetiå puitteissaK 

 

qutkimuksessa kävi seäviääeI että vaikka iååovatiiviåeå johtaja aåtaa työåtekijöideå tehdä 

työt rauhassaI pitää häåeäää siäti oääa auktoriteettia ja kykyä tehdä päätöksiäK fååovatiiviseå 

johtajaå tuäee asettaa työåtekijöiääe seäkeät tavoitteetI mutta häåeå pitää pystyä äuottamaaå 

siiheåI että työt tuäevat tehdyiksi iämaå tarkkaa koåtroääiaK 

 

oesurssit 

qutkimukseå mukaaå iååovoiåti ei väättämättä vaadi suuri ajaääisia tai rahaääisia paåostuksiaI 

riittääI kuå työåtekijät ovat avoimia uusiääe asioiääe ja ideoiääeK qoisaaäta aktiiviåeå tuotekehiJ

tystyö vaatii aikaa ja rahaaK vritykseå voi oääa vaikea määrittääI kuiåka paäjoå yksi iååovaatio 

prosesseiåeeå maksaaI koska äopuääiåeå toteutettava tuote tai paäveäu voi syåtyä esimerkiksi 

toiseå tuotekehitysprojektiå sivutuotteeåaK qyöåtekijöiääe pitää kuiteåkiå varata tarpeeksi 

aikaa vapaaääe ajatteäuääeI muuteå ideat hautautuvat kiireeå ja muideå työtehtävieå aääeK 

 

fämapiiri 

vrityskuättuuriå ja työiämapiiriå äuomisessa iååovatiiviseääa johtajaääa oå tärkeä rooäiK fååovaJ

tiiviseå johtajaå tuäee äuoda yritykseeå iämapiiriI jossa työåtekijät haäuavat kehittää uusia 

tuotteitaI paäveäuja ja toimiåtatapojaK vritykseå iämapiiriå tuäee oääa seääaiåeåI että työåtekiJ

jät uskaätavat kertoa mieäipiteeåsä ja uudet ideaåsaK sirheet hyväksytääå ja åiideå tuoma 

oppi pyritääå hyödyåtämääå seuraavieå iååovaatioideå kohdaääaK 

 

qutkimukseå mukaaå iååovatiiviseå johtajaå tuäee rohkaista työåtekijöitä keskiåäiseeå yhJ

teistyöhöåK rudet ideat saattavat syåtyä yksittäiseå työåtekijäå ajatteäuå tuäokseåaI mutta 

åiideå kehittämiseeå tarvitaaå eri toimijoideå vääistä yhteistyötäK vhteistyötä oå hyvä pyrkiä 

tekemääå myös yritykseå uäkopuoäisteå tahojeå kaåssaI joääoiå esimerkiksi asiakkaiäta tuäevat 

uudet ideat pystytääå hyödyåtämääåK  

 

Työntekijät 

qutkimus vahvisti teoriaaI joåka mukaaå iååovoiåti kuuäuu periaatteessa kaikiääe orgaåisaatioå 

jäseåiääeK häytäååössä kaikki työåtekijät eivät kuiteåkaaå iååovoiK haikkieå työåtekijöideå ei 

voi odottaa keksiväå uusia yritystä taäoudeääisesti hyödyttäviä ideoitaK hetääå ei voi myöskääå 

paiåostaa tai pakottaa iååovoimaaåI koska täääaiåeå vaatimus voi aiheuttaa joiääekiå työåtekiJ

jöiääe ahdistusta ja paiåettaK fååovatiiviset johtajat voivat vaiå rohkaista työåtekijöitä iååoJ



 QO 

voiåtiiå muuå muassa äuomaääa orgaåisaatiooå kaååustavaåI uusiääe ideoiääa avoimeå iämapiiJ

riåK qyöåtekijöideå iååovatiivisuutta ja äuovuttaa voidaaå myös kehittää muuå muassa kouäuJ

tukseå avuääaK houäutukseå tuäee kuiteåkiå oääa seääaistaI että siitä saadaaå hyötyä sekä työåJ

tekijäääe että työåaåtajaääeK lrgaåisaatiotasoääa iååovatiivisuutta voidaaå kehittää esimerkiksi 

aivoriihityöskeåteäyå avuääaK 

 

sarmistaakseeå yritykseå äuovuudeå ja uusieå ideoideå syåtymiseå iååovatiiviseå johtajaå 

tuäee paäkata orgaåisaatiooåsa työåtekijöitäI joiääa oå eriäaiåeå tausta ja kouäutusK qutkimukJ

sessa kävi iämiI että yritykset paäkkaavat useiå samaåtyyppsiä työåtekijöitäI joääoiå uusia ideJ

oita ja ajatuksia ei pääse syåtymääåK fååovatiiviseå johtajaå pitäisi åähdä eriäaisuus mahdoääiJ

suuteåaI eikä uhkaåa vaääitseviääe toimiåtatavoiääeK 

 

qämäå opiååäytetyöå aäkuperäiseåä tarkoitukseåa oäi seävittääI miteå yritykseå työhyviåvoiåJ

tia ja iååovatiivisuutta voidaaå paraåtaa iååovatiiviseääa johtamiseääaK qyöå tarkoitukseåa oäi 

seävittääI miääaista iååovatiiviseå johtamiseå tuäisi oääaI jotta työåtekijöideå työhyviåvoiåti ja 

sitä kautta iååovatiivisuus äisääåtyisivätK qutkimukseå aikaåa kävi kuiteåkiå seäväksiI että iåJ

åovatiiviseå johtamiseå ja työhyviåvoiååiå vääistä yhteyttä oå vaikea äöytääK qutkimuksessa ei 

myöskääå käyåyt seäviääeI kumpi iämiö oå syy ja kumpi seurausK qutkimuksessa ei pystytty seäJ

västi osoittamaaåI oåko iååovatiiviåeå johtamiåeå ratkaiseva tekijä työåtekijöideå työhyviåJ

voiååiääe vai oåko johtajieå iååovatiiviåeå johtamistapa seurausta työåtekijöideå työtyytyväiJ

syydestä ja hyviåvoiååistaK gohtamiseå ja työhyviåvoiååiå vääisestä yhteydestä äöytyi viitteitä 

muuå muassa seuraavista äaiåauksistaW 

 

gooI kyä mä åäkisiå åäiåK ja musta tuåtuuI et xyritykseå uz johtoryhmäå tasoääa 
åousee aiåa joku teema… sit tehääå sitä ja sit se oå vaämis ja sit åousee uusi 
teema… pe muå mieäestä tuåtuu hyväätäI että reagoidaaå asioihiå ja kehitääå 
åiitä ja sit siirrytääå seuraavaaåK Ehaastateätava aF 
 
gos työstää sääääiseå ajaå työajastaaåI åiiå saa työstääI koska musta työtehtäJ
vieå määrä ei saa oääa åiiå suuriK bt sit sieäää pitää oääa sitä aikaa juua kahvia ja 
juteääa ja tavata ihmisiä ja ajateääaK Ehaastateätava _F 

 

bsimerkeistä huoäimatta työhyviåvoiååiå ja johtamiseå korreäaatio jäivät tutkimuksessa epäJ

seäviksiK qästä syystä työhyviåvoiååiå tarkasteäu päätettiiå tässä opiååäytetyössä jättää väJ

hemmäääeK qyöhyviåvoiååiå ja iååovatiiviseå johtamiseå vääiåeå yhteys oäisi kuiteåkiå mieäeåJ

kiiåtoiåeå jatkotutkimusaiheK qutkimuksessa voisi pyrkiä äöytämääå seäkeitä iååovatiiviseå 

johtamiseå aäueitaI jotka vaikuttavat työåtekijöideå työhyviåvoiåtiiåK 

 

R vhteeåveto 

 

qämäå opiååäytetyöå tarkoitukseåa oäi seävittääI miteå yritykseå työhyviåvoiåtia ja iååovatiiJ

visuutta voidaaå paraåtaa iååovatiiviseääa johtamiseääaK qutkimuksessa pyrittiiå äöytämääå 



 QP 

tekijöitäI joihiå iååovatiiviseå johtajaå tuäisi kiiååittää huomiotaI jotta työåtekijöideå iååoJ

vatiivisuus ja äuovuus kehittyisivät ja äisääåtyisivätK qutkimukseå ja teoreettiseå viitekehykseå 

avuääa pystyttiiå määrittämääå iååovatiiviseå johtamiseå eäemeåttejäI jotka ovat tärkeitä 

työåtekijöideå äuovuudeääe ja iååovatiivisuudeääeK eaastatteäuiääa pystyttiiå vahvistamaaå teoJ

reettiseå viitekehykseå oäettamuksia ja täätä osiå työ oååistui hyviåK qyöå aäkuperäiseåä tarJ

koitukseåa oäi kuiteåkiå seävittääI miääaista iååovatiiviseå johtamiseå tuäisi oääaI jotta työåteJ

kijöideå työhyviåvoiåti ja sitä kautta iååovatiivisuus äisääåtyisivätK qutkimuksessa ei pystytty 

seäkeästi osoittamaaå iååovatiiviseå johtamiseå ja työhyviåvoiååiå vääisiä tekijöitäI joteå tääJ

tä osiå työ ei vastaååut aäkuperäistä tarkoitustaaåK  

 

Aäuå periå tutkimus pyrittiiå viemääå ääpi äiitteessä N oäeviääa haastatteäuväittämiäääK qämä 

tapa ei kuiteåkaaå toimiåutI koska haastateätavat vastasivat väittämiiå äyhyesti kyäää tai eiI 

eivätkä perusteääeet vastauksiaaå spoåtaaåistiK lpiååäytetyöå tekijä joutui esittämääå paäjoå 

jatkokysymyksiä saadakseeå haastateätavieå mieäipiteet seäviääeK säittämät vaihdettiiå koäJ

maååeå haastatteäuå jääkeeå kysymyksiksiI joääoiå haastateätavieå vastaukset oäivat aäusta 

äähtieå perusteeääisempiaK qutkimusmeåeteämäåä haastatteäu oäi kuiteåkiå toimiva ja tarkoiJ

tukseå mukaiåeåI koska tutkimukseå tarkoitukseåa oäi seävittää haastateätavieå mieäipiteitä ja 

ajatuksia tutkimukseå kohteeåa oäevista asioistaK 

 

vhteåä jatkotutkimusaiheeåa oäisi mieäeåkiiåtoista seävittääI pystytääåkö työhyviåvoiååiå ja 

iååovatiiviseå johtamiseå vääiåeå yhteys äöytämääå ja jos pystytääåköI voidaaåko tutkimukJ

seääa osoittaaI kumpi käsite oå syy ja kumpi seurausK qoiseåa jatkotutkimukseå kohteeåa voisi 

oääa seI miteå samaå yritykseå eri orgaåisaatiotasoiääa oäevat työåtekijät suhtautuvat iååovaJ

tiivisuuteeå ja uusieå ideoideå syååyttämiseeåK läisi mieäeåkiiåtoista seävittääI eroavatko 

työåtekijöideå mieäipiteet iååovatiivisuudesta seå mukaaåI miääaisissa työtehtävissä he toimiJ

vat vai pystyvätkö kaikki työåtekijät kaikiääa orgaåisaatiotasoiääa oäemaaå äuovia ja iååovatiiviJ

siaK läisi mieäeåkiiåtoista myös tutkiaI miääaisia åegatiivisia ja epämieäuisia vaikutuksia iååoJ

vaatioiääa voi oääa orgaåisaatiooåK 
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mKiK EtoimKF qyöhyviåvoiååiå johtamiåeåK eeäsiåkiW ltavaI NN—QQK 
  
qracyI pKgK OMNMK nuaäitative nuaäityW bight “_igJqeåt” Criteria for bxceääeåt nuaäitative oeJ
searchK nuaäitative fåquiry NSI UPT—URNK 
 
sesteriåeåI mKJiK OMMVK qyöhyviåvoiååiå edistämistäK qeoksessa eeäsiääK jK C paäojärviI pK 
EtoimKF ptrategiseå heåkiäöstöjohtamiseå käytäååötK eeäsiåkiW qaäeåtumI OST—OTUK 
 
testI jKAKI eirstI dKI oichterI AK C phiptoåI eK OMMQK qweäve steps to heaveåW successfuääy 
maåagiåg chaåge through deveäopiåg iååovative teamsK buropeaå gouråaä of tork aåd lrgaåiJ
zatioåaä msychoäogy NP EOFI OSV—OVVK 
 

testI jKAK C carrI gKiK NVVMK fååovatioå at torkK qeoksessa testI jKAK C carrI gKiK EtoimKF 
fååovatioå aåd Creativity at torkK msychoäogicaä aåd lrgaåizatioåaä ptrategiesK ChichesterW 
gohå tiäey C poåsI P—NPK  
 

 

fåteråetJäähteet 

CapozziI jKI ayeI oK C eoweI AK OMNNK pparkiåg creativity iå teamsW A executive’s guideK 
jchiåsey nuarteräy OI TQJUNK siitattuW UKNMKOMNOK 
httpWLLwwwKmckiåseyquarteräyKcomLpparkiåg_creativity_iå_teams_Aå_executives_guide_OTU
S 
 
oyaåI gK oK OMNMK ieadership pkiääs for ariviåg fååovatioåK _usiåessteekKcom NVKNNKOMNMK siiJ
tattu SKNOKOMNOK 
httpWLLwwwKbusiåessweekKcomLmaåagiågLcoåteåtLåovOMNMLcaOMNMNNNV_PMPUPOKhtm  
 
 



 QT 

huviot 
 

huvio NW lpiååäytetyöå tarkoitusW työåtekijöideå työhyviåvoiååiå ja iååovatiivisuudeå 
äisäämiåeå iååovatiiviseå johtamiseå avuääa KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK U 
huvio OW fååovaatioå osatekijät KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NN 
huvio PW fååovoiåtiiå vaadittavia tekijöitä Emukaiääeå pkarzyåski C dibsoå OMMUI OPNF KKKKK NP 
huvio QW qyöhyviåvoiååiå eäemeåtit Emukaiääeå hehusmaa OMNNaI NNOX jaåka ymK OMMTI TFNS 
huvio RW qyöhyviååoiååiå portaat Emukaiääeå oauramo OMNOI NRF KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NU 
huvio SW fååovatiiviseå johtajaå omiåaisuudet KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ON 
huvio TW qyöåtekijöideå iååovatiivisuutta paraåtavia tekijöitä KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OO 
huvio UW fååovatiiviseå johtamiseå tekijät KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OP 
huvio VW eaastatteäuå rakeååe KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OS 
huvio NMW fååovatiiviseå johtamiseå osaJaäueet ja työåtekijöideå iååovatiivisuus KKKKKKKKKKK QM 
 
 



 QU 

qauäukot 

 

qauäukko NW iuovuudeå ja iååovatiivisuudeå piirteitä KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK V 
qauäukko OW eaastatteäujeå aikatauäu ja åiistä syåtyåeeå materiaaäiå määrä KKKKKKKKKKKKKKKK OT 
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iiitteet 

 

iiite NW eaastatteäuväittämät 

 

A. Työhyvinvointi 
NK työhyviåvoiåti sisäätää työåtekijäå heåkiseå hyviåvoiååiå 
OK työhyviåvoiåti sisäätää työåtekijäå heåkiseå ja fyysiseå hyviåvoiååiå 
PK työhyviåvoiåti sisäätää työåtekijäå heåkiseåI fyysiseå ja sosiaaäiseå hyviåvoiååiå 
QK työhyviåvoiåti rakeåtuu vaiå työssä koetuista asioista 
RK työhyviåvoiåtiiå vaikuttaa vaiå työåtekijäå heåkiäökohtaisesti työssääå kokemat 

asiat 
SK johtamiåeå vaikuttaa työåtekijöideå työhyviåvoiåtiiå  
TK työympäristö ja työtoverit vaikuttavat työhyviåvoiåtiiå 
UK työå sisäätö ja mieäekkyys vaikuttavat työhyviåvoiåtiiå 
VK työhyviåvoiåti motivoi tekemääå työtä 
NMK työhyviåvoiåti paraåtaa tuäokseääisuutta 
NNK työhyviåvoiåti edistää iååovatiivisuutta 
 

B. fnnovatiivisuus 
NOK iååovaatio oå tekåiåeå keksiåtö 
NPK iååovaatio voi oääa paäveäu tai uusi toimiåtatapa Eei koåkreettiåeå asiaF 
NQK iååovaatio tuottaa aiåa rahaääista hyötyä orgaåisaatioääe 
NRK iååovoiåti vaatii aiåa ruåsaasti aikaa ja rahaa 
NSK iååovatiivisuus kuuäuvat vaiå harvoiääe tuotekehityksessä työskeåteäeviääe ihmisiääe 
NTK iååovatiivisuus kuuäuu kaikiääe orgaåisaatioå työåtekijöiääe 
NUK iååovaatioiääa ja iååovoiååiääa oå aiåa positiiviåeå vaikutus orgaåisaatiooå 
NVK yksiäö voi kehittää omaa iååovatiivisuuttaaå 
OMK työåtekijät saavat käyttää työssääå äuovuutta ja iååovatiivisuutta 
ONK iååovatiivisuutta voidaaå kehittää orgaåisaatioå sisääää 
OOK johtaja voi vaikuttaa työåtekijöideå iååovatiivisuutteeå  
OPK yritykseå johto suhtautuu positiivisesti ja kaååustavasti uusiiå ideoihiå 
OQK työhyviåvoiåti oå iååovatiivisuudeå edeääytys 

 
C. fnnovatiivinen johtaminen 

ORK johtamiåeå oå joko maåagemeåtJ tai äeadershipJtyyppistä johtamista Ejohtaja vaJ
äitseeI kumpaa käyttää tai kumpi oå häåeääe äuoåtevampi tapa toimiaF 

OSK johtajaå tuäee oääa auktoriteetti 
OTK johtajaå tuäee määrittää työåtekijäå työtehtävät tarkasti 
OUK johtajaå tuäee koåtroääoida jokaiseå työtehtäväå suorittamista 
OVK johtajaå tuäee pystyä åäkemääå asioita uudesta åäkökuämasta 
PMK johtajaå tuäee pystyä kyseeåaäaistamaaå vaäitsevia oäosuhteita ja toimiåtatapoja 
PNK johtajaå tuäee pystyä havaiååoimaaå ympäristöääå 
POK johtajaå tuäee pystyä kokeiäemaaå ja testaamaaå uusia asioita 
PPK johtajaå tuäee pystyä verkostoitumaaå eriäaisteå ihmisteå kaåssa 
PQK johtaja oå aiåut heåkiäöI joka saa iååovoida orgaåisaatiossa 
PRK johtaja vie eteeåpäiå vaiå omia ideoitaaå 
PSK johtaja ei pidä iååovatiivisuutta tai iååovaatiota tärkeäåä asiaåa yritykseå meåesJ

tykseå kaååaäta 
PTK johtajaå mieäestä iååovoiåtiiå käytetty aika oå hukkaaå heitettyä aikaa 
PUK johtaja suhtautuu myöåteisesti siiheåI että työåtekijät käyttävät työaikaa uusieå 

ideoideå äöytämiseeå ja työstämiseeå 
PVK johtaja kaååustaa työåtekijöitä iämaisemaaå mieäipiteitääå ja uusia ideoitaaå 
QMK johtaja rohkaisee työåtekijöitä keskiåäiseeå yhteistyöhöåI koska uudet ideat syåJ

tyvät useiå yhteistyössä 
QNK yritys arvostaa työåtekijöideå homogeeåisuutta Ekaikiääa työåtekijöiäää oå samaåJ

äaiåeå tausta ja kouäutus ja kaikki ajatteäevat asioista samaääa tavaääaI myös uudet 
työåtekijät ”aivopestääå” yritykseå ajatusmaääiiåF 



 RM 
 iiite N 

QOK uudet ideat tuäevat aiåa orgaåisaatioå sisäätä Euäkoa tuääeita ideoita ei hyödyååeJ
täF 

QPK johtajaå johtamistapa oå aiåa samaåäaista riippumatta iååovoiåtiprosessiå vaiJ
heesta 

QQK johtaja ja orgaåisaatio eivät saääi virheitä tai epäoååistumisia 
QRK johtaja kaååustaa työåtekijöitä kehittämääå itseääå 
QSK kaikki uudet ideat käsiteääääå orgaåisaatioå sisääää ja yhdessä päätetääåI mitä 

ideaa äähdetääå työstämääå eteeåpäiå 
QTK uusista ideoista paäkitaaå 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


