
ORGANISAATION 
INNOVAATIOKYVYN 
JOHTAMISMALLI
Innovaatiokyvyn kehittäminen osana johtamisjärjestelmää

Abstract in English

JUKKA
YLIHERVA

Tuotantotalouden osasto, Oulun yliopisto

OULU 2004





JUKKA YLIHERVA

ORGANISAATION 
INNOVAATIOKYVYN 
JOHTAMISMALLI
Innovaatiokyvyn kehittäminen osana 
johtamisjärjestelmää

Academic Dissertation to be presented with the assent of
the Faculty of Technology, University of Oulu, for public
discussion in Raahensali (Auditorium L10), Linnanmaa, on
April 28th, 2004, at 12 noon.

OULUN YLIOPISTO, OULU 2004



Copyright © 2004
University of Oulu, 2004

Esitarkastajat
Professori Jouko  Kankainen
Professori Sakari  Riihelä

ISBN 951-42-7337-0 (nid.)
ISBN 951-42-7338-9 (PDF) http://herkules.oulu.fi/isbn9514273389/

ISSN 0355-3213 http://herkules.oulu.fi/issn03553213/

OULU UNIVERSITY PRESS
OULU  2004



Yliherva, Jukka, Management model of an organisation's innovation capabilities  –
Development of innovation capabilities as part of the management system
Department of Industrial Engineering and Management, University of Oulu, P.O.Box 4300, FIN-
90014 University of Oulu, Finland
2004
Oulu, Finland

Abstract
Over the past few years it has been discussed and written about in Finnish society how the foundation
of Finland's future welfare and economic growth is based on an organisation's renewal and innovation
capabilities. Decreasing the barriers of trade with its "China syndrome", international competition for
taxes, growth and stabilisation treaties of the European Union, high-age structure, and so forth, create
a national sense of necessity to excel in the field of international innovation development.

Researching these demands have led to developing a "governance of organisational innovation
capabilitis" based on existing theories and management doctrines, and empiria. The design embodies
fields of know-how which can improve the organisation's innovation capabilities. These fields of
knowledge consist of companionship and collaboration, knowledge of network skills, mastery of
innovation acquiring processes and knowledge of using innovation stimuli.

By cultivating these skills, the organisation will have an even better chance of achieving positive
development in productivity and, under the circumstances, benefiting intangible capital. With the
support of this design, the organisation will evolve and control its innovation capabilities according
to the philosophy of continuous improvement. The governance consists of measuring methods and
indicators developed in research and connected to existing management and reporting systems of the
organisations. The organisation can also compare its own innovation capabilities in relation to other
organisations for directing and building motivation configurations.

The developed model was tested and evaluated in the Finnish infra-industry operational
environment in six different ways. The model passed the tests, and by guesstimates can be applied in
all organisations such as public utilities and business corporations. Equally, the model is suitable for
different states of distribution channels. The model is being introduced extensively and is available
for organisations on the internet.

Most of the theoretical contribution was probably achieved through the functionality of the
management system. Theoretical contribution also arose, because developing the intangible capital
in organisations has been considered problematic, especially due to the lack of indicators and
measuring methods. The model consists mainly of those indicators and methods created for this
purpose. Also significant, on behalf of the theoretical contribution, was that by obtaining services,
these organisations could develop their own innovation capabilities at the same time by combining
challenging innovation combinations. Extensive material related to the acquisition affairs helps in any
case to understand the relations between methods and outcome. The result of the study was able to
reflect several links with the existing theory. One point of reflection was that with the help of the
model, organisations could reduce the uncertainties detected in the organisational- and economic
theories, which are connected to the selecting of partners and acquisition affairs.

Keywords: acquisition affairs, innovation capability, know-how, managing, networks, 
organisation, partnerships
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Tiivistelmä

Suomalaisessa yhteiskunnassa on viime vuosien aikana puhuttu ja kirjoitettu paljon siitä, että Suomen
taloudellisen hyvinvoinnin ja talouskasvun perustana on tulevaisuudessa organisaatioiden
uudistumis- ja innovaatiokyky. Kaupan esteiden vähentyminen "Kiina-ilmiöineen", kansainvälinen
verokilpailu, EU:n kasvu- ja vakauttamissopimukset, korkea ikärakenne ja monet muut tekijät
aiheuttavat kansallisen paineen olla kansainvälisen innovaatiokehityksen kärjessä. Kansainvälisessä
kilpailussa korkean palkkatason kansantalous ja sen organisaatiot voivat menestyä markkinoilla vain
innovoimalla - kehittämällä jatkuvasti entistä parempia tuotteita, menettelytapoja ja palvelua.

Näistä tarpeista lähtien tutkimuksessa kehitettiin olemassa olevan teorian ja liikkeenjohdon
oppien sekä empirian avulla "organisaation innovaatiokyvyn johtamismalli". Malli sisältää
osaamisalueita, joihin panostamalla organisaatio voi parantaa innovaatiokykyään. Osaamisalueet
ovat kumppanuus- ja sopimusyhteistyöosaaminen, verkostotaitojen osaaminen, innovatiivisen
hankintaprosessin osaaminen ja innovaatiokannusteiden käytön osaaminen. Näitä kehittämällä
organisaatiolla on entistä paremmat mahdollisuudet saavuttaa positiivista tuottavuuskehitystä ja
hyötyä näin ollen aineettoman varallisuutensa kehittymisestä.

Mallin avulla organisaatio pystyy kehittämään ja hallitsemaan innovaatiokykyään jatkuvan
parantamisen filosofian mukaisesti. Johtamismalli sisältää mittausmenettelyt ja tutkimuksessa
kehitetyt mittarit sekä näiden kytkennät organisaatioiden olemassa oleviin johtamisjärjestelmiin.
Organisaatio voi myös verrata omaa innovaatiokykyään suhteessa muihin organisaatioihin ja
hyödyntää tietoa oman organisaation johtamisessa ja motivaatioasetelmien rakentamisessa.

Kehitettyä mallia testattiin ja arvioitiin suomalaisessa infra-alan toimintaympäristössä kuudella
eri tavalla. Malli läpäisi suoritetut testit, ja arvioiden mukaan sitä voidaan hyödyntää kaikissa
organisaatioissa niin julkisella alalla kuin yrityksissäkin. Yhtä lailla malli sopii käytettäväksi
arvoketjun eri vaiheissa. Mallia ollaan ottamassa laajasti käyttöön ja kehitetty malli on
organisaatioiden saatavilla Internetin kautta.

Teoreettista kontribuutiota saavutettiin ehkä eniten johtamismallin toimivuuden ansiosta.
Teoreettista kontribuutiota syntyi myös siitä, että aineettoman varallisuuden kehittämistä
organisaatioissa on pidetty ongelmallisena nimenomaan mittareiden ja mittausmenetelmien
puuttumisen vuoksi. Malli sisältää monia tätä tarkoitusta palvelevia mittareita ja mittausmenetelmän.
Merkittävää teoreettisen kontribuution osalta oli myös se, että organisaatiot hankkiessaan palveluita
voivat samalla kehittää omaa innovaatiokykyään yhdistämällä hankintoihinsa haasteellisia
innovaatioasetelmia. Laaja hankintatoimeen liittyvä aineisto auttaa muutenkin ymmärtämään keinon
ja lopputuloksen suhteita. Tutkimuksen tuloksia pystyttiin reflektoimaan myös olemassa olevaan
teoriaan usean kiinnekohdan kautta. Yhtenä reflektointikohtana oli se, että mallin avulla organisaatiot
pystyvät vähentämään organisaatio- ja talousteorioissa havaittuja epävarmuuksia, jotka liittyvät
kumppaneiden valintaan ja organisaation hankintatoimeen.

Asiasanat: hankintatoimi, innovaatiokyky, johtaminen, kumppanuudet, organisaatio, 
osaaminen, verkostot





Alkusanat

”Työ tekijänsä palkitsee” on vanha suomalainen sananlasku, joka pitää paikkansa minunkin
väitöstyöni kohdalla. Tutkimuksen parissa vietetty aika on ollut työntäyteistä, mutta samal-
la antoisaa, opettavaista ja palkitsevaa.

Tutkimuksen aihepiirin valinta oli minulle helppo. Näin jälkeenpäin ajatellen tuntuu,
että olen valmistellut tätä tutkimusaihetta koko työelämäni ajan. Minua on aina kiinnosta-
nut organisaation tuottavuuden parantaminen ja siihen liittyvä kehitystoiminta. Olen usein
harmitellut, että johdon työkalupakista puuttuu apuvälineitä organisaation tuottavuuden
kehittämiseksi aineettoman varallisuuden kautta. Toisekseen minulle on ollut tärkeää, että
asioita on kehitetty yhteistyössä henkilöstön kanssa. Ehdottomana päämääränä kehittämi-
selle olen aina pitänyt todellisten muutosten aikaansaamista. Olen saanut tutkimustyötä
tehdessäni toteuttaa kaikkia näitä motivaatiolähteitäni. Siksi olen tehnyt työtä innolla ja
siinä mielessä olen tyytyväinen aikaansaannokseen.

”Auta miestä mäessä, älä mäen alla”, sanotaan. Juuri näin on käynyt minun puurtaessani
väitöstyöni kimpussa. Olen saanut arvokasta apua ja tukea väitöstyötä tehdessäni. Nyt kun
tutkimus on päättynyt, on aika lausua kiitokset kaikille niille, jotka ovat minua auttaneet ja
tukeneet. Ilman heitä väitöstyön valmistuminen olisi ollut huomattavasti kovemman
takana.

Ensinnäkin haluan kiittää kaikkia entisiä esimiehiä, joita minulla on työelämän varrella
ollut useita. He ovat antaneet minulle mahdollisuuden toteuttaa käytännössä niitä ajatuksia,
joita olen nähnyt hyödyllisinä kulloisessakin tilanteessa tehdä. Myös tämä työ on seurausta
siitä. Toisekseen haluan kiittää nykyistä esimiestäni Heikki Koivistoa. Hän antoi tilaisuu-
den osittaiseen vetäytymiseen ”etulinjasta” varsinaisen kirjoitustyön ajaksi.

Olen myös kiitollinen läheisille työkavereilleni Tieliikelaitoksessa. Ilman heidän kan-
nustustaan ja työssä venymistään ei aikaa tutkimustyön tekemiselle olisi löytynyt riittä-
västi. Tämä mahdollisti myös sen, että sain olla tarpeeksi pitkän ajan Oulun Yliopistossa
tutkijana eikä kaikkea aikaa tarvinnut ottaa viikonlopuista ja illoista.

Olen myös hyvin kiitollinen niille organisaatioille, jotka lähtivät mukaan tutkimustyö-
hön kytkeytyvään projektiin. Sen avulla varmistuivat taloudelliset edellytykset tutkimuk-
sen läpivientiin ja osaltaan se mahdollisti vapauden päästä irrottautumaan päivän rutii-
neista. Kaikki mukana olleet organisaatiot löytyvät tämän julkaisun liiteaineistosta.



Haluan kiittää suuresti tekniikan tohtori Harri Haapasaloa nykyaikaisesta ja kannusta-
vasta ohjauksesta tutkimuksen kaikissa vaiheissa. Harrin kanssa pystyin käymään aitoa dia-
logia silloin kuin tarvetta ilmeni. Haluan myös osoittaa kiitokseni Oulun Yliopiston tuotan-
totalouden henkilökunnalle kaikesta siitä ammatillisesta tuesta, jota olen tutkimukseni
aikana saanut. Väitöstyön esitarkastajina olivat professorit Sakari Riihelä ja Jouko Kankai-
nen. Nöyrä kiitokseni erinomaisen rakentavista ja kriittisistä kommenteista väitöstyön vii-
meistelemiseksi. Haluan myös kiittää Juha-Matti Junnosta tieteellisistä näkemyksistä vii-
meistelyn loppuvaiheessa.

Tutkimuksessa oli suurena apuna myös Vesa Männistö. Hänen ammattitaitonsa tilastol-
listen ohjelmien käytössä oli arvokasta. Hänelle suuri kiitos joustavuudesta ja ammatilli-
sesta avusta. Kielellisen lahjansa työlle antoi Riitta Suominen. Hänen ansiostaan työstäni
tuli ”luettavaa”. Kiitos Riitta. Erityiskiitoksia haluan osoittaa Markku Tepolle, Tapani
Karoselle, Samuli Haapasalolle, Jussi Kaupille ja Esko Pyykköselle. He auttoivat omalla
tavallaan tutkimuksen käynnistämisessä.

Suurimmat ja rakkaimmat kiitokset haluan osoittaa Tarjalle, Kristiinalle, isälleni ja
muille lähimmäisilleni – sukulaisille ja ystäville. Haluan myös muistaa omaa äitiäni, joka
on jo rajan takana. Hänen antamansa suuntaviivat elämälleni vaikuttavat edelleen.

Espoossa 13.3.2004 Jukka Yliherva



Sisällysluettelo

Abstract 
Tiivistelmä
Alkusanat 
Sisällysluettelo
1 Johdanto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

1.1 Lisäarvoa organisaatioiden innovaatiokyvyllä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
1.3 Tutkimuksen metodologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
1.4 Tutkimuksen rakenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

2 Innovaatiot ja organisaatioiden johtaminen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
2.1 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
2.2 Innovatiivinen organisaatio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24

2.2.1 Innovaatiotutkimukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
2.2.2 Innovaatiolähteet ja organisaatiotasoiset innovaatioprosessit . . . . . . . . .  25
2.2.3 Organisaatioiden innovaatiostrategioiden tyypittely . . . . . . . . . . . . . . . .  30
2.2.4 Organisaation innovaatiokyvyn tunnuspiirteitä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32

2.3 Organisaatioiden välinen yhteistyö ja innovaatiokehitys . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
2.3.1 Organisaatioiden välisen yhteistyön näkökulmia  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
2.3.2 Onnistumisen edellytyksiä innovatiiviselle yhteistyölle . . . . . . . . . . . . .  37

2.4 Organisaation johtaminen ja kehittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44
2.4.1 Organisaation uudistumistarve  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44
2.4.2 Aineettoman varallisuuden merkitys ja johtamisen arvo-alue  . . . . . . . .  50
2.4.3 Aineettoman varallisuuden kehittämismenetelmiä . . . . . . . . . . . . . . . . .  52

2.5 Teoriasynteesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
3 Innovaatiokyvyn johtamismallin rakentaminen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61

3.1 Infra-alan toimintaympäristö  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62
3.1.1 Palveluiden hankinta ja yhteistyö  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62
3.1.2 Toimintaympäristön muutospaineita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65

3.2 Organisaation innovaatiokyvyn johtamismallin kehittäminen . . . . . . . . . . . . .  68
3.2.1 Johtamismallin toiminta- ja mittarilogiikka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68
3.2.2 Johtamismallin käsitemääritykset, innovaatio-ominaisuudet ja mittarit .  72



3.2.3 Mallin kehittämisaineiston keruu ja tulosten käsittely  . . . . . . . . . . . . . .  82
3.2.4 Kehittämisaineiston tuloksien analysointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86
3.2.5 Johtamismallin osatekijöiden painoarvot  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100
3.2.6 Mallin implementointi osaksi johtamisjärjestelmää  . . . . . . . . . . . . . . .  102

3.3 Organisaation innovaatiokyvyn johtamismalli tiivistetysti  . . . . . . . . . . . . . .  103
3.4 Synteesi johtamismallin rakentamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108

4 Rakennetun johtamismallin testaaminen ja arvioiminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  111
4.1 Kehitetyn johtamismallin testaus- ja arviointimenettelyt . . . . . . . . . . . . . . . .  111
4.2 Johtamismallin testaaminen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112

4.2.1 Tutkimuksessa kehitetyn mallin testaaminen kyselytutkimuksella . . . .  112
4.2.2 Tutkimustulosten objektiivisuuden testaaminen ”peilin kautta” . . . . . .  115
4.2.3 Tutkimuksessa kehitetyn mallin testaaminen case-yrityksessä . . . . . . .  120
4.2.4 Tutkimuksessa kehitetyn mallin testaaminen asiantuntijahaastatteluin   123

4.3 Johtamismallin arviointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  124
4.3.1 Tutkimuksessa kehitetyn mallin arvioiminen kehittämisaineiston

kautta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  124
4.3.2 Tutkimuksessa kehitetyn mallin arvioiminen tilastollisin menetelmin .  125

4.4 Testaus- ja arviointisynteesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  127
5 Tutkimuksen johtopäätökset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  129

5.1 Tutkimuksen arviointia kokonaisuutena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  129
5.2 Tutkimusprosessin luotettavuuden arviointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  133
5.3 Johtamismallin soveltuvuuden arviointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135
5.4 Jatkotutkimus ja -toimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  138

6 Yhteenveto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  141
Lähdeluettelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  148
Liitteet 



1 Johdanto

1.1 Lisäarvoa organisaatioiden innovaatiokyvyllä

Suomalaisessa yhteiskunnassa on viime vuosien aikana puhuttu ja kirjoitettu paljon siitä,
että Suomen taloudellisen hyvinvoinnin ja talouskasvun perustana on tulevaisuudessa orga-
nisaatioiden uudistumis- ja innovaatiokyky. Kaupan esteiden vähentyminen, kansainväli-
nen verokilpailu, suurten ikäluokkien eläköityminen ja monet muut tekijät aiheuttavat kan-
sallisen paineen olla kansainvälisen innovaatiokehityksen kärjessä. Kansainvälisessä kil-
pailussa korkean palkkatason kansantalous ja sen organisaatiot voivat menestyä markki-
noilla vain innovoimalla – kehittämällä jatkuvasti entistä parempia tuotteita, menettelyta-
poja ja palvelua.

Pohjola (1996) tulkitsee, että tuottavuus on hyvä mittari, kun arvioidaan kansantalouden
kilpailukykyä. Hän pitää tuottavuutta pitkän ajan kasvumenestyksen tärkeimpänä tausta-
muuttujana. Tuottavuuskehitys määrittelee pitkälti yhteiskunnan kyvyn pitää yllä talous-
kasvua ja lisätä vaurautta. Hyvä tuottavuus edellyttää, että talouden voimavaroja käytetään
tehokkaasti (Junka 2003). Jokisen (1980) mukaan Suomen teollisuuden talouden kasvusta
vuosina 1960–1977 selittää työpanoksen määrällinen kasvu yhden kolmasosan ja tuotta-
vuuden kasvu runsaat kaksi kolmasosaa. Jokinen (1980) jatkaa, että työn tuottavuuden kas-
vusta sekä teknologian kehittyminen että työpanosten laadullinen muuttuminen selittävät
kumpainenkin noin puolet. Näin ollen innovaatioilla on positiivinen yhteys tuottavuuskehi-
tykseen.

 Vartia ja Ylä-Anttila (1996) ovat esittäneet, että tieto ja osaaminen muuttuvat taloudel-
liseksi kasvuksi ja hyvinvoinniksi vasta, kun niitä sovelletaan uusina innovaatioina. Orga-
nisaatioiden innovaatiotoiminta ja kilpailukyky riippuvat niiden kyvystä hankkia, vastaan-
ottaa ja soveltaa uutta tietoa ja osaamista. Organisaatioiden kyky luoda sellaiset olosuh-
teet, jossa oppiminen, tiedon kumuloituminen ja hyödyntäminen kehittyvät jatkuvasti on
sen kilpailukyvyn ydintä. Vartia ja Ylä-Anttila (1996) ovat edelleen päätelleet, että pieneen
maahan voinee jäädä toisaalta hyvin erikoistunutta tutkimustoimintaa ja toisaalta lähellä
tuotantoa olevaa kehittämistoimintaa. Suuruuden etuja voidaan saavuttaa myös verkostoi-
tumisen ja yhteistoimintasopimusten kautta.
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Verkostoituminen ja kumppanuudet ovat alkaneet kiinnostaa tutkijoita ja organisaatioi-
den johtoa. Innovatiivisuuden nähdään pitkälti olevan tulosta verkostoituneesta toimin-
nasta (mm. Ståhle & Laento 2000, Miettinen et al. 1999). Miettinen et al. (1999) ovat löy-
täneet verkostomaisen toiminnan perusteeksi seuraavia tekijöitä: pyrkimys riskin jakami-
seen, pääsy uusille markkinoille, uusien teknologioiden omaksuminen sekä toisiaan täy-
dentävien taitojen ja osaamisten yhdistäminen. Kumppanuudet ja verkostot nähdään mer-
kittävinä tekijöinä, kun aineettoman varallisuuden yhdistämisellä haetaan uusia innovaati-
oita.

Yhtä lailla organisaatioiden hankintatoiminta voi olla innovaatiokehitykseen kannusta-
vaa. Kansallisen rakennuspoliittisen ohjelman (Valtioneuvoston kanslia 2002) mukaan
tuottavuutta ja kilpailukykyä voidaan edistää muun muassa kehittämällä henkilökunnan
osaamista, poistamalla kilpailun esteitä sekä käyttämällä hankinta- ja toimintatapoja,
jotka mahdollistavat mahdollisimman suuren toteuttajien innovatiivisuuden. Samalla myös
ostava organisaatio voi lisätä omaa innovaatiokykyään, saada markkinoilta innovatiivisem-
pia ratkaisuja ja oppia itse tämän myötä jatkuvasti lisää. Hankintatoimi on usein ratkaise-
vassa asemassa kun kumppaneita ja alihankkijoita valitaan, koska juuri siinä vaiheessa
organisaatio toteuttaa konkreettisesti hankintastrategiaansa, määrittelee tarpeensa ja pyrkii
löytämään sopivia resursseja ja muita lisäarvon tekijöitä markkinoilta omien tavoitteiden
toteuttamiseksi.

Mistä sitten innovaatiot lopulta syntyvät? Mitä niiden taustalla on? Mitä innovaatioky-
vyn johtaminen edellyttää organisaatioiden johtamisjärjestelmiltä? Entä hankintatoimelta?
Miksi toisilla organisaatioilla on parempi kyky tuottaa jatkuvasti uusia innovaatioita? Mitä
innovaatiokykyiset organisaatiot tekevät toisella tavalla kuin vähemmän innovoivat orga-
nisaatiot? Miten innovaatiokykyisissä organisaatioissa ihmisiä johdetaan? Onko organisaa-
tiokulttuurilla, rakenteellisilla ratkaisuilla ja arvoilla väliä? Miten organisaation hankinta-
toimella voidaan vaikuttaa oman organisaation innovaatiokyvyn kehittymiseen? Nämä
ovat keskeisiä kysymyksiä parannettaessa organisaatioiden toimintaedellytyksiä innovatii-
visemman toiminnan saavuttamiseksi.

Innovaatioiden synnystä ja niiden merkityksestä sekä niihin vaikuttavista tekijöistä on
kirjoitettu paljon (mm. Schumpeter 1939 ja 1942, Leppälahti & Åkerblom 1991, Kautonen
et al. 2002, Dodgson & Bessant 1996, Ståhle & Grönroos 1999, Smith 1933, Denison 1985,
Normann 1983). Innovaatioita käsittelevässä kirjallisuudessa on esitetty lukuisa määrä eri-
laisia tekijöitä, joilla on merkitystä innovaatioiden syntyyn. Organisaatioiden innovaatio-
kyvyn näkökulmasta tutkimustulokset ovat kuitenkin hajallaan, ne eivät ole johdettavassa
muodossa. Jos innovaatioista ja niiden synnystä on kirjoitettu paljon, myös taloudellisten
mittareiden riittämättömyydestä organisaatioiden kehittämiseksi on kirjoitettu paljon (mm.
Kaplan & Norton 1992, Toivanen 2001). Organisaatioiden toimintaa ohjataan lähes aina
taloudellisten mittareiden avulla. Usein ei-taloudelliset mittarit ovat yleisluontoisempia ja
kehittymättömämpiä kuin taloudelliset mittarit. Kysymys on kuitenkin siitä, että riittävätkö
taakse katsovat mittarit organisaation ohjaamiseen nopeasti muuttuvassa toimintaympäris-
tössä.

Tutkimuksen aloittaminen

Vuonna 2002 aloitettiin kehittämisprojekti, jonka tavoitteena oli vahvistaa infra-alan (lii-
kenneväylien, -terminaalien ja -ympäristön suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito) markki-
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noiden innovaatioperustaa kehittämällä kumppanuuksia, verkostoituneita toimintamalleja
sekä hankintatointa. Projektiin haettiin esiymmärrystä keskusteluiden ja kirjallisuuden
pohjalta. Keskusteluissa kartoitettiin johdon näkemyksiä organisaation innovaatiokyvyn
kehittämisestä ja johtamisesta. Kirjallisuuden avulla perehdyttiin innovaatioita käsittele-
viin tutkimustuloksiin. Tämän perusteella organisaation innovaatiokyvyn kehittäminen
koetaan todella merkittäväksi asiaksi mutta myös erittäin vaikeaksi johtaa. Panostukset
organisaatioiden innovaatiokyvyn määrätietoiseen kehittämiseen ja tietoiseen johtamiseen
kaatuvat usein seuraaviin syihin (Yliherva 2003c):
1. Ei tunneta innovaatiolähteitä ja innovaatioiden syntyyn vaikuttavia osaamisia ja

menettelyjä. Innovaatiokykyä on vaikea johtaa ja ohjata, koska se on ilmiönä niin
laaja.

2. Ei panosteta innovaatiokyvyn kehittämiseen, koska ei ole olemassa teknisiä ja objek-
tiivisia mittaustapoja eikä mittareita innovaatiokyvyn todentamiseksi siten, että niitä
asetettaisiin organisaatioiden tavoitteiksi.

3. Ei tunneta oman organisaation vahvuuksia ja heikkouksia suhteessa oman viiteryhmän
organisaatioihin, koska ei ole olemassa teknistä ratkaisua eikä mittareita vertailujen
tekemiseksi.

Organisaatioiden johtamisjärjestelmät ja innovaatiokyvyn systemaattinen kehittämi-
nen eivät ole riittävällä tavalla kohdanneet toisiaan. Innovaatiotutkimuksien tuloksia ei
ole tarpeeksi hyödynnetty organisaatioiden johtamisessa. Teorioiden ja käytännön välillä
on syvä kuilu. Monen organisaation visioissa ja strategioissa tuodaan kyllä esille innova-
tiivisuuteen liittyviä asioita, mutta niitä ei saada vietyä käytännön tavoitteiksi ja näin
ollen konkreettiset toimet jäävät usein toteutumatta. Johdon työkalupakista puuttuu siis
malli, jonka avulla organisaation innovaatiokykyä voi systemaattisesti kehittää ja johtaa.

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaus

 Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen päätavoitteena on rakentaa organisaation innovaatiokyvyn johtamismalli,
joka voidaan kytkeä organisaatioiden pääasiallisiin johtamisjärjestelmiin käytäntöä hyö-
dyttävällä tavalla. Innovaatiokyvyn johtamisesta tulisi näin osa organisaatioiden kokonais-
johtamista ja innovaatiokyvyn kehittämisestä osa organisaatioiden jokapäiväistä elämää.
Organisaation talouden ohjaaminen saisi rinnalleen myös innovaatiokyvyn ohjaamisen.

Mallin tulee vastata niihin tarpeisiin, jotka edellä tunnistettiin puutteiksi organisaatioi-
den innovaatiokyvyn määrätietoisessa kehittämisessä ja tietoisessa johtamisessa. Tutki-
muksen päätavoite avautuu seuraavien kysymysten kautta:
1. Onko teoreettiselta pohjalta mahdollista rakentaa organisaation innovaatiokyvyn

tehostamiseen ja hallintaan tähtäävää johtamismallia?
2. Mikäli se on mahdollista rakentaa, tulee tarkemmin selvittää seuraavat seikat:

2.1 Mitkä innovaatiokykyä edistävät yksittäiset ominaisuudet mallin tulee sisältää ja
minkälaisen painoarvon kukin osaamisalue mallissa ansaitsee?



14
2.2 Voidaanko yksittäisistä ominaisuuksista muodostaa suurempia painoarvotettuja
kokonaisuuksia johtamisen helpottamiseksi?

2.3 Miten malliin saadaan mittarit, joita voidaan hyödyntää organisaatioiden tavoit-
teiden asettamisessa ja tulosten seurannassa?

2.4 Miten innovaatiolähteet ja innovaatioiden syntyä edistävät ominaisuudet saadaan
organisaatioiden johdolle tutuiksi?

2.5 Miten innovaatiokyvyn mittausmenettely järjestetään teknisesti siten, että se mah-
dollistaa innovaatiokyvyn asettamisen organisaatioiden tavoitteiksi?

2.6 Miten innovaatiokyvyn benchmarkaus järjestetään teknisesti siten, että innovaa-
tiokyvyn osaamisvertailut ovat organisaatioiden saatavilla?

3. Miten tällainen johtamismalli saadaan organisaatioiden johdon käytännön työkaluksi?

Tutkimuksen rajaus

Tutkimuksen laajuus rajataan siten, että innovaatiokyvyn johtamismalliin sisältyvät osaa-
miset sekä menettelyt kohdistuvat organisaatioiden sisäisiin ja ulkoisiin yhteistyörajapin-
toihin. Rajapintoja käsitellään seuraavista käsitteellisistä näkökulmista:
1.  kumppanuus- ja sopimusyhteistyöosaaminen
2.  verkostotaitojen osaaminen
3.  innovatiivisen hankintaprosessin osaaminen
4.  innovaatiokannusteiden käytön osaaminen hankinnoissa.

Malli kehitetään ja testataan suomalaisessa infra-alan toimintaympäristössä. Infra-alan
kysyntä on julkishallintovetoista, ja hankintaa ohjaa hankintalainsäädäntö. Tämä erikois-
piirre korostaa hankintatoimen merkitystä ja tekee innovatiivisuutta lisäävien hankintojen
saavuttamisen vielä haasteellisemmaksi. Erityisen merkittäviä kirjallisuuden perusteella
ovat verkostotalouden kytkennät. Vaikka mallin toimivuutta arvioidaan infra-alalla, pyri-
tään mallista kehittämään yleisempi työkalu, jotta se on hyödynnettävissä myös muiden
alojen organisaatioissa.

Aikaisempien tutkimusten (mm. Freeman 1991, Dosi 1988, Hadjimanolos & Dickson
2000, Miettinen et al. 1999, Ståhle & Grönroos 1999, Rothwell et al. 1974, Kautonen et al.
2002) perusteella voidaan olettaa, että organisaatioiden rajapinnat ovat merkittäviä inno-
vaatioiden syntylähteitä. Organisaatioiden rajapinnoissa vaihdetaan ja yhdistetään valikoi-
den osaamista, näkemyksiä, kokemuksia ja järjestelmiä sekä muita resursseja. Kun näitä
kyetään hyvin yhdistelemään, saavutetaan innovaatiohyötyjä entistä tehokkaammin. Tämä
edellyttää organisaatiolta kumppanuus- ja sopimusyhteistyön osaamista sekä organisaa-
tion henkilöstöltä verkostotaitojen osaamista.

Toiseksi aikaisempien tutkimusten (mm. Håkansson et al. 1994, Liikenne- ja viestintä-
ministeriö 2002, Pakkala 2002) perusteella voidaan olettaa, että hankintatoimen strateginen
merkitys lisääntyy. Hankinnan yhteydessä huomio kiinnittyy jälleen organisaation rajapin-
nat ylittävään yhteistoimintaan. Mitä paremmin ostava organisaatio hallitsee hankintapro-
sessinsa ja mitä paremmin se osaa yhdistellä ostoihinsa innovaatiokannusteita, sitä parem-
min se voi hyötyä markkinoiden innovointivoimasta ja saavuttaa paremmin sen tarjoamia
innovaatiohyötyjä. Tämä edellyttää organisaatiolta innovatiivisen hankintaprosessin sekä
innovaatiokannusteiden käytön osaamista.
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Koska innovaatiot ja organisaatioiden johtaminen ovat käsitteinä erittäin laajoja ja
monimuotoisia ilmiöitä, pyritään yleisen innovaatiokyvyn osatekijät ottamaan malliin
mukaan mahdollisimman laajasti samalla jo etukäteen tunnistaen, että asian lähestyminen
vaatii strategisesta näkökulmasta tehtävää havainnointia. Liian syvälle menevä tarkastelu
ei tuottaisi lisäarvoa mallin käyttökelpoisuuden osalta.

Tutkimuksen käsitteistöä

Kirjallisuus antaa monia merkityssisältöjä tutkimuksen keskeisille käsitteille. Yleensä ne
ovat kuitenkin lähellä toisiaan ja sisältävät vähintään samoja aineksia. Tavoitteiden asetta-
misen ja niiden rajaamisen vuoksi on määriteltävä tämän tutkimuksen kaksi keskeistä käsi-
tettä:
1. Innovaatio tarkoittaa parannuksen aikaansaamista organisaation tuotteissa, toimintata-

voissa, palvelussa, teknologiassa tai esimerkiksi organisaation suhteissa. Oleellista on
myös se, että innovaatiolla on organisaatiolle positiivisia tuottavuus-, taloudellisuus-
tai muita lisäarvoa tuottavia vaikutuksia.

2. Organisaation yleinen innovaatiokyky koostuu organisaation aineettomasta varallisuu-
desta ja kyvystä hyödyntää tätä varallisuutta siten, että se pystyy jatkuvasti uusien
innovaatioiden tuottamiseen. Organisaatioiden yleinen innovaatiokyky on huomatta-
vasti laajempi asia kuin tuotteeseen, toimintatapaan tai palveluun liittyvä satunnainen
parannus.

Euroopan komissio (1996) määrittelee innovaation seuraavasti: ”Innovaatio on tuottei-
den ja palveluiden valikoiman ja niihin liittyvien markkinoiden uudistaminen ja laajenta-
minen, tuotanto-, toimitus- ja jakelusuunnitelmien uudistaminen, muutosten aikaansaami-
nen hallinnossa, työn järjestämisessä sekä työoloissa ja työntekijöiden pätevyydessä”.

Komission määritelmä ei korosta organisaation saavuttamaa hyötyä niin selkeästi kuin
tämä tutkimus edellyttää. Ståhlen ja Grönroosin (1999) määritelmä innovaatiosta on lähellä
tämän tutkimuksen määritelmää. Heidän määritelmässä innovaatio on uutuus tai uudistus,
jolla on taloudellista arvoa. Tässä tutkimuksessa innovaatio on haluttu sitoa organisaatioon.

Organisaation innovaatiokyky on tämän tutkimuksen peruskäsite. Rakenteellisesti mää-
rittelylogiikka tässä tutkimuksessa on haettu Longin ja Vickers-Kochin (1995) käsitemää-
ritysten pohjalta ydinosaamisen ja ydinkyvykkyyden tapaan. He määrittelivät käsitteet
siten, että ydinkyvykkyys syntyy, kun organisaatio osaa hyödyntää ydinosaamistaan asiak-
kaalle lisäarvoa tuottavalla tavalla. Tässä tutkimuksessa määriteltiin käsitteet siten, että
innovaatiokyky syntyy, kun organisaatio osaa hyödyntää aineetonta varallisuuttaan jatku-
vien innovaatioiden tuottamiseen.

Lähtökohtaisesti luovuus on ihmisessä. Yleisesti voidaan sanoa, että luovuus on ihmisen
kyky tuottaa uutta. Luovuus ei sisällä samanlaista hyötyulottuvuutta kuin innovatiivisuus.
Näin ollen luovuus ja innovatiivisuus eivät ole synonyymeja. Hyvän innovaatiokyvyn
omaava organisaatio pystyy toiminnallaan järjestämään puitteita ja edellytyksiä sille, että
organisaation jäsenten luovuus kanavoituu jatkuvasti uusiksi innovaatioiksi. Näin ollen tut-
kimustavoitteiden saavuttamiseksi täytyy ensin tunnistaa niitä ominaisuuksia (puitteita ja
edellytyksiä), jotka leimaavat innovatiivisia organisaatioita.
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1.3 Tutkimuksen metodologia

Tässä tutkimuksessa käytetään konstruktiivista tutkimusotetta. Konstruktiivinen tutkimus-
ote on tavoitteiltaan selvästi normatiivista ja lähtökohdiltaan johtamiseen liittyvien ongel-
manratkaisumenetelmien kehittämistä, joten näiltä osin se sopii hyvin tutkimusasetelmaan.

Lisäksi tutkimustavoitteet edellyttävät, että kehitetty johtamismalli toimii käytännössä
infra-alan organisaatioissa, joten käytännön toimivuutta tullaan testaamaan usealla eri
tavalla. Denzinin (1988) mukaan on selvää, että mitä useampaa tutkimusmenetelmää käyt-
tää, sitä varmempaa on saatu tieto. Tätä kutsutaan triangulaatioksi (Denzin 1988); samaa
ilmiötä tarkastellaan useasta eri suunnasta. Tässäkin mielessä konstruktiivinen tutkimusote
palvelee hyvin tavoitteiden saavuttamista, koska konstruktiiviseen tutkimusotteeseen liit-
tyy aina eksplisiittinen yritys testata rakennetun konstruktion käytännön toimivuutta. Näin
voidaan tutkimuksen lopussa paremmin arvioida tutkimustavoitteiden saavuttamista ja
mallin soveltumista muihin ympäristöihin.

Kasanen et al. (1991) ovat tiivistäneet konstruktiivisen tutkimusotteen luonteen seuraa-
vasti: ”Kyse on ongelmanratkaisuun tähtäävästä normatiivisesta tutkimuksesta, jossa
yhdistyvät ongelman päämäärähakuinen, innovatiivinen työstäminen, ratkaisun empiiri-
nen, käytännön tasolla osoitettu toimivuuden testaaminen ja ratkaisun soveltamisalueen
laajuuden tarkastelu”.

Lukan (2000) mukaan konstruktiivinen tutkimusote
1. keskittyy tosielämän ongelmiin, jotka koetaan käytännössä tarpeellisiksi ratkaista
2. tuottaa innovatiivisen konstruktion, joka on tarkoitettu ratkaisemaan alkuperäinen

tosielämän ongelma, ja sisältää kehitetyn konstruktion toteuttamisyrityksen, jolla tes-
tataan sen käytäntöön soveltuvuutta

3. merkitsee tutkijan ja käytännön edustajien hyvin läheistä tiimimäistä yhteistyötä, jossa
odotetaan tapahtuvan kokemuksellista oppimista

4. on huolellisesti kytketty olemassa olevaan tietämykseen
5. kiinnittää erityistä huomiota empiiristen löydösten reflektoimiseen takaisin teoriaan.

Edelliset ydinpiirteet löytyvät tästä tutkimuksesta. Tutkimuksen päätavoite liittyy tosi-
elämän ongelmiin, joita pyritään ratkaisemaan innovatiivisen konstruktion avulla. Kehi-
tettyä konstruktiota testataan myös käytännössä, mikä edellyttää tiivistä yhteistyötä tutki-
jan ja käytännön edustajien välillä. Malli tullaan myös kytkemään tiiviisti olemassa ole-
vaan tietämykseen ja tutkimuksessa saavutettavat löydökset tullaan reflektoimaan takaisin
teoriaan.

Kasanen et al. (1993) ja Lukka & Tuomela (1998) ovat puolestaan esittäneet (kuva 1)
konstruktiivisen tutkimusotteen keskeisiä elementtejä. Elementit on jaettu viiteen osaan.
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Kuva 1. Konstruktiivisen tutkimusprosessin keskeiset elementit (Mukaillen Kasanen et al. 1993
ja Lukka & Tuomela 1998).

Seuraavassa käydään tiivistetysti läpi konstruktiivisen tutkimuksen vaiheet ja siihen liit-
tyvät sisältötekijät tämän tutkimuksen valossa. Konstruktiivinen tutkimusprosessi voidaan
esittää (kuva 2) seitsemän vaiheen kautta.

Kuva 2. Konstruktiivinen tutkimusprosessi (Lukka 2000).

Relevantin ongelman tunnistaminen

Kuten aikaisemmin mainittiin, relevantti ongelma tunnistettiin keskusteluiden ja kirjalli-
suuden perusteella. Tutkimuksen alueesta muodostetun esiymmärryksen mukaan organi-
saatioiden innovaatiokyvyn johtaminen koetaan erittäin tärkeäksi asiaksi mutta samalla
vaikeaksi johtaa (tarkemmin luvussa 1.1). Relevantin ongelman ratkaiseminen määriteltiin
tutkimuksen päätavoitteeksi (luku 1.2).
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Tutkimukseen liittyvät yhteistyömahdollisuudet

Aikaisemmin mainittu kehittämisprojekti avasi erinomaisen mahdollisuuden kehittää ja
testata organisaation innovaatiokyvyn johtamismallia. Tätä kautta myös organisaatiot (liite
5) kytkeytyivät tutkimusprojektiin. Tutkimuskonteksti oli kunnossa, koska kehittämispro-
jektissa kysymyksenasettelu ja tarvittavien tietojen sisältö oli pääosin yhteneväinen. Pro-
jektissa oli myös taustaryhmä, joka asiantuntijuudellaan oli valmis auttamaan tarvittaessa.
Muilta osin yhteyttä organisaatioihin pidettiin keskusteluilla, työistunnoilla ja sähköpostil-
la.

Aiheen syvällinen tuntemus

Aiheen syvällistä ymmärrystä lisätään perehtymällä niihin teorioihin ja liikkeenjohdon
oppeihin, jotka liittyvät tutkimuksen tavoitteisiin. Teoreettisen viitekehyksen kokoaminen
on tehtävä tutkimustavoitteiden edellyttämällä laajuudella. Viitekehyksen kautta perehdy-
tään innovatiivisiin organisaatioihin, tutustutaan organisaatioiden väliseen vaihdantaan ja
yhteistyöhön. Lisäksi perehdytään organisaatioiden johtamiseen ja kehittämiseen.

Teorioihin ja tutkimuksiin perehtyminen mahdollistaa myös tutkimuslöydösten reflek-
toimisen paremmin olemassa olevaan tietämykseen. Lisäksi se auttaa arvioimaan johtamis-
mallin soveltamisalueita ja sen avulla voidaan kehittää jatkotutkimusaiheita. Tutkimuk-
sessa hyödynnetään sekä kotimaisia että ulkomaisia lähteitä. Suomalaisista lähteistä voi-
daan saada lisäarvoa muun muassa yhteisen kulttuuriperustan osalta. Ulkomaisten lähtei-
den avulla varmistetaan objektiivisuus.

Luovuutta edellyttävän tutkimusprosessin kautta aiheen syvällinen tuntemus kasvaa.
Lisäksi ymmärrystä haetaan tutkimusprosessin tiiviyden myötä; käytännön edustajien ja
tutkijan syvällinen yhteistyö on tärkeätä käytännön ongelmia palvelevan mallin rakentami-
sessa. Koska johtamismalli testataan infra-alan toimintaympäristössä, tulee toimialasta saa-
vuttaa riittävä tuntemus, jotta testituloksia voidaan analysoida paremmin. Tämä lisää käy-
tännön osalta aiheen syvällistä tuntemusta.

Johtamismallin innovointi

Tutkimuksen tavoitteena oleva johtamismalli rakennetaan ja esitetään luvussa kolme, mut-
ta tässä esitetään muutama yleinen lähtökohta ja näkemys, jotka ohjaavat mallin kehittä-
mistä. Tämä vaihe on kriittinen jo senkin vuoksi, että mikäli innovatiivista konstruktiota ei
pystytä kehittämään, ei ole mitään syytä jatkaa tutkimusprojektia. Tämä projektin vaihe on
luonteeltaan luova ja heuristinen.

Johtamismallin tulee täyttää ne tavoitteet, jotka tutkimukselle on asetettu. Seuraavat läh-
tökohdat ja näkemykset ohjaavat mallin kehittämistä:
1. Teoreettisesta viitekehyksestä etsitään organisaation innovatiivisuutta edistäviä omi-

naisuuksia mallin mittareiden rakentamista varten. Ominaisuudet koostuvat muun
muassa osaamisesta, menettelyistä, arvoista ja kulttuureista. Malli kytketään organi-
saatioiden johtamisjärjestelmiin. Lisäksi tavoitellaan erilaisia keinoja aineettoman
varallisuuden mittaamiseksi. Viitekehyksen avulla malliin voidaan rakentaa myös
puuttuvat elementit, jotka liittyvät muun muassa trendi- ja vertailuraporttien tuottami-
seen sekä innovaatiokykyyn liittyvien asioiden tunnetuksi tekemiseen.
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2. Mallin toiminnallinen logiikka pohjautuu organisaatioiden tavoitteiden asettamiseen,
tavoitteiden toteutumisen mittaamiseen ja raportointiin sekä innovaatiokykyä edistä-
viin johtamisen aktiviteetteihin. Malli sisältää kysymyksiä, joita mallissa käsitellään
alimman hierarkiatason kohdistusmittareina. Kohdistusmittarit muodostavat kunkin
osaamisalueen varsinaisen tavoitemittarin. Rajauksen mukaan käsitteellisiä osaamis-
alueita on neljä, joten malli sisältää yhtä suuren määrän tavoitemittareita. Mittariston
logiikka pohjautuu ideaalimalliajatteluun, jossa käytetään mittareiden teoreettisia
maksimeita. Toisin sanoen mittareiden kautta nähdään osaamisen taso suhteessa teo-
reettiseen maksimiin. Toisin päin nähdään, kuinka paljon on kehittämistä aina kunkin
mittarin osa-alueella.

3. Ensimmäisestä kyselytutkimuksesta saatavan kehittämisaineiston avulla voidaan mal-
lin sisältöä ja ominaisuuksia jalostaa siten, että tutkimuskysymyksiin voidaan vastata.
Mikäli ensimmäisestä kyselytutkimuksesta saadut tulokset vastaavat infra-alan asian-
tiloja, voidaan aineistosta muodostaa faktorianalyysien keinoin yksittäisten kohdistus-
mittareiden ja faktorien sekä kokonaisten osaamisalueiden painoarvot suhteessa orga-
nisaation yleisen innovaatiokyvyn kokonaisuuteen. Myös mallin kehittäminen käytän-
nön työkaluksi toteutetaan tässä yhteydessä, kun sisällölliset tekijät on saatu valmiiksi.

4. Ensimmäisen kyselytutkimuksen tulokset antavat samalla myös arviointiperustaa,
jonka kautta innovoidun mallin antamia tuloksia arvioidaan infra-alan ympäristössä.
Tällöin on mahdollista analysoida tuloksia kokonaisuutena ja tehdä tarvittavia johto-
päätöksiä.

Johtamismallin toteutus ja testaaminen

Mallin toteuttaminen aloitetaan siis kyselytutkimuksella. Organisaatioiden jäsenet vastaa-
vat tutkimuskysymyksiin, jonka jälkeen tulokset analysoidaan ja raportoidaan tutkimuk-
sessa mukana oleville organisaatioille. Samalla aloitetaan mallin sisällön kehittäminen tut-
kimustavoitteiden mukaisesti. Toisin sanoen aineiston avulla kehitetään itse mallia sekä
testataan sen oikeellisuutta ja hyödynnettävyyttä.

Tavoitteena on saada varmuus mallin hyväksyttävyydestä, hyödyllisyydestä ja käyttö-
kelpoisuudesta. Tässä tutkimuksessa käytetään seuraavia testaamis- ja arviointitapoja:

Testausmenettelyt

1. kyselytutkimus valmiista mallista (tutkimustavoitteiden substanssisisältö)
2. mallin testaaminen ”peilin kautta” (mittaustulosten objektivisuus)
3. mallin testaaminen case-organisaatioissa (johtamisaktiviteettien vaikutukset yksittäi-

siin mittareihin ja osaamisalueisiin)
4. mallin testaaminen asiantuntijahaastatteluin (hyödyllisyys, käytettävyys ja soveltamis-

alat).

Arviointimenettelyt

1. kyselytutkimuksessa syntynyt mallin kehittämisaineisto (oikeellisuus)
2. tilastolliset menettelyt (mm. luotettavuus).

Testauksien suuri määrä on perusteltua, jotta johtamismallin toimivuus varmistetaan,
soveltamisalueet löydetään sekä jatkotutkimuksien aiheet havaitaan. Näistä kerrotaan tar-



20
kemmin myöhemmissä luvuissa. Johtamismallia ei testata pelkästään teknisesti, vaan tut-
kimusprosessin toimivuus testataan myös kokonaisuudessaan (Lukka 2000). Lukan
(2000) mukaan kokonaisuuden testaaminen on eräs tärkeimmistä konstruktiivisen tutki-
muksen ominaispiirteistä ja juuri tämän tutkimusvaiheen vuoksi se poikkeaa tyypillisestä
analyyttisestä mallinnuksesta, jossa kehitetyt konstruktiot vain rakennetaan ilman, että
niiden empiiristä toteuttamiskelpoisuutta millään tavoin testataan.

Ratkaisun soveltamisala

Tässä vaiheessa otetaan etäisyyttä empiiriseen työhön. Prosessin tulosten läpikäynti ja
tulosten vertailu tutkimustavoitteisiin on pystyttävä analysoimaan tarpeeksi etäältä. Mikäli
tulokset täyttävät tavoitteen asettamisen yhteydessä asetetut odotukset, on aika pohtia,
miten laajasti ja millä tapauskohtaisilla muunnoksilla konstruktio on siirrettävissä toisiin
organisaatioihin eri toimialoilla.

Mallin tavoitteisiin sisältyy ajatus, että mallin tulee sopia myös muiden alojen organi-
saatioihin. Tässä vaiheessa soveltuvuutta mietitään organisaation koon, toimialan ja ase-
man perusteella palvelutuotannon arvoketjussa. Samoin soveltuvuutta pohditaan organi-
saation perustehtävän näkökulmasta niin, että tarkastellaan erikseen yrityksiä ja julkisen
alan organisaatioita.

Teoreettisen kontribuution tunnistaminen ja analysointi

Mikäli kehitetty konstruktio toimii case-ympäristössä, se tuottaa tietämyksen lisän olemas-
sa olevaan kirjallisuuteen siten, että teoreettinen käsitys organisaation innovaatiokyvyn
johtamiseen liittyvistä tekijöistä rikastuu, täydentyy ja varmistuu. Tässä tapauksessa teo-
reettista kontribuutiota on saavutettu, mikä avaa portteja myös uusille aiheeseen liittyville
tutkimuksille.

Lisäksi useiden testien ansiosta voidaan akateemisesta näkökulmasta saavuttaa
keino-lopputulos-suhteiden ymmärrystä muun muassa osaamisalueiden painotuksien mer-
kityksestä suhteessa organisaatioiden yleisen innovaatiokyvyn kokonaisuuteen. Konstruk-
tiivinen tutkimus ja tämän tutkimuksen tavoitteet voivat näin ollen muodostaa uutta tietä-
mystä rakenteita ja prosesseja koskevan teoreettisen tietämyksen soveltamiselle, testaami-
selle ja kehittämiselle.

Tutkimuksessa on mukana myös organisaatioiden hankintatoimi, jota ei tästä näkökul-
masta ole laajasti tutkittu. Tässä mielessä laaja kyselyaineisto sinällään tuottaa kontribuu-
tiota, etenkin jos aineiston avulla pystytään löytämään johtamista ja hankintoja helpottavia
tekijöitä, jotka voisivat vähentää olemassa olevien teorioiden ja liikkeenjohdon oppien
sisältämiä johtamisen ongelma-alueita.

1.4 Tutkimuksen rakenne

 Tutkimus etenee konstruktiivisen tutkimusprosessin mukaan. Tutkimuksen rakenne on esi-
tetty ensin kaaviona (kuva 3) päälukujen osalta ja sen jälkeen on sanallisesti kuvattu väi-
töstyön rakenne.
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Kuva 3. Tutkimuksen rakenne.

Luvussa yksi käydään läpi tutkimuksen taustatekijöitä ja tutkimuksen tarvetta. Edelleen
luvussa on määritelty ja rajattu tutkimustavoitteet. Luvussa on myös määritelty tutkimuk-
sen keskeisiä käsitteitä. Lisäksi luvussa on kuvattu konstruktiivisen tutkimusotteen sopi-
vuus tutkimustavoitteiden saavuttamiseksi ja tiivistetty tutkimuksen rakenne.

Luvussa kaksi käydään läpi tutkimusaiheen taustalla olevia teorioita ja aiempia tutki-
mustuloksia. Aiheet on valittu siten, että ne lisäävät ymmärrystä innovaatioiden synnystä,
organisaatioiden yhteistyöstä, johtamisesta ja kehittämisestä.

Luvussa kolme kuvataan tutkimuksen kohteena olevien organisaatioiden toimintaympä-
ristö ja tutkimuksen tavoitteena olevan johtamismallin rakennusvaiheet. Rakennusvaiheet
näkyvät luvun kolme alussa olevassa kaaviokuvassa. Luvussa kuvataan tutkimuksen
empiiristä toteutusta ja kehittämisen yhteydessä saatuja tutkimustuloksia. Luvussa pohdi-
taan myös mallin implementointiin liittyviä kysymyksiä. 

Luvussa neljä esitetään testaus- ja arviointimenettelyt tavoitteineen. Luvussa testataan
ja arvioidaan rakennettua johtamismallia useilla eri tavoilla. Testaus- ja arviointitavat ovat
kyselytutkimus, testaaminen peilin kautta, testaaminen case-yrityksessä, testaaminen
asiantuntijahaastatteluilla, kehittämisaineiston analyysi ja tilastolliset menetelmät.

Luvussa viisi arvioidaan tutkimusprosessia, tulosten hyödyllisyyttä kokonaisuutena ja
tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi arvioidaan kehitetyn mallin soveltuvuutta muihin toi-
mintaympäristöihin sekä sen uutuusarvoa. Samoin selvitetään, mitä tarpeita on jatkotutki-
mukselle.

Luvussa kuusi on kirjoitettu yhteenveto tutkimuskokonaisuudesta ja sen keskeisistä
tuloksista.

JOHDANTO
(Luku 1)

INNOVAATIOT JA ORGANISAA-
TIOIDEN JOHTAMINEN
(Luku 2: Teoriaosuus)

INNOVAATIOKYVYN JOHTAMIS-
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(Luku 4 )

TUTKIMUKSEN JOHTOPÄÄTÖKSET
(Luku 5)
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2 Innovaatiot ja organisaatioiden johtaminen

2.1 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys

Tämän luvun tavoitteena on varmistaa, että tutkimus pohjaa riittävän vahvoihin teoreetti-
siin lähtökohtiin. Tutkimustavoitteet edellyttävät, että viitekehyksen kautta jäsennetään
1. innovatiivisen organisaation tunnuspiirteitä
2. organisaatioiden välistä vaihdantaa ja innovatiivisen yhteistyön onnistumisen edelly-

tyksiä
3. organisaatioiden johtamista ja kehittämistä.

Tavoitteena on jäsentää teorioita ja liikkeenjohdon oppeja siten, että sen pohjalta syn-
tyy käyttökelpoinen alusta organisaation innovaatiokyvyn analysoimiseksi ja siihen liitty-
vien asioiden ymmärtämiseksi. Viitekehys muodostetaan tutkimustavoitteiden ja -rajaus-
ten näkökulmasta.

Innovatiivinen organisaatio
Ensinnäkin on tarpeen tunnistaa innovaatiotutkimuksen tämän hetkinen tila ja lähtökohdat,
jotta tutkimus voidaan paremmin asemoida olemassa olevaan. Innovaatioita koskeva kir-
jallisuus (mm. Schumpeter 1939 ja 1942, Leppälahti & Åkerblom 1991, Kautonen et al.
2002, Dodgson & Bessant 1996, Ståhle & Grönroos 1999, Monks 1976) käsittelee laajasti
organisaatiotasoisia innovaatioprosesseja, -lähteitä ja -strategioita sekä innovatiivisen
organisaation tunnuspiirteitä. Esitetyt aiheet ovat keskeisiä innovaatiotutkimuksessa. Edel-
lisiä näkökulmia tarkastellaan myös tässä tutkimuksessa, koska ne sopivat hyvin tämän tut-
kimuksen tavoitteisiin. Aikaisemman tutkimuksen kautta voidaan löytää ominaisuuksia,
jotka tekevät organisaatioista innovaatiokykyisempiä. Ominaisuuksista voidaan jalostaa
mittareita ja niitä voidaan sisällyttää tutkimuksen tavoitteena olevaan johtamismalliin.
Ominaisuuksien tunnistamisen avulla voidaan myös paremmin tutkimuksen loppupuolella
arvioida kehitetyn johtamismallin soveltuvuutta muihin toimintaympäristöihin.
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Organisaatioiden välinen yhteistyö ja innovaatiokehitys
Seuraavaksi perehdytään organisaatioiden väliseen yhteistyöhön. Oleellista on ymmärtää
organisaatioiden rajapinnat ylittävästä yhteistyöstä näkökulmia, jotka selittävät siellä vai-
kuttavia intressejä. Intressit joko hidastuttavat tai edistävät innovaatioiden syntyä. Organi-
saatioiden vaihdantaa ja yhteistyöhön liittyviä asioita on tutkittu laajasti (mm. Pfeffer &
Salancik 1978, Thorelli 1986, Håkansson et al. 1994, Ståhle & Sotarauta 2003, Mitchell et
al. 1998, Vesalainen 2002). Vaihdanta ja yhteistyö pitävät sisällään kumppanuus- ja sopi-
musyhteistyön, verkostotaitojen, hankintaprosessin ja innovaatiokannusteiden näkökul-
mia, joten niiden läpikäynti on välttämätöntä. Tarkoituksena on siis ensin löytää asioita, jot-
ka koetaan ongelmalliseksi hankintojen suorittamisen ja yhteistyön aikana. Toisekseen on
tärkeätä löytää asioita, jotka jo automaattisesti edistävät innovatiivisen yhteistyön saavut-
tamista. Sen jälkeen on helpompi tunnistaa tekijöitä, jotka liittyvät yhteistyön edellytysten
parantamiseen myös ongelma-alueilla ja edistävät sitä kautta innovaatioiden syntyä. Löy-
detyistä tekijöistä saadaan lisää aineksia mallin mittareiden rakentamiseen. Samalla ne
syventävät näkemystä innovatiivisen organisaation tunnuspiirteistä.

Johtaminen ja kehittäminen
Malli tullaan kytkemään osaksi organisaatioiden johtamisjärjestelmiä. Tästä johtuen on
välttämätöntä perehtyä organisaatioiden johtamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi tämän tutki-
muksen innovaatiokyvyn määritelmä edellyttää, että johtamisen yhteydessä perehdytään
aineettoman varallisuuden kehittämiseen. Tavoitteet edellyttävät myös, että löydetään mit-
taustapoja ja vertailumenettelyitä innovaatiokyvyn hyvyyden todentamiseksi. Organisaati-
oiden johtamiseen liittyvä kirjallisuus (mm. Normann 2002, Lainema et al. 2001, Hacker
1983, Vanhala et al. 1997, Edvinsson & Malone 1997, Hannus 1994, Uusi-Rauva 1987)
käsittelee monesta suunnasta organisaation pitkäjänteistä kehittämistä. Johtamisen ja kehit-
tämisen alueelta tarkasteluun otetaan vain ne näkökulmat, jotka suoraan ja tiiviisti liittyvät
mallin rakentamiseen. Aihetta lähestytään pääsääntöisesti liikkeenjohdon oppien kautta.
Tässä yhteydessä liikkeenjohdon oppien näkökulma on perusteltua, koska se tukee valmiin
mallin implementointiin liittyviä kysymyksiä.

Edellisistä lähtökohdista teoreettinen viitekehys (kuva 4) voidaan esittää kolmijakoi-
sena kokonaisuutena. Kolmijakoisen viitekehyksen tavoitteena on antaa edellytykset mal-
lille, jonka avulla organisaation innovaatiokykyä voidaan systemaattisesti parantaa.
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Kuva 4. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys.

Teoreettisen viitekehyksen relevanttiuden tarkastelu osoittaa, että aihe on erittäin laaja
eikä se mahdollista yksittäisissä alueissa kovin syvälle menevää tarkastelua. Asioissa pysy-
tään pääsääntöisesti organisaatioiden tasolla.

2.2 Innovatiivinen organisaatio

Luvussa tarkastellaan aikaisempia innovaatiotutkimuksia, organisaatiotasoisia innovaatio-
prosesseja, -lähteitä ja -strategioita sekä innovatiivisen organisaation tunnuspiirteitä.
Luvun aikana muodostuu käsitys ominaisuuksista, jotka leimaavat innovaatiokykyisiä
organisaatioita.

2.2.1 Innovaatiotutkimukset

Innovaatioita koskeva tutkimus on suhteellisen nuorta. Innovaatiotutkimukset ja niihin liit-
tyvät julkaisut ovat lähteneet kasvuun 1950-luvulta alkaen. Sen sijaan kansantaloudelliseen
kasvuun liitettyä innovaatiotoimintaa ja sitä käsittelevää kirjallisuutta on löydettävissä jo
esimerkiksi vuodelta 1776. Tällöin ilmestyi taloustieteilijä Adam Smithin (1723 -1790)
pääteos Kansojen varallisuus. Smith korosti kaupan vapauttamista ja työn tehokkuuden
merkitystä kansantalouden kasvulle. Smith esitti työn tehokkuuden parantamista ja kehit-
tämistä muun muassa erilaisilla keksinnöillä.
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Innovaation perusmäärittelijänä voidaan kirjallisuuden (mm. Lemola & Lovio 1984)
perusteella pitää Schumpeteria. Hän otti ensimmäisenä systemaattisesti käyttöön keksin-
nön ja innovaation käsitteet sekä erotti ne toisistaan (Lemola & Lovio 1984). Schumpeter
on luonut myös perustan yritysten väliselle dynaamiselle kilpailuteorialle, jonka mukaan
teknillisellä kehityksellä ja innovaatioilla on keskeinen merkitys. Schumpeter selitti myös
talouden suhdanneteoriaa innovaatioiden avulla (Schumpeter 1939,1942). Schumpeter ei
käsitellyt innovaatioiden sisäistä olemusta, vaan jätti innovaatiot hyvin eksogeenisiksi
(ulkoisiksi) tekijöiksi. Schumpeter korosti, että taloutta on analysoitava dynaamisena pro-
sessina tasapaino-oletusten sijasta.

Innovaatiotutkimus pyrkii muun muassa selvittämään, miten taloudelliset tekijät vaikut-
tavat innovaatioiden syntyyn, diffuusioon ja kehitykseen (Lemola & Lovio 1984). Innovaa-
tiotoimintaa voidaan lähestyä useista eri näkökulmista. Innovaatiotutkimus voi kohdistua
esimerkiksi innovaatioita synnyttävien prosessien tutkimiseen. Tällöin mielenkiinto koh-
distuu usein syy-seuraussuhteisiin. Organisaation innovaatiotoimintaa on tutkittu myös esi-
merkiksi innovaatiostrategioiden osalta (mm. Freeman 1978, Pavitt 1986, Zahra 1996).
Tällöin on ryhmitelty organisaatioita niiden käyttäytymisen pohjalta ja saavutettu luonteen-
omaisia tunnuspiirteitä niiden innovaatiotoiminnasta.

Lemolan ja Lovion (1984) mukaan tutkimusta voidaan suorittaa monella tasolla: kan-
sainvälinen taso, kansantalouden taso, toimialataso, organisaatiotaso, projektitaso. Yksi
tarkastelukulma voi olla myös panos-tuotosasetelma. Tällöin tutkitaan usein investoituja
tutkimuspanoksia ja niitä seuranneita innovaatioita. Panos-tuotosasetelmassa hyödyllisyy-
den mittaus on osoittautunut kirjallisuuden mukaan erittäin vaikeaksi. Mittauksia ja vertai-
luja on yritetty perustaa muun muassa hyväksyttyjen patenttien määrään. Vertailujen teke-
minen on kuitenkin vaikeaa, koska monia pieniä innovaatioita ei patentoida ja eritasoiset
innovaatiot saavat tilastoissa saman painoarvon.

Kirjallisuus on tyypitellyt erilaiset innovaatiot useallakin eri tavalla. Yksi tapa on ollut
jakaa innovaatiot perusinnovaatioihin, parannusinnovaatioihin ja näennäisinnovaatioihin
(Mensch 1975). Toinen tapa jaotella innovaatiot on jakaa ne tuote-, prosessi ja organisaati-
oinnovaatioihin (Mensch 1975). Maynard (1998) jakaa innovaatiot kahteen suureen ryh-
mään: markkinainnovaatioihin ja prosessi-innovaatioihin. Muunlaisiakin tyypittelyitä toki
löytyy (mm. Cohen & Levinthal 1990).

Edquist (1996) on kuvannut innovaatiotutkimuksessa käytettävien lähestymistapojen
etuja ja heikkouksia. Hänen mukaan innovaatiotutkimukseen liittyy kokonaisvaltaisuus ja
monitieteisyys. Se tarkoittaa sitä, että innovaatiojärjestelmässä pyritään huomioimaan
kaikki innovaatioiden synnyn kannalta keskeiset asiat. Hänen mukaansa innovaatiotutki-
musta leimaa keskeisten käsitteiden yleinen epäselvyys, joka on tyypillistä vasta kehitty-
mässä olevalle lähestymistavalle. Yksi keskeinen havainto innovaatiotutkimuksessa
Edquistin (1996) mukaan on, että innovaatiot ja oppiminen liittyvät yhteen. Edquist (1996)
korostaa lisäksi organisaatioiden vuorovaikutusta toimintaympäristönsä kanssa.

2.2.2 Innovaatiolähteet ja organisaatiotasoiset innovaatioprosessit

Yleisesti organisaation toimintakenttää voidaan innovaatiotoiminnan kannalta nimittää
innovaatioympäristöksi. Innovaatioympäristön merkitys on tärkeä: Suomessakin on alettu
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tutkimaan muun muassa alueellisia innovaatiojärjestelmiä ja -toimintaympäristöjä (mm.
Ståhle & Sotarauta 2003, Kautonen et al. 2002). Tutkimustarpeen arvellaan lisääntyneen,
koska nyt ymmärretään yhä selvemmin innovatiivisuuden ja kilpailukyvyn välinen yhteys.

Yleisesti tiedossa oleva markkinatalouden sanonta on, että ”kyllä markkinat vastaavat,
kunhan vain kysytään”. Kysyntä koostuu asiakkaiden ja sidosryhmien tiedostetuista ja pii-
levistä tarpeista. Asiakkaat puolestaan voivat olla organisaation ulkoisia tai sisäisiä asiak-
kaita. Tässä mielessä sanonta sisältää vähintään kolme innovaatiolähteiden tunnistamiseen
ja hyödyntämiseen liittyvää viisautta, jotka voidaan kiteyttää seuraavasti:
1. Saadakseen innovaatioprosesseihin käynnistysvoimaa organisaatioiden tulee olla tie-

toisia ulkoisten asiakkaiden tarpeista.
2. Jotta voidaan kehittää asiakkaiden tarpeiden tyydyttämiseen tähtääviä sisäisiä proses-

seja, tulee organisaatiossa olla kommunikaatiota ja palautejärjestelmiä, niin että pro-
sessien eri vaiheiden tarpeet tulevat tiedostettua.

3. Innovaatioprosessia voidaan lähestyä järjestelmän kyvyllä välittää tietoa molempiin
suuntiin yhdistämällä kaksi edellistä.

Kun korostetaan kysyntä- ja markkinavetoisia innovaatiomalleja, taustalla on tarve
saada jotakin uutta (Freeman 1979). Tämänkin perusteella voidaan ajatella, että organi-
saatioiden on syytä olla asiakkaiden tarpeista tietoisia. Pelkkä tietoisuus ei kuitenkaan
riitä siihen, että syntyisi uusi innovaatio. Innovaatioista voimme puhua vasta, kun paran-
netaan organisaation tuotteita, toimintatapoja, palveluja, teknologiaa tai esimerkiksi suh-
teita. Tutkimusmääritelmän mukaan innovaatiolla tulee lisäksi saavuttaa hyötyvaikutuksia
organisaatiolle.

Sen sijaan tarvetietoisuus riittää kyvykkäässä organisaatiossa käynnistämään innovaa-
tioprosessin. Toisaalta taas, mitä aikaisemmin ja enemmän asiakkaat antavat markkinoille
tietoa omista tarpeistaan, sitä enemmän palvelun tuottajilla on mahdollisuus innovoida tar-
peita tyydyttäviä ratkaisuja. Tuotekehityksen onnistuneisuutta arvioivassa tutkimuksessa
Rothwell et al. (1974) toteavat, että asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja yleensä aktii-
viset ulkoiset yhteydet ovat merkittävimpiä tekijöitä. Tässä yhteydessä on kuitenkin syytä
korostaa, että organisaation yleinen innovaatiokyky on huomattavasti laajempi asia kuin
yksittäiseen tuotteeseen tai palveluun aikaansaatu satunnainen parannus.

Organisaatioiden innovaatioprosesseissa on löydetty useita toisiinsa liittyviä piirteitä.
Näitä piirteitä ovat muun muassa pyrkimykset vähentää teknisiä riskejä ja taloudellista epä-
varmuutta sekä tarve vuorovaikutukseen ulkopuolisten toimijoiden kanssa uuden tiedon
luomisessa ja vaihtamisessa (mm. Freeman 1991). Innovaatioiden näkökulmasta nämä
antavat impulsseja innovaatioprosessien käynnistämiseen.

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan merkitys on monissa organisaatioissa suuri. Puuttu-
matta sen syvemmin itse tutkimus- ja kehittämisprosessin sisältöön, on tärkeää tunnistaa
myös sen ympärillä olevat rajapinnat. Mikäli organisaation tutkimus- ja kehittämistoiminta
pyörii muusta organisaatiosta irrallaan ilman kunnollista kytkentää organisaation muihin
funktioihin ja markkinoihin, voidaan tästä ennustaa vähemmän innovaatioita tuottavia rat-
kaisuja. Toisaalta mitä paremmin prosessi saa syötteitä useista eri rajapinnoista, sitä toden-
näköisemmin tulokset tuottavat innovaatiohyötyjä. Lisäksi mitä kehittyneemmät ovat orga-
nisaation prosessit, sitä paremmat mahdollisuudet sillä on olla innovatiivinen (mm. Hadji-
manolos & Dickson 2000).
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Myllyntaus (1992) on esittänyt teknologian siirron yleisen mekanismin (kuva 5). Hän
kiinnittää huomiota kulttuurisiin ja sosiaalisiin esteisiin. Hänen mukaan teknologiasiirrossa
on aina mukana teknologian luovuttaja ja vastaanottaja. Myllyntauksen (1992) esitys on
mielenkiintoinen tämän tutkimuksen kannalta, koska johtamismallin sisältämät kumppa-
nuus- ja sopimusyhteistyöosaaminen, verkostotaitojen osaaminen, innovatiivisen hankin-
taprosessin ja innovaatiokannusteiden käytön osaaminen pyrkivät välittömästi vähentä-
mään esteiden vaikutusta ja täten edistämään innovaatioiden leviämistä.

Kuva 5. Teknologiasiirron yleinen mekanismi (Myllyntaus 1992).

Jaakkola ja Tunkelo (1987) määrittelevät innovaation käyttöönoton oppimisprosessiksi,
joka muodostuu neljästä perättäisestä vaiheesta: havahtuminen, kiinnostuminen, tietojen
hankinta ja kokeilu. Cohenin ja Levinthalin (1990) mukaan organisaation oma kehitystyö
ja osaaminen parantavat organisaation ulkopuolelta saatavan tiedon ja osaamisen hyväksi-
käyttöä. Heidän johtopäätöksensä on lähellä tavoiteltavan johtamismallin hyödyllisyyden
ydintä. Lipiäinen (2001) on esittänyt innovaatioprosessin välttämättömät askeleet (kuva 6).
Hänen mukaan innovaatio ensisijaisesti edellyttää ihmisten täyttämistä vallalla ja vastuulla,
josta syntyy motivaatio ja siitä innovaatio.
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Kuva 6. Innovaatioprosessin välttämättömät vaiheet (Lipiäinen 2001).

Kautonen et al. (2002) ovat tutkineet, että asiakkaat ovat selvästi suurin ja tärkein ryhmä
innovaatiokumppaneista. Heidän mukaansa asiakkaiden kanssa saatetaan tehdä hyvinkin
läheistä yhteistyötä, mutta useimmiten kysymys on pikemminkin siitä, että asiakas saa
innovaatioprosessin liikkeelle kysymällä ominaisuuksiltaan aiemmasta poikkeavaa tuo-
tetta. Edelleen tutkimuksen tekijät tuovat esille, että organisaatiot eivät toimi ympäristös-
tään irrallaan, vaan eri ulottuvuuksilla tapahtuvan uudistumisen kannalta tarpeellista tietoa
saadaan monesta lähteestä.

Tämän tutkimuksen näkökulmasta on hyvä huomata, että organisaatiossa innovaatiotoi-
minta perustuu uudistumistarpeelle. Toimintaympäristöstä saatava tieto sinällään voi aihe-
uttaa uudistumistarvetta. Yhtä lailla uudistumistarve voi aiheutua esimerkiksi organisaa-
tion nykytilan ja tavoitetilan välisestä kuilusta. Tässä mielessä aktiivinen johtaminen inno-
vaatiolähteiden etsintään esimerkiksi tavoitteiden asettamisen kautta voi toimia käynnistä-
vänä ja ylläpitävänä voimana.

Leppälahti ja Åkerblom (1991) ovat tutkineet, että suomalaiset teollisuusyritykset kes-
kittyvät lähinnä kehittämään olemassa olevaa teknologiaa ja yritykset pysyvät mieluimmin
tutuilla markkinoilla. Tutkimuksen mukaan merkittävimpiä innovaatiolähteitä ovat asiak-
kaiden tarpeet, kilpailu, markkinointi, itse tehty tutkimus- ja kehitystoiminta sekä ylin johto
(Leppälahti & Åkerblom 1991). Merkittävimpinä innovaatioita edistävinä asioina tutki-
muksen mukaan ovat olleet yhteistyö markkinoinnin, tuotekehityksen ja valmistuksen
välillä sekä johdon tuki ja mukanaolo.

Denison (1985) on puolestaan tutkinut Yhdysvaltojen taloudellista kasvua vuosina
1929–1980. Tutkimuksen mukaan taloudellista kasvua selittävät eri komponentit seuraa-
vasti:
1. tiedon lisäys 34 %
2. työvoiman lisäys 25 %
3. pääoman kasvu 12 %
4. koulutus 16 %
5. resurssien allokointi 11 %
6. kasvaneet skaalaedut 11 %
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Esitetyissä tutkimuksissa uuden tiedon ja osaamisen lisäämisellä kaikkinaisen yhteis-
työn kautta näyttää olevan merkittäviä vaikutuksia taloudelliseen kasvuun. Jotakin mennei-
syydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta kertonee se, että yksityisen ihmisen mahdolli-
suus innovaatioiden tekijänä on käymässä marginaaliseksi. 1900-luvun alussa USA:n
patenteista neljä viidesosaa myönnettiin riippumattomille keksijöille. Vuoteen 1980 men-
nessä heidän osuutensa oli pudonnut yhteen viidesosaan (Whalley 1991). Edellisessä on
syytä kuitenkin muistaa, että patentti ja innovaatio eivät ole synonyymeja. Nykyään inno-
vaatiot syntyvät eri aloilla toimivien tahojen muodostamissa verkostoissa eivätkä edes
yksittäisissä organisaatioissa (Powel 1998). Edellisen perusteella innovaatio voidaan nähdä
sosiaalisena prosessina, jota hallitsee tiedon yhdistely ja vaihto. Teknologiakin on aina
myös sosiaalista, sillä asiakkaat viime kädessä päättävät, otetaanko tuotteet ja palvelut
käyttöön (Taipale 2003).

Tarkasteltaessa edelleen organisaation innovaatiotoimintaa voidaan yhdeksi näkökul-
maksi ottaa esimerkiksi Brownin (1997) kehittämä innovaation ja oppimisen prosessimalli.
Brown (1997) on yhdistänyt malliinsa elementtejä Klinen (1985) innovaatioketjumallista
ja Chiesan et al. (1996) prosessijohtamisen opeista. Tässä yhteydessä on tunnistettu neljä
ydinprosessia ja kolme mahdollistavaa prosessia. Ydinprosessit ovat
1. uusien tuotekonseptien tunnistaminen
2. uusien konseptien kehittäminen, siirtäminen tuotantoon ja käyttöön
3. tuotantoprosessien innovaatioiden hyödyntäminen
4. teknologian kehittäminen ja hallinta.

Innovaatiot mahdollistavat prosessit ovat
1. inhimillisten ja taloudellisten resurssien hyväksikäyttäminen
2. järjestelmien ja työkalujen tehokas käyttäminen
3. ylimmän johdon linjaukset.

Edellisessä yhteydessä on korostettu voimakkaasti eri vaiheiden välistä palautetta ja
nostettu samalla erityisesti esille asiakkailta saatavan palauteimpulssin merkitys. Tämän
tutkimuksen näkökulmasta on oleellista kiinnittää huomio siihen, että innovaatioprosessi
ei ole lineaarinen vaan olennaisia ovat eri vaiheiden väliset palaute- ja vuorovaikutuspro-
sessit sekä prosessivaiheiden kytkennät mahdollistajiin.

Palautteen antamisen ilmapiiri edellyttää sitä tukevaa organisaatiokulttuuria. Organisaa-
tion täytyy Bucleyn (1967) mukaan täyttää tietyt ehdot pystyäkseen soveltamaan positiivi-
sen palautteen periaatetta ja tekemään muutoksia. Bucleyn (1967) ehtoihin kuuluu, että
organisaatiolla on oltava tunnustelumekanismeja ja vaihtoehtoja. Edelleen organisaatiolla
tulee olla mekanismeja, jotka vahvistavat niitä toimia joihin on ryhdytty ja joita kannate-
taan. Organisaation tasolla edellinen tarkoittaa muun muassa aktiivista sisäistä ja ulkoista
viestintää, tietokanavia, viestintään ja tiedonhakuun soveltuvia menettelyitä sekä organi-
sointitaitoja ja aloitteellisuutta.

Organisaation innovaatiotoiminta voidaan nähdä sekä sen ulkopuolella synnytettyjen
innovaatioiden vastaanottamisena, soveltamisena ja hyödyntämisenä että uusien innovaa-
tioiden kehittämisenä ja jakeluna. Nicolin (1988) mukaan jatkuva tietojen etsintä ja orga-
nisaation ulkopuolisen tiedon ja kokemuksen hyväksikäyttö on usein huomattavasti hal-
vempaa kuin oman kokemusperäisen tiedon hankinta. Kyseessä ei kuitenkaan ole
joko-tai-tilanne vaan sekä-että-tilanne.
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Dosi (1988) on määritellyt erilaisiksi innovaatioprosesseiksi ja -lähteiksi seuraavat:
1. virallinen tutkimus- ja kehitystoiminta yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa
2. informaation ja tiedon leviämiseen liittyvät prosessit, joita ovat esimerkiksi julkaisut,

tekniikan alan yhdistykset, työssä oppiminen ja henkilökunnan siirtyminen yrityk-
sestä toiseen

3. yritysten keskinäisen yhteistyön kautta tapahtuva tekemällä ja käyttämällä oppiminen
4. innovaatioiden omaksuminen toisilta toimialoilta
5. tuotantohyödykkeisiin ja välituotteisiin kiinnittynyt teknologia.

Kauppa- ja teollisuusministeriön (1997) mukaan teknologisen kehityksen mahdollisuu-
det vastata käyttäjien ja yhteiskunnan tarpeisiin sekä kansainvälisiin haasteisiin riippuvat
innovaatiojärjestelmän toiminnasta. Järjestelmän organisaatiot ja niiden välinen vuorovai-
kutus synnyttävät innovaatioita ja teknologista uudistumista. Perustutkimus ja uuden tie-
don tuotanto ovat järjestelmän kivijalka, tarpeet ja markkinat sen käyttövoima, yritykset
kriittinen toimija. Ydinkysymys on, toimiiko järjestelmä niin, että organisaatiot kykene-
vät menestyksekkäästi kehittämään kilpailukykyään, tulkitsemaan kysynnän ja tarpeiden
muutokset innovaatioiksi sekä tuotteistamaan, valmistamaan ja markkinoimaan niitä.
(Kauppa- ja teollisuusministeriö 1997)

Lievonen (1996) puolestaan on tiivistänyt teknologisen ennakoinnin peruskysymyksiä
siten, että teknologinen kehitys nopeutuu, jos latentteja tarpeita havaitaan aikaisessa vai-
heessa. Hän näkee sen olevan yksi tekniikan ennakoinnin perustehtävistä. Toiseksi perus-
tehtäväksi hän määrittelee uusien mahdollisuuksien ja vaihtoehtojen etsimisen, jotta pää-
töksenteolla on enemmän valinnanvaraa. Tavoitteena ei hänen mukaansa ole täydellinen
konsensus, sillä se vain urauttaisi ajattelua. Päätöksenteon on hänen näkemyksen mukaan
oltava hajautettua; tarvitaan paljon yrityksiä ja paljon asiakkaita, joiden vuorovaikutus syn-
nyttää kokeiluja.

2.2.3 Organisaatioiden innovaatiostrategioiden tyypittely

Tämän tutkimuksen kannalta on tärkeää löytää innovaatiostrategioista ominaisuuksia, jot-
ka ovat yhteisiä kaikille organisaatioille tavoiteltaessa parempaa innovaatiokykyä. Organi-
saatiokohtaisen innovaatiotoiminnan ymmärtäminen edellyttää organisaatioiden innovaa-
tiostrategioiden tyypittelyä ja tutkimusta (Kautonen et al. 2002). Freeman ja Soete (1997)
ovat esittäneet innovaatiostrategioiden perustyyppejä, joita ovat muun muassa hyökkäävä,
puolustava ja imitoiva. Typologian perusajatuksena näyttää olevan se, kuinka nopeasti ja
millaisella ajoituksella sekä tyylillä organisaatio uusille teknologisille alueille siirtyy. Free-
man ja Soete (1997) kuitenkin korostavat, että vaikka organisaatiot seuraavat karkeasti
ottaen jotakin näistä strategioista, ne usein vaihtelevat innovaatiostrategiaansa ajan kulues-
sa. Samoin konserneissa saattavat eri tulosyksiköt noudattaa eri strategiaa.

Useat typologisoinnit jakavat organisaatioiden innovaatiostrategiat kahteen tai kolmeen
luokkaan. Tällaisia ovat esimerkiksi jaottelut innovaattoreihin ja ei-innovaattoreihin
(Pavitt 1986), pioneereihin ja seuraajiin (Zahra 1996), proaktiivisiin ja reaktiivisiin strate-
gioihin (Urban & Hauser 1980). Kaikille näille on tyypillistä aktiivisuuden ja aktiviteettien
ajoituksen erot innovaatiotoiminnassa.
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Hadjimanolosin ja Dicksonin (2000) mukaan uutta etsivässä innovaatiotutkimuksessa
on syytä ottaa lähtökohdaksi suhteellisen avoin viitekehys, joka ei liikaa ohjaa havaintojen
tekemistä. Pk-yritysten innovaatiostrategioita koskevassa tutkimuksessaan Hadjimanolos
ja Dickson (2000) päätyivät viitekehykseen, joka olettaa organisaatioiden noudattavan pää-
asiassa kolmenlaisia innovaatiostrategioita. Nämä ovat proaktiivinen, reaktiivinen ja
”ei-innovaattorin” strategiat. Typologian perustana on neljä luokituskriteeriä:
1. innovaatiotoiminnan aktiivinen aloitteellisuus uusien tuotteiden ja prosessien käyt-

töönotossa organisaation toimintaympäristön muokkaamiseksi
2. innovaatioiden kehittämisen jatkuvuus, säännöllisyys ja laadun taso
3. riskien ottaminen, joka ilmenee resurssien sitoutumisena suhteellisen laajoihin ja ris-

kipitoisiin kehittämistoimiin
4. innovaatiotoiminnan käynnistäjät ja kannustimet.

Proaktiivista innovaatiostrategiaa noudattava organisaatio on alansa edelläkävijä,
jolla on selkeä muihin strategioihin kytkeytyvä innovaatiostrategia. Tälle strategialle on
tunnusomaista pitkäjänteisyys ja visionäärisyys sekä toisaalta joustavuus ja herkkyys toi-
mintaympäristön muutoksiin. Proaktiivista innovaatiostrategiaa toteuttava organisaatio
hankkii teknologisen tietämyksensä monesta eri lähteestä ja analysoi jatkuvasti kerää-
määnsä informaatiota. Proaktiivisen innovaatiostrategian organisaatiot ovat vahvoja sekä
innovaatiotoiminnan ydinprosesseissa että sen mahdollistavissa prosesseissa (verkostoitu-
minen, järjestelmät, työkalut ja johtajuus). Edelleen Hadjimanolosin ja Dicksonin (2000)
mukaan organisaation johdolle on tyypillistä visionäärisyys, kyky havaita markkinamah-
dollisuuksia, sitoutuminen innovaatiotoimintaan, näkemys oman toiminnan olennaisesta
merkityksestä ja korkea suoritusmotivaatio.

Reaktiivisen innovaatiostrategian organisaatiot innovoivat vastatakseen muiden luo-
miin haasteisiin ja karttavat suuria riskejä. Teknologisen tiedon lähteiden kirjo on proaktii-
visia organisaatioita suppeampi, innovaatiotoiminnan ydin- ja mahdollistavat prosessit
eivät ole kovin kehittyneitä, ja panostukset innovaatiotoimintaan ovat suhteellisen vähäisiä.
Organisaation johto katsoo toiminnan olevan paljolti organisaation ulkopuolelta määräyty-
nyttä, suoritusmotivaatio on proaktiivisen organisaation johtajia alhaisempi samoin kuin on
johdon verkostoitumisen osalta. (Hadjimanolos & Dickson 2000)

Ei-innovaattorin toiminnalle on tunnusomaista pidättäytyminen vähän riskinottoa vaa-
tivissa rutiininomaisessa toiminnassa ja toimintaa leimaa lyhyen aikavälin suunnittelu.
Organisaation luonnetta kuvaa hyvin staattisuus. Innovaatiostrategiat saattavat puuttua
kokonaan tai strategian pääpainopisteenä on lähinnä kustannusten kontrollointi ja passiivi-
nen käyttäytyminen suhteessa toimintaympäristöön. Teknologisen tiedon lähteet ovat niu-
kat ja innovaatiotoiminnan ydin- ja mahdollistavien prosessien olemassaolosta ei ole merk-
kejä. Organisaation johto on konservatiivinen, tuntee vastenmielisyyttä riskinottoon ja vält-
telee vuorovaikutusverkostoja. (Hadjimanolos & Dickson 2000)

Organisaatioissa siis innovaatiostrategiset painopisteet ajoituksen, nopeuden ja tyylin
osalta poikkeavat toisistaan. Samoin on erilaisia typologioita innovaatiostrategioiden ja
organisaatioiden ryhmittelemiseksi. Tämän tutkimuksen näkökulmasta on kiinnostavaa,
että johdon aktiivisuus vaihtelee voimakkaasti erilaisten innovaatiostrategioiden toteutta-
jana sekä se, että organisaation prosessien kehittymisen aste poikkeaa toisistaan. Samoin
suunnittelun aikajänteessä ja suhtautumisessa riskiin on voimakkaita eroja.
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2.2.4 Organisaation innovaatiokyvyn tunnuspiirteitä

Organisaatio pyrkii parantamaan kilpailukykyä yhdistämällä ja valikoimalla erilaisia
resursseja. Dodgson ja Bessant (1996) määrittelevät organisaation resursseiksi kaikki ne
voimavarat, jotka mahdollistavat organisaation toiminnan markkinoilla. Resurssit voivat
siis olla aineettomia tai aineellisia. Aineettomat resurssit liittyvät esimerkiksi johdon ja
henkilöstön tietoihin ja taitoihin sekä organisaation toimintatapoihin. Organisaation suhteet
muihin organisaatioihin voidaan myös nähdä osana sen resurssiperustaa. Resurssiperustaa
voidaan organisaatioissa vahvistaa esimerkiksi rekrytoimalla uusia osaajia ja verkostoitu-
malla. Aineellisia resursseja sen sijaan ovat esimerkiksi organisaation koneet ja taloudelli-
set pääomat.

Innovaatiokyvyllä Dodgson ja Bessant (1996) viittaavat sellaisiin yrityksen piirteisiin ja
johdon ominaisuuksiin, joiden varassa organisaatio kykenee määrittelemään ja kehittä-
mään kilpailukykytekijöitä sellaisiksi, että ne luovat organisaatiolle jatkuvaa kilpailuetua.
Innovaatiokyky on näin ollen dynaaminen käsite, joka liittyy organisaation tapaan muuttua
ja toteuttaa muutoksia. Resurssit luovat tuotannon ja innovaatiotoiminnan perustan, mutta
vasta innovaatiokyvyn avulla resursseissa oleva potentiaali voidaan aktivoida uusiksi inno-
vaatioiksi. Monks (1976) on tehnyt vertailuja innovatiivisten ja operatiivisten organisaati-
oiden tunnuspiirteistä (taulukko 1). Piirteillä on vaikutusta organisaation innovaatioaktiivi-
suuteen.

Taulukko 1. Innovatiivisten ja operatiivisten organisaatioiden tunnuspiirteitä (Monks
1976).

Tekijä Innovatiivinen organisaatio Operatiivinen organisaatio
Johdon 
suuntautuminen

suuntautunut toimintaympäristöön ja 
pitkän aikavälin tavoitteisiin

suuntautunut organisaation suorituk-
siin ja lyhyen aikavälin tarkasteluun

Tunnuspiirteet ainutkertaisuus, luova, itseohjautuva toistuvaa, ohjelmoitua, muodolliset 
työnkuvaukset

Resurssit pitkälle koulutettua, kokeneita 
ammattilaisia, aivotyövoimaa

matala koulutustaso, pääomainten-
siivistä, automaatiota

Kannusteet omatoimisuus, älyllinen uteliaisuus, itsenäi-
syys

taloudellisuus, vakanssit

Johtamistapa osallistuva (informaatiota, yhteispäätöksiä) autoritaarinen
Päätöksenteko-
prosessi

intuitiivista ja analyyttistä analysoidut päätökset, kvantitatiivi-
set menetelmät

Suhtautuminen riskiin mahdollisuuksia hyödynnetään, 
epäonnistumisia siedetään

epävarmuudet poistetaan alhaisilla 
organisaatiotasoilla

Tulosten arviointi omatoiminen ammattiarviointi standardeihin perustuvat muodolli-
set järjestelmät

Teknologia monimutkainen, kehittynyt yksinkertaistettua, ulkoa ostettua
Koordinointi ja
ohjaus

kaksisuuntainen viestintä
”suusta-suuhun” -periaate

suunnitelmat, muistiot, yksisuun-
taista kommunikaatiota
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Ståhle ja Grönroos (1999) ovat kirjoittaneet innovatiivisista organisaatioista. He käyttä-
vät läheisenä innovaatiokyvyn synonyymina tietopääomaa; siihen kuuluu strateginen
reservi, jonka avulla organisaatiolla on kykyä tuottaa jatkuvasti innovaatioita. Tämä ei
Ståhlen ja Grönroosin (1999) mukaan tarkoita välttämättä yksittäisiä keksintöjä tai tuot-
teita, vaan ennen kaikkea organisaation toimintaan liittyviä taitoja, joista ajan kuluessa on
kehittynyt organisaatiota leimaava ominaisuus.

Dodgsonin ja Bessantin (1996) mukaan organisaation innovaatiokyky voidaan jakaa
taktisiin, strategisiin ja metatason kykyihin. Taktiset kyvyt liittyvät organisaation kykyyn
etsiä ja valita uutta informaatiota, teknologioita ja markkinoita sekä toteuttaa muutoksia ja
uusia strategioita. Strategiset kyvyt viittaavat esimerkiksi organisaation kykyyn saada stra-
tegiat toimimaan keskenään käytännössä ja kykyyn yhdistää saatavilla olevia resursseja
uusin tavoin kilpailuedun synnyttämiseksi. Metatason kyvykkyys puolestaan kertoo orga-
nisaation oppimiskyvystä ja oppiminen ymmärretään päämääräsuuntautuneeksi toimin-
naksi, jonka avulla organisaatio voi saavuttaa käytettävissä olevilla resursseilla parhaat
mahdolliset tulokset sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Arnold ja Thuriaux (1997) puolestaan jakavat innovaatiokyvyn strategisiin, sisäisiin ja
ulkoisiin kykyihin. Sen mukaan strategisesti kyvykäs organisaatio pystyy etsimään uusia
markkinamahdollisuuksia sekä kytkemään teknologiaa koskevat päätökset ja linjanvedot
osaksi liiketoimintastrategiaa. Aineellisten ja aineettomien resurssien hallintaan ja kehittä-
miseen liittyvät kyvyt muodostavat pohjan organisaation sisäiselle innovaatiokyvylle.
Organisaation innovaatiokykyä määrittävät myös sen ulkoiset kyvyt. Nämä liittyvät orga-
nisaation kykyyn verkostoitua, jolloin tärkeitä ulottuvuuksia ovat pääsy ulkopuolisiin tie-
tovarastoihin, tuotantoketjun hallinta sekä täydentäviä resursseja omaavien kumppaneiden
löytäminen.

Tämän tutkimuksen kannalta on tärkeää huomata, että innovaatiokyky on dynaaminen
ja monitahoinen asia, jossa lähes kaikki osatekijät ovat kytköksissä toisiinsa. Juuri tämän
vuoksi asian lähestyminen vaatii laaja-alaista ja strategista näkemyksellisyyttä. Liian
syvälle menevä tarkastelutapa ei tuottaisi lisäarvoa tavoitteena olevaan malliin. Kyseessä
ei ole ainoastaan johdon osaamisen kehittäminen, vaan olennaista on huomata koko orga-
nisaation henkilöstön ja sen omaksumien menettelyiden merkitys resurssien hankkimi-
sessa, omaksumisessa, käyttöönotossa ja levittämisessä osana innovaatiokyvyn kokonai-
suutta.

2.3 Organisaatioiden välinen yhteistyö ja innovaatiokehitys

Organisaatioilla on tarve tehdä sisäistä ja ulkoista yhteistyötä. Näihin tarpeisiin liittyy
muun muassa transaktiokustannusteoria, hankintatoimen näkemykset sekä resurssiriippu-
vuusteoria yhdistettynä kumppanuuksien- ja verkostojen näkökulmiin. Muun muassa Vesa-
lainen (2002) on käsitellyt samoja aiheita kumppanuussuhteita koskevassa tutkimukses-
saan. Näkökulmat avaavat organisaatioiden välisen yhteistyön perusteita, auttavat tunnis-
tamaan ongelmia ja antavat pohjaa innovaatioiden synnyn tarkastelemiselle. Ensimmäises-
sä alaluvussa perehdytään esitettyihin näkökulmiin.

Jälkimmäisessä alaluvussa tarkastellaan innovatiivisen yhteistyön onnistumisen edelly-
tyksiä. Lähestyminen tehdään sosiaalisen pääoman, oppimisen ja motivaatioteorian näkö-
kulmista. Lisäksi tarkastellaan resurssipohjaista ajattelua ja peliteorioita yhdessä. Asioita
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peilataan myös kumppanuus- ja verkostosuhteisiin. Aikaisemmin on esitetty, että organi-
saatioiden innovaatiotoiminta ja kilpailukyky riippuvat niiden kyvystä hankkia, vastaanot-
taa ja soveltaa uutta tietoa ja osaamista. Tässä mielessä tarkasteluun otetut näkökulmat kat-
tavat kohtuullisen hyvin innovaatiotoiminnan piirteet.

2.3.1 Organisaatioiden välisen yhteistyön näkökulmia

Transaktiokustannusteoria
Tämän tutkimuksen näkökulmasta transaktiokustannusteoria voidaan liittää ostaa tai val-
mistaa itse -päätöksentekoon.  Tällöin huomio kiinnittyy valmistus- ja vaihdantakustan-
nuksiin. Valmistuskustannukset sisältävät organisaation kaikki tuotannolliseen toimintaan
liittyvät kustannukset. Vaihdantakustannuksia puolestaan voi syntyä esimerkiksi kumppa-
nien etsinnästä, sopimusneuvotteluista ja valvonnasta. Vaihdantakustannukset ovat varsi-
naisia transaktiokustannuksia. Coasen (1937) mukaan transaktiokustannukset ovat nolla,
jos resurssit kohdentuvat tehokkaimpaan mahdolliseen käyttöön, ellei sitä jollakin tavalla
estetä.

Vaihtoehtoislaskelmilla voidaan rationaalisella tavalla selvittää talouden näkökulmasta
vaihtoehtojen edullisuus (Coase 1937, Williamson 1975 ja 1985). Laskelma ei välttämättä
tuota parhainta ratkaisua kokonaisuuden kannalta, vaan optimaalinen ratkaisu voi sijaita
näiden toimintavaihtoehtojen välillä. Thorelli (1986) onkin myöhemmin täydentänyt näkö-
kulmaa verkostovaihtoehdolla, mikä tarkoittaa sitä, että joissakin tapauksissa organisaation
kannattaa pyrkiä markkinoilta ostamisen ja itse valmistamisen välimuotoon. Teorian
mukaan organisaatiot hakevat optimaalista tilaa näiden kahden väliltä ja päätyvät lopulta
tällaiseen ratkaisuun.

Vaihdantakustannuksien ja kumppanuuksien väliltä voidaan löytää yhteenkuuluvuutta.
Teoriassa nähdään, että tietynlaiset vaihdannat ovat hankalia järjestää markkinoiden avulla.
Samalla oletetaan, että kiinteämpi suhde samoin kuin sisäinen organisaatio ovat ongelmaan
ratkaisu. Ongelmat aiheutuvat kahdesta ihmisen käyttäytymiseen liittyvästä tekijästä: rajal-
lisesta rationaalisuudesta ja opportunismista (Williamson 1975, 1985). Yhtäältä rajallinen
rationaalisuus liittyy siihen, että ihminen on aikomuksiltaan rationaalinen, mutta on sitä
kuitenkin vain rajoitetusti. Rajallinen rationaalisuus liittyy kiinteästi vaihdannan epävar-
muuteen ja on samalla eräs epävarmuuden lähde. Jälkimmäinen aiheutuu olettamuksesta,
että ihminen käyttäytyy opportunistisesti, mikäli siihen tarjoutuu tilaisuus.

Hankintatoimi
Hankintatoimen näkemys liikkuu organisaatioiden välisen kaupankäynnin (business to
business) alueella. Keskeisinä käsitteinä ovat asiakkaiden ja toimittajien kehittyvät vaih-
dantasuhteet ja organisaatioiden toimintastrategiat. Oleellinen kysymys on, millä tavoin
kahdenvälinen suhde riippuu osapuolten osaamisesta ja tuotantoteknologioista. Näkökul-
massa on mukana piirteitä sosiaalisesta ja fyysisestä vaihdannasta. Hankintatoimen näke-
myksessä on sisään rakennettuna ajatus, että mitä moninaisempaa on organisaatioiden väli-
nen fyysisten suoritteiden ja palveluiden vaihdanta, sitä laajempaa on myös sosiaalinen
vaihdanta. Hankkivan organisaation näkökulmasta vaihdantaan liittyy kolmenlaisia ongel-
mia, jotka voidaan esittää seuraavasti:
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1. Tarve-epävarmuus, mikä tarkoittaa sitä, ettei organisaatio tarkkaan osaa määritellä
tarpeitansa.

2. Markkinaepävarmuus, mikä tarkoittaa sitä, että liittoutuessaan yhden toimittajan
kanssa organisaatio menettää mahdollisuuden hyötyä kilpailevien toimittajien osaa-
misesta.

3. Vaihdantaan liittyvä epävarmuus, jolla tarkoitetaan mm. toimituksiin liittyviä ongel-
mia, kulttuurisia, tiedollisia ja teknologisia erilaisuuksia.

Toimittajaorganisaation näkökulmasta taas on olennaista, että toimittaja tiedostaa asi-
akkaan tarpeet ja pystyy kehittämään toimintaansa niin, että asiakkaalle voidaan tarjota
palvelua, joka tuottaa aitoa lisäarvoa.

Edellisiä näkökulmia ovat esittäneet muun muassa Ford et al. (1994) ja Håkansson et al.
(1994). Nämä ovat erittäin mielenkiintoisia myös tämän tutkimuksen kannalta, koska joh-
tamismallin sisältämä kumppanuus- ja sopimusyhteistyöosaaminen, verkostotaitojen osaa-
minen, innovatiivisen hankintaprosessin ja innovaatiokannusteiden käytön osaaminen pyr-
kivät välittömästi vähentämään epävarmuustekijöiden vaikutusta ja täten edistämään inno-
vaatioiden syntyä.

Liikenne- ja viestintäministeriön (2002) tutkimuksessa tuodaan esille, että hankintatoi-
minnan strateginen merkitys on lisääntynyt. Tutkimuksessa on päätelty, että hankintatoi-
minnan tehtävät ovat muuttumassa operatiivisista toimistorutiineista strategisempien kehi-
tystehtävien suuntaan. Sen mukaan organisaatioiden ylimmän johdon tulee laatia hankin-
tastrategia ja päivittää sitä sekä varata riittävät henkilöresurssit hankintatoiminnan jatku-
vaan kehittämiseen ja tietojärjestelmäresurssit rutiinien automatisointiin. Hankintatoiminta
voidaan tutkimuksen mukaan jakaa kolmeen osaan: strategiseen, toimittajaperusteiseen ja
tilausperusteiseen ostotyöhön.

Strategiseen ostotyöhön kuuluu muun muassa toiminnan suunnittelu ja ohjaus, toimin-
nan kehitystyö sekä organisaation johtamiseen osallistuminen. Toimintatapojen kehittyessä
tilausperusteisen ostotyön osuus pienenee, kun rutiineja automatisoidaan ja ostotoiminta
keskittyy enemmän strategisiin ja toimittajien hallintaan liittyviin asioihin. Toimittajape-
rusteiseen ostotyöhön sen sijaan kuuluu muun muassa tarjonnan hallinta, yhteistyö organi-
saation muiden osastojen kanssa, toimittajayhteistyö ja seuranta. Toimintaympäristön muu-
tokset (esim. ulkoistaminen, verkostotoiminta, kumppanuustoiminta) lisäävät kysynnän ja
tarjonnan hallinnan merkitystä. Tutkimuksessa on tunnistettu hankintatoimen strategisia
menestystekijöitä seuraavasti: hankintastrategia, verkostoituminen, sisäinen ja ulkoinen
kumppanuus, teknologian hyödyntäminen, operatiivinen tehokkuus, ennusteiden hallinta,
hintojen hallinta, tietojärjestelmät, seuranta ja mittaaminen, henkilöstö, hankinnan organi-
sointi ja kehittäminen. Tutkimustulosten mukaan keskittäminen ja yhteistyön lisääntymi-
nen jatkuu myös ostotoiminnoissa. Yhteistyö kasvaa myös organisaatioiden sisällä. (Lii-
kenne- ja viestintäministeriö 2002)

Hankintatoimen näkemys sisältää tämän tutkimuksen tavoitteen kannalta hyviä ele-
menttejä, kun pohditaan hankintaprosessin hallintaa ja palvelun toimittajan valinnassa käy-
tettäviä kriteereitä. Tämä aiheuttaa paineita kehittää hankintaan liittyvää osaamista ja
menettelyitä. Tässä yhteydessä kannattaa palauttaa mieliin se, että asiakkaat ovat tutkimuk-
sen mukaan selvästi suurin ja tärkein ryhmä innovaatiokumppaneista (mm. Kautonen et al.
2002). Tämähän tarkoitti sitä, että asiakkaiden kanssa saatetaan tehdä hyvinkin läheistä
yhteistyötä, mutta useimmiten kysymys on siitä, että asiakas saa innovaatioprosessin liik-
keelle kysymällä ominaisuuksiltaan aiemmasta poikkeavaa tuotetta.
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Resurssiriippuvuusteoria, kumppanuudet ja verkostot
Pfefferin ja Salancikin (1978) mukaan resurssiriippuvuusteoria lähtee siitä, että organisaa-
tioiden on välttämätöntä hankkia toimintaympäristöstään resursseja toimintaansa varten.
Tämä teoria perustuu sosiaalisen vaihdantateorian kaltaiseen oletukseen siitä, että organi-
saatiot eivät yksin kykene saamaan toiminnalleen tärkeitä resursseja, vaan joutuvat resurs-
seja hankkiessaan toimimaan vuorovaikutuksessa muiden organisaatioiden kanssa (Pfeffer
& Salancik 1978). Saavuttaakseen niukkoja resursseja organisaatioiden on pyrittävä vähen-
tämään omaa riippuvuuttaan muista ja lisäämään muiden riippuvuutta itsestään. Tämä syn-
nyttää jännitteitä organisaatioiden välille ja saa aikaan sen, että organisaatiot joutuvat aina
strategisessa päätöksenteossaan sovittamaan omat intressinsä ja toimintastrategiansa mui-
den vastaaviin. Organisaatioiden yhteistyön näkökulmasta resurssiriippuvuusteoria ohjaa
ajattelua kumppanuuksien ja verkostojen suuntaan.

Kumppanuuksien ja verkostojen näkökulma lähtee siitä, että kilpailu siirtyy yhä enem-
män organisaatioiden välisestä kilpailusta kumppaneiden ja verkostojen väliseksi kilpai-
luksi. Organisaatioiden välisiä kumppanuuksia ja verkostoja on kirjallisuudessa käsitelty
usealla eri tavalla. Vesalaisen (2002) mukaan yksinkertaisin tapa on nähdä verkostot kah-
denvälisten suhteiden kautta syntyviksi. Toinen tapa on summata yhden organisaation
näkökulmasta kaikki sen kahdenväliset suhteet. Kolmas tapa on tarkastella verkostoja
monenkeskisinä vuorovaikutus- ja vaihdantasuhteina. Monenkeskiset yhteistyön mallit
vaihtelevat tavoitetasoltaan operatiivisista strategisiin (Vesalainen 1996).

Doz ja Hamel (1998) ovat tarkastelleet verkostojen strategista näkökulmaa ja päätyneet
siihen, että keskeisenä nousee esille arvon tuottamisen näkökulma. Strategisessa verkos-
tossa yhteistoimintaa kehitetään uudelle tasolle ja toiminta organisoidaan yhteisten tavoit-
teiden mukaisesti (Luomala et al. 2001). Strategisessa yhteistyössä organisaatioiden muo-
dostamalla verkostolla on yhteisiä kehitysohjelmia ja visioita sekä jaettuja tavoitteita. Stra-
tegisella verkostolla on myös näitä tukevia yhteisiä informaatiojärjestelmiä (Hyötyläinen
& Simons 1998).

Organisaatioiden väliset verkostot voidaan jakaa useampaan eri perustyyppiin. Noote-
boom (1999) jakaa verkostot kolmeen rakenteeseen: vertikaaliseen, horisontaaliseen ja dia-
gonaaliseen. Vertikaalinen tarkoittaa alihankintaan perustuvaa liittoutumaa. Horisontaali-
sella verkostorakenteella käsitetään samalla alalla toistensa kanssa kilpailevien organisaa-
tioiden yhteistyötä, kun taas diagonaalinen rakenne merkitsee toimialarajat ylittävää
yhteistyötä.

Koivisto ja Ahmaniemi (2001) puolestaan jakavat verkostorakenteet seuraavasti: 1) ver-
tikaalinen tuotantoverkosto, joka palvelee organisaatioiden ja toimintojen keskinäistä kehi-
tystyötä ja koordinointia, 2) horisontaalinen oppimisverkosto, joka palvelee organisaatioi-
den välistä tiedon ja kokemusten vaihtoa, 3) innovaatioverkosto, joka palvelee erilaisten
osaamisten ja resurssien yhteensovittamista. Terminologia on näissä rakennenimikkeissä
selvästikin vakiintumatonta. Miettisen et al. (1999) mukaan innovaatioverkostoon liittyvät
seuraavat tunnuspiirteet:
1. Innovaatioverkosto on uuden tuotteen tai prosessin kehittämiseen osallistuvien insti-

tutionaalisten toimijoiden rakenne. Verkosto toteutuu eri organisaatioita edustavien
yksilöiden vuorovaikutuksessa. Organisaatioiden resurssit ja osaaminen ovat toisiaan
täydentäviä suhteessa yhdessä kehitettävään tuotteeseen tai prosessiin.
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2. Innovaatioverkoston toimijoiden tarve osallistua yhteistyöhön perustuu niiden aiem-
paan toimintaan. Ne ratkaisevat toimintansa ongelmia, pyrkivät laajentamaan toimin-
taansa ja käyttämään historiallisesti muodostuneita resurssejaan sekä osaamistaan
uusilla tavoilla.

3. Innovaatio on moniääninen prosessi. Kullakin toimijalla on oma intressinsä ja näkö-
kulmansa kehitettävään innovaatioon.

4. Verkostot ja niiden koostumus muuttuvat innovaatioprosessin aikana.
5. Innovaatioverkoston kokoaman osaamisen synergia ja ainutkertaisuus selittävät inno-

vaation osallistumisen.
Kumppanuuksien ja verkostojen näkökulma antaa suhteellisen laajan kuvan organisaa-

tioiden tarpeesta tehdä kumppanuus- ja verkostoyhteistyötä. Ståhle ja Laento (2000) ovat
määritelleet erilaisten kumppanuussuhteiden tasot seuraavasti: operatiivinen kumppa-
nuus, taktinen kumppanuus ja strateginen kumppanuus. Kullekin kumppanuustasolle he
ovat antaneet oman merkityssisältönsä ja luonteenpiirteensä. Erilaisten kumppanuuksien
toteuttaminen tarvitsee siten taakseen erilaista osaamista, menettelyitä, arvostuksia ja
kulttuureita. Haasteet kumppanuusosaamisen ja verkostotaitojen parantamiselle ovat
ilmeiset. Kumppanuuspohjaisia toimintamalleja tukee myös 1990-luvulla voimistunut asi-
akkuusajattelu.

2.3.2 Onnistumisen edellytyksiä innovatiiviselle yhteistyölle

Sosiaalinen pääoma
Kirjallisuuden perusteella sosiaalinen pääoma on käsitteenä monitahoinen ja määritelmäl-
tään keskeneräinen, yhtä kaikkien hyväksymää määritelmää ei näytä olevan. Sosiaalinen
pääoma yhdistetään usein sosiaalisen rakenteen yhteisöllisiin ulottuvuuksiin, kuten sosiaa-
lisiin verkostoihin, normeihin ja luottamukseen. Nämä puolestaan edistävät verkoston
jäsenten vuorovaikutusta ja edistävät näin ollen tavoitteiden toteutumista tai taloudellista
toimintaa. Luottamuksen osuus sosiaalisesta pääomasta on selvästikin merkittävä. Schin-
dlerin ja Thomaksen (1993) mukaan luottamus voidaan määritellä viiden ulottuvuuden
kautta:
1. rehellisyys, totuudenmukaisuus
2. kompetenssit (sosiaaliset ja tekniset taidot)
3. johdonmukaisuus (luotettavuus, ennustettavuus ja arviointikyky)
4. lojaalisuus
5. avoimuus tiedon ja ideoiden jakamisessa.

Luottamus näyttää muutenkin korostuvan organisaatioiden välisissä suhteissa, tarkastel-
tiinpa sitä minkä otsikon alla tahansa. Tästä syystä luottamuksen käsitteeseen on syytä pa-
neutua perusteellisemmin, vaikka tavoite- ja rajausluvussa ei tätä tarvetta nähty. Viime ai-
koina tutkijat ovat korostaneet luottamuksen olemuksessa sen moniulotteisuutta. Butler
(1991) on esittänyt, että käyttämällä tiettyjä käsitteitä on mahdollista tunnistaa luottamuk-
seen johtavia tekijöitä, jotka vaativat erityishuomiota tietyissä suhteissa. Hänen tutkimuk-
sensa tarkoituksena oli keskittyä kyseisten tekijöiden ymmärtämiseen ja mittaamiseen.
Butlerin (1991) mallissa luottamuksen syntymiseen johtavia tekijöitä on kymmenen: päte-
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vyys, oikeudenmukaisuus, käyttäytymisen ennustettavuus, tavoitettavuus, lojaalisuus,
avoimuus, rehellisyys, vastaanottavaisuus, lupausten täyttäminen ja hienovaraisuus.

Butlerin (1991) tarkoituksena oli tunnistaa luottamukseen johtavia tekijöitä eikä niin-
kään pilkkoa itse luottamuksen käsitettä pienempiin osiin. Hänen mallinsa avulla ei siis ole
tarkoitus analysoida luottamusta itsessään tarkemmin vaan esittää asioita, jotka johtavat
luottamuksen syntymiseen erilaisissa vaihdantaan perustuvissa suhteissa (Butler 1991).
Tässä mielessä Butlerin (1991) tarkastelusta löytyy hyviä ominaisuuksia johtamismallin
rakentamiseen. Luottamuksen edellytyksistä ovat Mitchell et al. (1998) esittäneet mallin
(kuva 7), jossa luottamus on jaettu pienempiin osatekijöihin. He esittävät luottamuksen
koostuvan näiden pienempien osatekijöiden yhteisvaikutuksesta.

Kuva 7. Malli luottamuksen edellytyksistä (Mitchell et al. 1998).

Mallissa esitetään, että luottamus voidaan jakaa neljään päätekijään eli rehellisyyteen,
reiluuteen, luotettavuuteen ja tyytyväisyyteen, jotka taas muodostuvat yhteensä 22 kirjalli-
suudesta valikoidusta toisen asteen muuttujasta. Oletuksena on myös se, että affektiivisia
ja kognitiivisia tekijöitä pitää löytyä kumpiakin, jotta luottamusta voitaisiin kokea (Mit-
chell et al. 1998).

Ståhle ja Laento (2000) ovat esittäneet tarkastelun luottamuksen rakentumisesta organi-
saatioiden välisessä kumppanuussuhteessa. He ovat päätyneet neljään vaiheeseen:
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1. kumppanuuden valmistelu (luottamus perustuu kumppanin vetovoimaan, hankittuihin
ennakkotietoihin ja syntyneeseen mielikuvaan kumppanista)

2. kumppanusten henkilökohtaiset kohtaamiset ja vuorovaikutustilanteet (luottamus
perustuu tunteisiin, kokemuksiin ja faktoihin)

3. konkreettinen toiminta ja yhteistyö (luottamus perustuu kokemuksiin kumppanin toi-
mintatavasta)

4. tulosten arviointi (luottamus perustuu faktoihin ja niiden tulkintoihin).
Toinen keskeinen käsite luottamuksen rinnalla on vuorovaikutteisuus. Vuorovaikutuk-

sen ja luottamuksen suhde on symmetrinen. Yhtäältä luottamusta voi syntyä laadukkaan
vuorovaikutuksen kautta ja toisaalta laadukas vuorovaikutus edellyttää luottamusta. Vuo-
rovaikutuksen ideaalitila voidaan määritellä aidoksi dialogiksi, jossa osapuolet suhtautu-
vat arvostavasti toisiinsa, ovat avoimia ja vastaanottavaisia. Organisaatioiden välinen
vuorovaikutus on täynnä kysymyksiä ja vastauksia. Näiden kautta organisaatiot pyrkivät
optimoimaan suhdettaan vastaamaan kummankin osapuolen tarpeita ja tavoitteita. (Ford
et al. 1994)

Verkostotaidoissa puolestaan ydin on siinä, miten suhdesidoksia synnytetään ja ylläpi-
detään. Suhdesidos syntyy vetovoimasta, luottamuksesta ja sitoutumisesta (mm. Halinen
1994, Lehtinen & Mittilä 1995). Suhdesidokset kehittyvät vuorovaikutusprosessissa, mutta
niihin vaikuttavat myös monet muut asiat, jotka riippuvat organisaation välisen vaihdannan
intresseistä. Tässä mielessä organisaation rajapinnoissa työtään tekevien ihmisten ominai-
suudet ovat tärkeässä roolissa. 

Yksi tarkastelutapa liittää sosiaalisen pääoman myös verkoston ominaisuudeksi, jolloin
henkilön tai yhteisön asemalla ja paikalla verkostossa on keskeinen rooli sosiaalisen pää-
oman hyödyntämisessä. Ruuskanen (2003) on väitöskirjassaan tutkinut verkostotaloutta ja
luottamusta. Tutkimuksen mukaan vahva luottamus korostuu talouden ytimessä, missä kes-
keistä on tuottavuuden hakeminen ja toiminnan jatkuva parantaminen. Tällöin luottamus
perustuu henkilöiden välisiin suhteisiin että virallisiin ja epävirallisiin sopimuskäytäntöi-
hin. Samaisen tutkimuksen mukaan suuret yritykset eivät sen sijaan pyri alihankintasuh-
teissaan vakiinnuttamaan luottamusta samalla tavalla kuin oman henkilöstönsä keskuu-
dessa. Etenkin alihankinta- ja yhteistyöverkostojen reunoilla, joissa haetaan erityisesti kus-
tannustehokkuutta ja tuotantoon liittyvää kapasiteetin tasausta, luottamus perustuu enem-
mänkin henkilösuhteisiin ja suhteen vahvemman osapuolen "hyvään tahtoon". (Ruuskanen
2003)

Ruuskasen (2003) mukaan verkostosuhteiden heikommassa asemassa olevat pienet ali-
hankkijayritykset ovat halukkaita kehittämään henkilötason luottamuksen tueksi vakiintu-
neita sopimusjärjestelmiä, jotka takaisivat yhteistyön jatkuvuuden. Tämä ei näytä olevan
suurten yritysten tavoitteiden mukaista, vaan ne välttävät tiukkaa sitoutumista alihankki-
joihinsa. Suurten yritysten näkökulmasta vakiintuneen, sopimuksiin perustuvan luottamuk-
sen rakentaminen voi olla kallista ja aikaa vievää byrokratiaa, josta on pyritty eroon. Ver-
kostojen reunoilla luottamuksen puuttuminen kuitenkin heikentää yrittäjien riskinottoky-
kyä, mikä puolestaan hidastaa pienten yritysten liiketoiminnan kehittymistä. (Ruuskanen
2003)

Sosiaalisen pääoman merkitys perustuu henkilöiden välisiin suhteisiin. Sosiaalinen pää-
oma rinnastetaan tänä päivänä myös moneen muuhun pääoman muotoon kuten taloudelli-
seen, asiakaspääomaan ja esimerkiksi kumppanuuspääomaan (mm. Ståhle & Laento 2000).
Verkostoissa on erotettu kolme eri pääulottuvuutta, joista jokainen on merkitsevä, etenkin
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kun tarkastellaan organisaatioiden välistä yhteistyötä. Nämä ulottuvuudet ovat rakenteelli-
nen ulottuvuus, suhdeulottuvuus ja tiedollinen ulottuvuus (Nahapiet & Ghoshal 1998).

Rakenteellinen ulottuvuus tarkoittaa ihmisten ja organisaatioiden välistä määrää ja
rakennetta: paljonko yhteyksiä on, millainen on verkoston organisaatio, millainen on asia-
kas-, toimittaja- ja sidosryhmäverkosto. Rakenne määrittelee kehyksen, jossa organisaatio
voi hyödyntää tiedon lähteitä ja oppia uutta. Rakenne ei kuitenkaan kerro, miten verkosto
toimii eli miten tehokkaasti käytännössä organisaatio pystyy hyödyntämään sen tarjoamat
mahdollisuudet. (mm. Ståhle & Sotarauta 2003)

Suhteiden luonnetta kuvaavan ulottuvuuden osalta puhutaan henkilöiden välisistä laa-
dullisista tekijöistä. Tärkeimpinä elementteinä kirjallisuus näyttää nostavan esille avoi-
muuden, luottamuksen ja läheisyyden (mm. Ståhle & Sotarauta 2003). Onhan selvää, että
mikäli osapuolet luottavat toisiinsa siinä määrin, että he ovat valmiita jakamaan luottamuk-
sellista tietoa toiselle osapuolelle, johtaa se oppimishyötyyn (mm. Autio 2000).

Sosiaalisen pääoman tiedollinen ulottuvuus sisältää suhteessa vallitsevan yhteisen näke-
myksen ja tietoisuuden tavoitteista sekä menettelytavoista (Nahapiet & Ghoshal 1998).
Tiedollinen ulottuvuus säätelee omalta osaltaan verkoston osapuolien kykyä ymmärtää toi-
siaan.

Oppiminen
Innovaatioiden kehittämiseen, vastaanottamiseen ja soveltamiseen liittyy aina oppimispro-
sessi. Tätä väittämää tukee jo pelkästään Schumpeterin määritelmä innovaatiosta (”doing
things differenly”). Oppiminen voi olla yksilöiden tai organisaatioiden oppimista.

Organisaatioiden rajapinnoissa integroidaan muun muassa tietoa ja osaamista. Innovaa-
tioiden kannalta tiedonvaihto on todettu tärkeäksi tekijäksi (Nohria & Eccles 1992). Tie-
donvaihtoon liittyy monenlaisia mekanismeja. Näin ollen yhä langattomampien kommuni-
kaatiomuotojen lisäksi säilyy tarve kasvokkain tapahtuvaan tietojen vaihtoon (Nohria &
Eccles 1992). Henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen liittyy etäisyyskitka, eli todennäköi-
syys tehokkaaseen kommunikointiin alenee etäisyyden kasvaessa (Pred 1977). Kasvokkain
tapahtuvan kommunikoinnin rooli on erityisen tärkeä vaihdettaessa hiljaista tietoa. Tässä
mielessä kumppanuusosapuolten fyysiset kohtaamiset voivat lisätä oppimista. Porterin ja
Sölvelin (1998) mukaan on yleistä, että innovaatioiden syntymiseen liittyy jatkuva ja pit-
käaikainen vuorovaikutus tiedon vaihdon ja keskinäisen oppimisen muodossa, vaikka ker-
taluonteisia informaation vaihtoon liittyviä innovaatioprosesseja tapahtuukin silloin täl-
löin.

Hiljaisen tiedon käsite on Michael Polanyin 1940-luvulla alkaneen teoreettisen kehitte-
lytyön tulos. Hänen idea on, että aitoa keksimistä ei voida ohjata muodollisilla säännöillä,
vaan se syntyy ainakin osittain hiljaisen tiedon kautta. Kaikki tieto on yhtä aikaa sekä jaet-
tua että henkilökohtaista, koska tietoon liittyvät aina tietäjän tunteet ja suhtautumistapa.
Polanyin (1966) hiljainen tieto tarkoittaa sellaista tietoa, jota ei voi ilmaista sanoina (”tie-
dämme enemmän kuin osaamme kertoa”). Hiljaisen tiedon olemukseen kuuluu, että hen-
kilö itse ei edes miellä omaavansa hiljaista tietoa.

Nonaka ja Takeuchi (1995) tarkoittavat organisatorisella tiedon luomisella organisaa-
tion kykyä luoda tietoa, levittää sitä läpi organisaation ja juurruttaa tieto uusiksi tuotteiksi,
palveluiksi ja järjestelmiksi. Nonaka ja Takeuchi (1995) jakavat tiedon kahteen eri tyyppiin
eli hiljaiseen tietoon ja eksplisiittiseen eli täsmätietoon. Organisaatioiden edustajilla on
käytössään molempia tiedon lajeja. Organisaatioiden välisissä kahden tai useamman hen-
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kilön kohtaamisissa henkilöillä olevat hiljaiset ja dokumentoidut tiedot tulevat parhaassa
tapauksessa tehokkaasti käyttöön ja tällä tavoin voi syntyä uutta verkostotasoista tietoa,
joka välittyy käytännön toiminnaksi organisaatioiden kautta. Täten kumppanuussuhde voi-
daan nähdä uutta tietoa luovana systeeminä. Organisatorisen tiedon luomisen oleellisin
dynamiikka on heidän mukaan kahden tietotyypin välinen vuorovaikutus.

Organisaatioiden välisiin yhteistyörajapintoihin voidaan perustellusti yhdistää myös
konstruktiivinen oppimiskäsitys ja siihen sisältyvä tietojen vaihto. Se perustuu käsitykselle
oppijasta aktiivisena tiedon muokkaajana sekä tiedon dynaamisuudelle. Käsityksen
mukaan tietoa ei voida automaattisesti välittää oppijalle, vaan oppija on aktiivinen tietora-
kenteiden muodostaja oppimisprosessissa. Oppija tulkitsee informaation omalla tavallaan
ja luo tietorakenteensa aikaisempien tietojensa ja kokemuksiensa pohjalta. Vastaavasti
organisaation oppiminen etenee yksilön intuition kautta intuition tulkintaan, sitten ryhmä-
tason integrointivaiheeseen ja lopulta koko organisaation oppimisen vaiheeseen (Crossan
et al. 1999). Tässä mielessä kumppanuuksissa oppimiseen liittyy älyllinen uteliaisuus,
jonka Monks (1976) on liittänyt innovatiivisen organisaation tunnusmerkkeihin. Lisäksi
kumppanuuden etuihin voidaan yhdistää oppimiskäsityksen kautta Vartian ja Ylä-Anttilan
(1996) tulkinta, että organisaatioiden innovaatiotoiminta riippuu niiden kyvystä hankkia,
vastaanottaa ja soveltaa uutta tietoa ja osaamista.

Leppäsen (1995) mukaan organisaation oppimisessa on kysymys ajattelun, toiminnan ja
tuntemisen mallien välittämisestä organisaation jäseniin, joiden toiminnan myötä organi-
saatio muuttuu. Sisäisen ja ulkoisen ympäristön jatkuva prosessinomainen vuorovaikutus
parantaa oppimisen edellytyksiä. Lessem (1990) puolestaan on määritellyt oppivan organi-
saation siten, että se edistää henkilöstön osallistumista monenlaiseen innovatiiviseen
yhteistyöhön sekä oman organisaation sisällä että eri organisaatioiden välillä. Yhteistyö voi
tähdätä kaupallisiin, teknologisiin tai sosiaalisiin päämääriin. Sengen (1990) määritelmä
oppivasta organisaatiosta sisältää sen jatkuvan kyvyn lisätä omaa kykyään luoda omaa tule-
vaisuuttaan. Sengen ja Leppäsen määritelmät sopivat hyvin tämän tutkimuksen tavoittei-
siin.

Yhteistä kaikille määritelmille on, että ne korostavat osallistumista, delegointia, toi-
minta- ja työskentelytavan muuttamista, oppimisen yhteyttä muutokseen, muuttumiseen ja
innovaatioon sekä näitä asioita edistävää johtamistapaa. Organisaation tila on tärkeä oppi-
mistekijä. Tilanne, jossa organisaatio ei panosta uusiutumiseen ja kehittämiseen, on vakava
hälytys ja kriisin alku. Laukkasen (1989) mukaan on myös niin, että menestyminen ja hyvät
tulokset voivat myös olla haitaksi oppimiselle ja sisältää epäonnistumisen siemenen.

Normannin (1983) mukaan organisaatiot rajaavat omilla päätöksillään sitä ulkoista toi-
mintaympäristöä, jonka kanssa ne haluavat olla tekemisissä. Samalla organisaatio muodos-
taa itselleen kehikon, joka hyvin suuressa määrin ohjaa kasvun ja osaamisen kehittämispro-
sessia. Kehittämisprosessin alkuvaiheessa on usein eduksi hakeutua mahdollisimman haas-
teelliseen, vaativaan ja heterogeeniseen ympäristöön. Yhteys asiakasjärjestelmään ja mark-
kinoihin kehitysprosessin aikaisessa vaiheessa muodostaa tärkeän liikkeellepanevan voi-
man ja välttämättömien tietojen lähteen sellaiselle organisaatiolle, joka haluaa kehittää
uusia monimuotoisia järjestelmiä. Kaksi järjestelmää, jotka ovat kosketuksissa toistensa
kanssa, pyrkivät vähitellen vaikuttamaan toisiinsa ja tartuttavat jotain rakenteestaan toi-
siinsa. Organisaation oppimista ohjaavia tekijöitä voidaan Normannin (1983) mukaan esit-
tää syy-seuraussuhteiden (kuva 8) avulla.
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Kuva 8. Oppimista ohjaavia tekijöitä organisaatiossa (Normann 1983).

Normannin (1983) mukaan organisaatiorakenteen ja organisaation kasvumahdollisuuk-
sien välillä vallitsee voimakas yhteys, koska byrokraattinen organisaatiorakenne ei salli
riittäviä kehittymismahdollisuuksia. Tästä seuraa alhainen kehitys- ja oppimiskyky, josta
pitkällä aikavälillä on seurauksena alhainen tehokkuus. Palkitsemisjärjestelmät ovat Nor-
mannin kuvion mukaan myös keskeisiä oppimisen suuntaamisessa. Ratkaiseva ero on
siinä, palkitaanko vuorovaikutuksesta ulkoisen ympäristön kanssa ja sellaisten tavoitteiden
toteuttamisesta, jotka syntyvät organisaation suhteissa tähän ympäristöön, vai palkitaanko
sopeutumisesta sääntöihin, normeihin ja esimerkiksi ainutlaatuisten pätevyyksien hankki-
misesta kapeilla osaamisalueilla. Erilaisten yhteistyöfoorumien merkitys nähdään myös
tärkeänä oppimista ohjaavana tekijänä. Foorumit tulee nähdä sekä organisaation sisäisinä
että ulkoisina oppimispaikkoina. Foorumien kautta parannetaan organisaation tietämyksen
hallintaa ja opitaan muilta. Rakenne muodostaa kehyksen sille, minkä tyyppisiä ongelmia
ja osaamisia tullaan asettamaan vastakkain.

Ruohotien (1993) mukaan organisaatioissa tulee korostaa suoritustavoitteiden ohessa
myös oppimistavoitteita. Oppimistavoitteiden avulla voidaan suunnata organisaation jä-
senten pyrkimyksiä lisätä omaa osaamista ja hallita uutta. Luoma (1994) on todennut, että
innovatiivisiksi osoittautuneet organisaatiot kehittävät myös henkilöstöään voimakkaasti.
Edelleen Luoman (1994) mukaan innovatiiviset organisaatiot pyrkivät henkilöstöön panos-
tamalla antamaan heille mahdollisuuden ja puitteet toimia innovatiivisesti ja näin pyrkiä
uudistavaan osaamiseen ja edelleen oppivaan organisaatiomalliin.

Edellä oleva oppimisen tarkastelu osoittaa, että oppimisella on suuri merkitys innovaa-
tiokyvyn parantamisessa, koska se liittyy organisaation kykyyn hankkia, vastaanottaa ja
soveltaa uutta tietoa ja osaamista. Oppimisen alueesta löydettiin suuri määrä ominaisuuk-
sia, jotka vaikuttavat innovaatiokyvyn parantamiseen.
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Resurssiperusta ja peliteoria
Vaikka resurssiperustainen ajattelu aiheuttaa myös ongelmia innovaatioiden edellytysten
synnylle, käsitellään se tässä yhdessä peliteorian kanssa tiiviin asiayhteyden vuoksi. Ydin-
osaaminen ja ydinkyvykkyys ovat resurssiperustaisen ajattelun keskeisiä käsitteitä. Long ja
Vickers-Koch (1995) ovat määritelleet käsitteet siten, että ydinkyvykkyys syntyy, kun
organisaatio osaa hyödyntää ydinosaamistaan asiakkaalle lisäarvoa tuottavalla tavalla.
Ajatteluun liittyy resurssien ja niistä kilpailukykyä irtiottavien prosessien kehittämisen
lisäksi myös valikoivuus ydinosaamisten suhteen. Tästä on seurauksena erikoistuminen ja
usein hyvinkin kapeat osaamisalueet. Tällä lienee oma merkityksensä kumppanuuksien ja
verkostoituneiden toimintamallien lisääntyvään käyttöön sekä meneillään olevaan ulkois-
tamiskehitykseen. Todisteita verkostomaisen ja kumppanuuspohjaisen toiminnan yleisty-
misestä on löydettävissä useista eri selvityksistä (mm. Ali-Yrkkö 2001, Teollisuus ja Työn-
antajat 2001, Liikenne- ja viestintäministeriö 2002).

Kumppanuus- ja verkostotyyppisten toimintamallien lisääntyminen aiheuttaa paineita
kehittää menettelyitä, mekanismeja ja osaamista. Aikaisemmin on esitetty, että verkosto-
maisen toiminnan yksi syy on pyrkimys riskien jakamiseen. Peliteoria nimenomaan poh-
jautuu hyödyn ja riskien jakamisen problematiikkaan. Muun muassa win/win-asetelma ja
osapuolten yhteiset tavoitteet ovat keskeisiä kun tarkastellaan peliteorian logiikkaa. Voi-
daan päätellä, että kun organisaatio valitsee kumppanuuspohjaisen tavan toimintamallik-
seen, tulee sen tehdä itselleen selväksi myös win/win-asetelman luonne, koska se antaa
pohjan aidon yhteistyösuhteen syntymiseen. Peliteorian hallintaan liittyvä osaaminen nou-
see yhä tärkeämmäksi organisaatioiden välisen yhteistyön lisääntyessä.

Motivaatioteoria
Motivaation jäsentelyn kannalta useat tutkijat ovat pitäneet hyödyllisenä jakoa ulkoiseen ja
sisäiseen motivaatioon. Deci ja Ryan (1985) ovat uudistaneet sisäisen ja ulkoisen motivaa-
tion käsitettä siten, että kahtiajaon sijaan nämä käsitteet muodostavat jatkumoon. Ulkoises-
ti motivoitunut toiminta on aina luonteeltaan instrumentaalista, sillä sen tavoitteena on
jokin selvästi erottuva seuraamus tai sen välttäminen. Tässä tullaan lähelle markkinointi-
oppien näkökulmaa. Mikäli asiakkaiden ostoperusteet muuttuvat suuntaan, jossa valinta
tehdäänkin innovatiivisten ratkaisujen paremmuuden perusteella, motiivit näitä ostoperus-
teita kohtaan kohoaa ja seurauksena asiakas saa enemmän ”aivotyötä” omien tavoitteiden
toteuttamiseksi.

Lisäksi organisaatioiden välisessä kilpailussa on kysymys sen jäsenten monista perus-
turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä, ainakin välillisesti. Näitä inhimillisiä perustarpeita on
käsitellyt Maslow (1943). Maslow’n (1943) tarvehierarkia on siinä mielessä mielenkiintoi-
nen, että organisaatioiden menestyminen tyydyttää välillisesti monien hierarkiatasojen tar-
peita. Tässä mielessä markkinoilla oleva kysyntä ja asiakkaiden käyttämät valintaperusteet
motivoivat parhaimmillaan kokonaisia organisaatioita kehittämään toimintaansa ja palve-
luaan suuntaan, jolla voidaan organisaation menestyminen ja hengissä säilyminen todennä-
köistää. Kaikki toiminta ei ole motivoitua toimintaa, koska sillä ei ole tavoitetta tai päämää-
rää (Deci & Ryan 1994). Viimeisestä voidaankin päätellä, että organisaation ohjauksen kei-
noin tulee rakentaa sellaisia motivaatioasetelmia, että ne vastaavat markkinoilla olevaan
kysyntään mahdollisimman hyvin.
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Odotusarvoteoriankin näkökulmasta löytyy tekijöitä, jotka vaikuttavat organisaation
kehittämisaktiviteetteihin ja organisaatioiden väliseen vaihdantaan. Odotusarvoteoria
perustuu näkemykseen, että ihmisen käyttäytyminen on seurausta hänen tietoisista valin-
noistaan eri vaihtoehtojen väliltä. Ihminen pyrkii valitsemaan vaihtoehdon, josta on hänelle
myönteisimmät seuraukset. Ihminen pyrkii arvioimaan suorituksen ja siitä saatavan palk-
kion välistä yhteyttä. Tässä mielessä asiakkaiden hankintojen yhteydessä käyttämät valin-
taperusteet ja johdon päätökset voivat toimia kehittämisen käynnistäjinä ja suuntaajina.
Organisaatioihin voidaan järjestää sellaiset edellytykset, jotka edistävät optimaalisesti
motivaatioiden syntymistä (mukaillen Kansanen & Uusikylä 2002). Näidenkin tarkastelui-
den perusteella nähdään, että sama pätee organisaation rajat ylittävään toimintaan. Edellä
olevasta voidaan löytää perusteltavissa oleva yhteys organisaation hankintatoimen, inno-
vaatiokannusteiden käytön ja organisaation johtamisen välille.

2.4 Organisaation johtaminen ja kehittäminen

Aikaisemmin nähtiin, että innovatiivisten organisaatioiden toimintaan liittyy uudistumis-
tarve. Tämän vuoksi on tarpeen hakea sellaisia johtamisen keinoja, joilla uudistumistarvet-
ta innovaatioiden synnyttämiseksi voidaan edistää. Tarkasteluun otetaan ensin prosessijoh-
taminen. Sen jälkeen käsitellään organisaation johtamisjärjestelmästä visio, strategiat ja
tavoitteet. Uudistumistarpeen synnyttämiseksi ei kuitenkaan riitä, että on määritelty nämä
organisaation keskeiset käsitteet. Niiden tulee vaikuttaa myös organisaation jokapäiväiseen
toimintaan. Tästä syystä käsitellään johtamisen taitoja ja etsitään siitäkin aineksia, joita
voidaan hyödyntää tavoitteena olevan mallin kehittämisessä. Erilaiset mittarit ovat tärkeitä
johtamisessa ja tavoitteena olevassa mallissa, joten niitä tarkastellaan myös. Johtamisen
keinoin voidaan myös vaikuttaa organisaatiokulttuuriin. Organisaatiokulttuuri puolestaan
vaikuttaa innovaatioaktiivisuuteen, joten se käsitellään samassa yhteydessä.

Innovaatiokyvyn määritelmä pitää sisällään aineettoman varallisuuden, joten organisaa-
tion johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta on oleellista ymmärtää mistä itse asiassa
syntyy aineettoman varallisuuden arvo. Sen vuoksi perehdytään aineettoman varallisuuden
sisältöön ja niihin perusteisiin, jotka kertovat aineettoman varallisuuden hyödyntämisestä.
Se antaa aineksia malliin ja auttaa myöhempien tulosten analysoimisessa.

Tutkimustavoitteiden asettamisen yhteydessä mallille määriteltiin myös toiminnallisia
tavoitteita. Sen vuoksi perehdytään erilaisiin kehittämismenetelmiin, kuten mittaus- ja ver-
tailutapoihin. Kyseiset tiedot tullaan hyödyntämään mallin kehittämisessä.

2.4.1 Organisaation uudistumistarve

Prosessijohtaminen
Kun tarkastelunäkökulmana ovat innovaatioiden syntymekanismit, voidaan prosessijohta-
minen nähdä yhtenä keinona edistää niitä. Hannus (1994) on päätynyt siihen, että prosessi-
johtamisessa ohjaus ja organisointi tapahtuvat ensisijaisesti prosessien pohjalta, ei funktio-
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naalisesti. Lähtökohtana on tällöin organisaation ydinprosessien ja niiden suorituskykymit-
tareiden tunnistaminen. Nämä ydinprosessit leikkaavat organisaation eri yksiköitä, ulottu-
vat oman organisaation ulkopuolelle ja kattavat myös asiakkaiden, alihankkijoiden ja mui-
den toimintaympäristöön kuuluvien sidosryhmien toimintoja (Hannus 1994). Prosessijoh-
tamisessa ja siihen kuuluvassa ajattelussa olennaista on horisontaalinen, asiakkaiden tar-
peista lähtevä toiminnan ohjaus. Prosessiajatteluun kuuluu Normannin (1983) mukaan
suunnittelufilosofisesti seuraavia elementtejä:
1. suunnittelu on oppimistapahtuma, jossa näkökulma jatkuvasti vaihtelee näkemysten

ja välittömien tapahtumien välillä
2. organisaation jäsenet johtoa myöten nähdään oppivana ja osaamista kehittävänä jär-

jestelmänä
3. on filosofisesti sopiva monimutkaisissa suunnitteluympäristöissä
4. organisaation viitekehyksen varhaisessa vaiheessa filosofian merkitys korostuu
5. jännitykset ja yhteensopimattomuudet ovat toivottuja ja ne muodostuvat käyttövoi-

maksi suunnittelulle.
Edellisessä on useita kohtia, jotka edistävät innovaatioiden syntyä. Innovatiivisia orga-

nisaatioita käsittelevässä luvussa prosessit tulivat esille useasta eri näkökulmasta. Proses-
sijohtamisen filosofia toimii hyvin yhtenä organisaation uudistumistarpeen ylläpitäjänä,
mikäli organisaatio saa jäsenensä toimimaan prosessijohtamisen oppien mukaisesti.

Prosessijohtamista lähellä on myös asiakkuusajattelu. Storbacka ja Lehtinen (1997) ovat
päätelleet, että asiakkuusajattelussa ei riitä, että palveluntarjoaja tyydyttää asiakkaan odo-
tukset ja että asiakas on tyytyväinen. Heidän mukaan palveluntarjoaja voi rakentaa asiak-
kuuden lujuutta, vain jos se kantaa vastuuta asiakkuuden kehittämisestä ja tarjoaa asiak-
kaalle uusia mahdollisuuksia tuottaa itselleen arvoa. Tämä edellyttää omalta osaltaan asi-
akkaan toiminnan tuntemista ja oman toiminnan integroimista asiakkaan prosesseihin.

Visio, strategiat ja tavoitteet
Vanha suomalainen sanonta ”sitä niittää, mitä kylvää” on syvällistä kansanviisautta.
Sanonta on syntynyt viljanviljelyksessä, mutta sen sisältämä viisaus on edelleen pätevä
muussakin elämässä, kuten organisaation johtamisessa ja kehittämisessä. Organisaation
pitkäjänteinen kehittäminen ja vision, strategian ja tavoitteiden yhteen liittäminen mahdol-
listaa pidemmän aikavälin johtamisaktiviteettien toteuttamisen ja vision osoittaman suun-
nan varmistamisen.

Organisaation toiminnan ohjaaminen on johdon keskeisimpiä tehtäviä. Toivasen (2001)
mukaan toiminnan ohjaamisella tarkoitetaan kaikkia niitä menetelmiä, joilla organisaatio
varmistaa tavoitteidensa saavuttamisen. Tämä tarkoittaa sitä, että johtamisen näkökulmasta
organisaatioissa suunnitellaan visioita, toteutetaan strategiaprosessia, asetetaan tavoitteita,
raportoidaan tuloksia sekä tietenkin suoritetaan niitä aktiviteetteja, joilla tavoitteisiin pääs-
tään. Kaikelle suunnittelulle on ominaista, että se muodostaa tahtotiloja, jotka kohdistuvat
viime kädessä organisaation toimintaympäristöön, vaikkakin niitä toteutetaan organisaa-
tion rakenteen ja siihen kytkeytyvän inhimillisen pääoman kautta.

Normann (2002) kirjoittaa vision liittyvän selvästi aikaulottuvuuteen eli tulevaisuuteen.
Se kuvaa kuvitteellisen tulevaisuuden ja nykytilan välistä kuilua. Lainema et al. (2001)
ovat pohtineet, mitä edellytetään käyttökelpoiselta visiolta. Tarkastelun mukaan vision on
oltava realistinen, ymmärrettävä, mitattava, ihmisten käyttäytymistä ohjaava sekä innos-
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tava. Lisäksi hyvän vision ominaisuuksiin on useissa lähteissä yhdistetty organisaation
jäsenten yhteinen näkemys siitä, millaiseksi se haluaa tulla. Visio aktivoi parhaimmillaan
organisaation toimintaa innovatiivisemmaksi.

Lainema et al. (2001) määrittelevät strategian niiksi keinoiksi, joilla organisaatio voi
saavuttaa visionsa. Tämä on hyvin yleinen määritelmä, olipa sitten määrittelijänä kuka
tahansa käytännön johdosta tai tutkijoista. Useat liikkeenjohtajat korostavat myös strate-
gian joustavuuden merkitystä. Joustavuuden avulla haetaan lisää oppimismahdollisuuksia.
Koska toimintaympäristön muutokset ovat nopeampia kuin aikaisemmin, on monissa orga-
nisaatioissa otettu käyttöön ns. rullaava strategiaprosessi.

Myös tavoitteiden kytkentä strategioihin on avainasemassa organisaation pyrkiessä
kohti visiota. Muussa tapauksessa johtamisen ketju katkeaisi ja organisaatiosta tulisi ajo-
puu ilman vision ohjaavaa vaikutusta. Hacker (1983) on korostanut tavoitteiden merkitystä
toiminnassa kolmessa eri tarkoituksessa (Vartiainen et al. 1989):
1. tavoitteet aktivoivat ja synnyttävät toimintoja, ne vaikuttavat kvasitarpeina (motivaa-

tiotehtävä)
2. tavoitteet organisoivat ja yhdistävät toiminnan välitavoitteiden avulla, koska ne edel-

lyttävät olosuhteiden ennakointia, oman toiminnan suunnittelua sekä määräävät vaih-
telun ja monimutkaisuuden kokemisen vastakohtana yksitoikkoisuudelle (kognitiivi-
nen tehtävä)

3. tavoitteita verrataan toiminnan tuloksiin ennakoituina tavoitteiden ominaisuuksina
(kontrollitehtävä).

Edellä kuvattu johtamisen ketju muodostaa perustaa myös organisaation innovatiivi-
suuden asteelle. Visioon sisältyvä kehittämispotentiaali parhaimmillaan innostaa kehittä-
mään uutta sekä kannustaa organisaation yksiköitä ja jäseniä kommunikaatioon. Parhaim-
millaan se ohjaa niin sisäiseen kuin ulkoiseenkin vuorovaikutukseen ja resurssien tehok-
kaaseen yhdistämiseen. Organisaation strategiat kannustavat vastaaviin aktiviteetteihin, ja
niin myös tavoitteet. Oleellista on myös ketjun eri vaiheiden kommunikaatio palautesil-
mukkoineen.

Tavoitteiden asettaminen ja mittarit
Kun ajatellaan organisaation aineettoman varallisuuden kehittymistä, voidaan jo etukäteen
vakuuttua siitä, että lyhyessä ajassa ei kovin suurta kehityshyppyä voi tapahtua. Organisaa-
tion menestymistä ja tavoitteiden toteutumista on perinteisesti ohjattu omistajalähtöisillä
kriteereillä kuten sidotun pääoman tuotolla ja muilla taloutta sekä tehokkuutta korostavilla
mittareilla. Vähitellen on kuitenkin opittu ymmärtämään, että hyvä kannattavuus on seura-
usta varsinaisesta toiminnasta ja siihen kytkeytyvästä osaamisesta sekä kyvystä jalostaa
osaaminen lisäarvoksi. Toivasen (2001) mukaan yksi eniten viime vuosina huomiota saanut
liikkeenjohdon oppi on Balanced Scorecard (BSC, tasapainotettu mittaristo).

Tasapainotetussa mittaristossa organisaatiota tarkastellaan usein neljästä eri näkökul-
masta. Mittaristo auttaa saavuttamaan tasapainon eri näkökulmien välille, niin kuin nimikin
antaa ymmärtää. Tasapainotetun mittariston avulla toiminnan lyhytaikainen ohjaus pyri-
tään yhdistämään pitkäaikaiseen visioon ja strategiaan. Mittaristossa usein käytettyinä
näkökulmina ovat talous, asiakas, oppiminen ja kasvu sekä sisäiset prosessit. Toivasen
(2001) mukaan talouden näkökulman mittarit ovat pisimmälle kehittyneitä. Sen sijaan
oppimista ja kasvua koskevat mittarit ovat jääneet yleisluontoisemmiksi ja kehittymättö-
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mämmiksi kuin muut. Tätä tukee Olven et al. (2001) kooste mittareista, joita tiedetään ole-
van organisaatioiden käytössä. Mittarit on esitetty (taulukko 2) viidestä eri näkökulmasta.

Taulukko 2. Otos käytössä olevista mittareista (Olve et al. 2001).

Monien tunnuslukujen yksiköt liittyvät kappalemääriin, rahaan, aikaan ja suhteellisiin
osuuksiin. Pienikin otos näyttää vahvistavan sen tosiasian, että aineettomaan varallisuuteen
liittyvät mittarit eivät ole yhtä kehittyneitä kuin talouden mittarit. Aineettoman varallisuu-
den ohjaamisessa on hyvä muistaa, että täsmällinen lukuarvo ei välttämättä ole keskeisin
mittarista saatava informaatio. Usein mittarin trenditieto on merkittävämpi. Kysymys,
mistä olemme tulossa ja minne olemme menossa, on oleellisempi kuin useamman desimaa-
lin sisällään pitämä tarkka luku.

Uusi-Rauvan (1987) mukaan mittareiden takana olevia tunnuslukuja voidaan käyttää
moniin tarkoituksiin, kuten
1. ohjaukseen
2. hälytykseen
3. diagnoosiin
4. oppimiseen
5. kommunikointiin
6. motivointiin.

Tunnusluvuilla voidaan oman organisaation toiminnan lisäksi arvioida systemaatti-
sesti sidosryhmiä ja kilpailijoita. Ennen kuin organisaatio voi valita omat seurattavat tun-
nuslukunsa, sen täytyy asettaa itselleen tavoitteita. Vasta tämän jälkeen on mahdollista
mitata, missä määrin tavoitteet ovat toteutuneet. (Toivanen 2001)

Johtamisen taidot
Johtamisessa voidaan erotella kolme perustaitoa: tekniset taidot, ihmissuhdetaidot ja hah-
mottamisen taidot. Taitoja voidaan kehittää jokaisen henkilökohtaisten ominaisuuksien
mukaisesti siten, että päästään johtamistyössä parhaaseen lopputulokseen. Teknisillä tai-
doilla tarkoitetaan toimialalle ja tehtävälle tunnusomaista tietämystä ja menetelmien tunte-
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musta. Ne korostuvat sitä enemmän, mitä lähempänä operatiivista johtamista työskentely
on (Vanhala et al. 1997). Teknisistä taidoista käytetään myös nimitystä insinööriopit (Räsä-
nen 1994). Ihmissuhdetaidot puolestaan viittaavat kykyyn ymmärtää ihmisten käyttäyty-
mistä, kykyyn toimia ryhmässä sekä vaikuttaa ihmisiin ja ryhmiin. Ihmissuhdetaitoja ovat
muun muassa kommunikaatiotaidot, neuvottelutaito, taito kehittää työyhteisöjä sekä kyky
saada ihmiset innostumaan ja toimimaan (Vanhala et al. 1997). Kolmas tärkeä taito on näh-
dä asiat yhteyksissään ja kokonaisuutena sekä hahmottaa ne uudella tavalla. Johtajan on
osattava tehdä päätöksiä, siedettävä epävarmuutta ja kyettävä uusien ratkaisujen luomi-
seen. Johtajan on ymmärrettävä, että ihminen ajattelee ja tekee itsenäisiä päätöksiä (Vanha-
la et al. 1997).

Kolmen perustaidon lisäksi toki tarvitaan useita muitakin taitoja, jotta toiminta saatai-
siin halutuksi. Ihmissuhdetaitoihin liittyy läheisesti organisaatioiden ohjaamisen taito.
Organisaatiokäyttäytymisen johtamisessa hyödynnetään usein ihmissuhdetaitoa. Organi-
saatiokäyttäytymiseen liittyvät seuraavat asiakokonaisuudet (Vanhala et al. 1997).
1. yksilöiden johtaminen: arvot ja asenteet, motivaatiotekijät, oppimismekanismit
2. ryhmien johtaminen: ryhmädynamiikka ja ryhmätyöskentely
3. organisaatioiden johtaminen: organisaatiokulttuuri ja organisaatiosuunnittelu, kilpailu
4. prosessin johtaminen: johtavuus, päätöksenteko, kommunikaatio, valta- ja politiikka-

kysymykset, konfliktit ja neuvottelut
5. organisaatiodynamiikan johtaminen: organisaatiomuutos, stressi, innovaatiot ja orga-

nisaation kehittäminen.
Markkinointioppi on yksi niistä kokonaisvaltaisuuteen tähtäävistä ajatusmalleista,

joilla liiketoimintaa kuvataan ja kehitetään. Markkinointiopin lähtökohtana on asiakas ja
asiakkaan tarpeet. Markkinoinnin tehtävänä on välittää yrityksen toimintaan asiakkaan
tarpeet (Räsänen 1994). Markkinointiopin, johtamisen taitojen ja innovaatiolähteiden
sekä innovaatioiden syntyprosessien välillä voidaan tunnistaa yhteenkuuluvuutta.

Organisaatiokulttuuri
Organisaatiokulttuurilla tarkoitetaan yleisesti ottaen niitä tapoja, taitoja, tekniikoita sekä
esteettisiä arvoja, joita sivilisaation, ihmisyhteisön ja sosiaalisen toiminnan kehykseen lii-
tetään. Kulttuuri perustuu arvojärjestelmille ja vaikuttaa näin ollen yksilön valitsemiin
arvoihin. Arvot voivat olla tietoisia ja selkeästi ilmaistuja toiveita siitä, miten asioiden tulisi
olla. Arvoilla on moraalinen ja normittava luonne, joka ohjaa organisaation toimintaa suh-
teessa fyysiseen ympäristöön ja yhteisön yhteisesti hyväksymiin näkemyksiin. (mm. Juuti
1992, Schein 1991)

Sosiaalihistoriallisesti kulttuuri ja siihen liittyvät näkemykset syntyvät yhteisten koke-
musten kautta. Näin syntyvät myös käsitykset oikeista ja hyvistä toimintatavoista. Kult-
tuuri vakauttaa organisaation toimintatapoja, ja parhaimmillaan se tukee yksilöiden aloit-
teellisuutta ja ponnisteluita jokapäiväisen työn parissa (Aaltio-Marjasola 1991).

Vallitsevilla ihmiskäsityksillä on vaikutusta organisaatiokulttuuriin ja innovaatioaktiivi-
suuteen. Yksi tunnetuimmista johtamiseen ja organisaatiokulttuuriin liittyvistä ihmiskäsi-
tyksistä on McGregorin (1960) X-teorian mukainen autoritäärinen ja Y-teorian mukainen
demokraattinen kuvaus. Näiden rinnalle on kehitetty kolmaskin ajattelutapa, Z-teoria
(Ouchi 1982). Z- ja Y-teoriat lähtevät ajatuksesta, että ihmisellä on tahto ja motivaatio,



49
joten näiden ihmiskäsitysten vaikutus osana johtamista auttanee innovaatiomyönteisen
kulttuurin luomisessa.

Kauppinen (2002) on kehittänyt arvojohtamismallin (kuva 9), joka koostuu neljästä
tasosta. Arvojohtamismalli kytkee arvojohtamisen yhteen muun johtamisen kanssa. Arvo-
johtamismalli sisältää logiikkaa, joka auttaa muun muassa pohtimaan tämän tutkimuksen
tavoitteena olevan mallin implementointia organisaatioiden johtamisjärjestelmiin.

Kuva 9. Arvojohtamisen toteutusmalli (mukaillen Kauppinen 2002).
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2.4.2 Aineettoman varallisuuden merkitys ja johtamisen arvo-alue

Aineettoman varallisuuden merkitystä voidaan hyvin ymmärtää, kun sitä verrataan puuhun.
Tilinpäätöksestä saatava tieto vastaa puun maanpäällisiä osia. Tällöin jää huomaamatta,
että puolet puun massasta on itse asiassa maan alla juurissa. On tärkeä huomata, että nimen-
omaan juurien kunto kuvastaa puun elinmahdollisuuksia tulevaisuudessa. Vaikka puu olisi-
kin päällisin puolin terveen näköinen, saattaa juurien huono kunto uhata sen menestymistä
jo lähitulevaisuudessa. Vastaavasti tilinpäätöksessä hyvältä näyttävä organisaation tulos
saattaa vaarantua, jos sen aineetonta varallisuutta hoidetaan huonosti. Organisaation ”laho-
aminen” on usein tietoisen toiminnan tulosta, sillä voimakas kustannusten leikkaaminen
johtaa väistämättä myös toiminnan kannalta olennaisten osien karsimiseen (Edvinsson &
Malone 1997). (Lähde Hussi 2001)

Organisaation toimintasuunnitelmien toteuttaminen edellyttää käytössä olevien voima-
varojen hyödyntämistä johtamisen ketjun kautta asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Johtaminen vaikuttaa organisaation kaikkiin käytössä oleviin resursseihin eli sekä aineelli-
seen että aineettomaan varallisuuteen. Ahosen (2000) mukaan organisaation aineeton
varallisuus voidaan jakaa arvoa synnyttävään ja kaupallisesti hyödynnettävissä olevaan
osaan. Arvoa synnyttävän aineettoman varallisuuden avulla organisaatio uusiutuu ja kyke-
nee tuottamaan uutta kaupallisesti hyödynnettävissä olevaa aineetonta varallisuutta, joka
vastaa toimintaympäristön muuttuviin vaatimuksiin. Arvoa synnyttävästä aineettomasta
varallisuudesta käytetään usein nimitystä osaamispääoma. (Hussi 2001)

Hussin (2001) mukaan osaamispääoman kolme aluetta ovat inhimillinen pääoma sekä
sisäiset ja ulkoiset rakenteet. Organisaation jäsenet muodostavat inhimillisen pääoman.
Hussin (2001) mukaan inhimillinen pääoma on organisaation kaikkien yksilöiden tiedon,
taitojen, kokemusten, kykyjen, luovuuden ja innovatiivisuuden dynamiikasta kehittyvä
yhteenliittymä. Sisäiset rakenteet muodostuvat organisaation jäsenten keskinäisistä vuoro-
vaikutussuhteista sekä niiden taustalla olevista kommunikaatiovälineistä ja muusta vastaa-
vasta, joka tukee organisaation jäsenten tuottavuutta parantamalla heidän yhteistyöval-
miuksiaan (Hussi 2001). Hussin (2001) mukaan organisaation arvot, kulttuuri ja filosofia
kuuluvat myös sisäisiin rakenteisiin. Sidokset organisaation ulkoiseen toimintaympäris-
töön, kuten asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin, muodostavat organisaation ulkoisen
rakenteen (Edvinsson & Malone 1997). Vastaavasti ulkoisiin rakenteisiin liittyy myös toi-
mintaympäristön sääntely ja laajemmin yhteiskunta, jossa organisaatio toimii (Hussi 2001).

Aineettoman varallisuuden johtamisessa on tärkeää tunnistaa, mistä itse asiassa syntyy
aineettoman varallisuuden arvo. Kaupallisesti hyödynnettävissä oleva aineeton varallisuus
ei synny suoraan minkään osa-alueen kautta, vaan vasta kaikkien tekijöiden yhdistyessä
(Hussi 2001). Vaikka mitkä tahansa kaksi osa-aluetta olisivat erittäin vahvoja, heikoimman
tekijän vaikutuksesta organisaatio ei kykene tuottamaan osaamispääomansa avulla liiketa-
loudellisesti merkityksellistä aineetonta varallisuutta (Hussi 2001). Kysymys kuuluukin,
että koska osaamispääoman kannalta juuri kolmen eri ulottuvuuden leikkauskohta on mer-
kitykseltään keskeinen, miten tämä leikkauskohta saadaan mahdollisimman suureksi. Seu-
raavassa on esitetty (kuva 10) Saint-Ongen et al. näkemys aineettoman varallisuuden arvo-
alustasta teoksessa Edvinsson & Malone (1997).
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Kuva 10. Osaamispääomaan perustuva arvon syntyminen (Saint-Onge et al. teoksessa: Edvins-
son & Malone 1997).

Kumppanuus- ja verkostoajattelu sekä prosessijohtaminen sopivat hyvin aineettoman
varallisuuden kehittämiseen. Ne integroivat tietoa ja osaamista sekä muita resursseja,
mikäli luottamuksen ja lisäarvon tekijät ovat olemassa. Tämä kaikki edellyttää organisaa-
tiolta kykyä hyödyntää käytössä olevia resursseja mahdollisimman integroivalla tavalla.
Kyky edellyttää usein erilaisia työkaluja ja menettelytapoja.

Voidaan ajatella, että arvoalueen suuruuden kasvattamista auttaa systeeminen ajattelu-
tapa. Systeeminen ajattelutapa tuottaa organisaatiolle paljon uusia mahdollisuuksia. Se kes-
kittyy asioiden vuorovaikutuksen ymmärtämiseen (Senge 1990). Kokonaisuuksia ymmär-
tämällä voidaan johtamisen aktiviteetit kohdistaa niihin tekijöihin, joiden muuttaminen
synnyttää eniten tavoiteltua vipuvaikutusta. Edellisen ymmärtäminen liittyy läheisesti
myös organisaation innovaatiokyvyn kehittämiseen. Yleisesti organisaatiota pidetään sys-
teeminä. Tällöin yhden osatekijän muuttaminen muuttaa koko rakennetta. Toisin sanoen
pieni muutos jossakin saattaa näkyä pienenä tai joskus merkittävänäkin muutoksena koko-
naisuudessa.

Johtamisen keinoin tulisi pystyä vaikuttamaan arvo-alueen suuruuteen, koska tällä alu-
eella on suurta merkitystä innovaatioiden synnyn kannalta. Jotta nämä kolme erillistä
aluetta toimisivat mahdollisimman hyvin yhdessä, on aikaisemmin esitetyn johtamisen ket-
jun tuettava tätä kehitystä voimakkaasti. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että organisaation
tulee asettaa tavoitteet monesta eri näkökulmasta.
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2.4.3 Aineettoman varallisuuden kehittämismenetelmiä

Organisaation itsearviointi
Hussin (2001) mukaan aineettoman varallisuuden mittaamiseen liittyvä mielenkiinto lienee
saanut alkunsa kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden selvittämiseen liittyvästä kiinnos-
tuksesta. Panostukset aineettoman varallisuuden kehittämiseen vaativat investointeja
(aikaa, rahaa ym.), joten sen tulokset ovat kiinnostavia organisaation johdon näkökulmasta.
Mittaaminen sinällään ei ole itseisarvo, vaan tuloksien pohjalta on saatava aikaan todellista
kehitystä. Mittaustulosten avulla voidaan organisaatiossa asettaa tavoitteita asiantilojen
kohentamiseksi sekä käydä siihen liittyvää kommunikaatiota muutosten aikaansaamiseksi.
Mittaustulokset voidaan myös nähdä keinona motivoida organisaation jäseniä.

Toivasen (2001) mukaan mittausjärjestelmiin voidaan rinnastaa kansallisten laatupal-
kintojen arviointikriteerit. EFQM-malli (The European Foundation for Quality Manage-
ment) ja Yhdysvalloista lähtöisin oleva Malcom Baldrige-laatukriteeristö ovat käytössä
ympäri maailman. Baldrige-kriteereitä on käytetty Yhdysvalloissakin jo yli vuosikymme-
nen ajan organisaatioiden suorituskyvyn analysointiin (Toivanen 2001). Laatupalkintojen
arviointiperusteiden pääasiallinen käyttötarkoitus on organisaation itsearviointi.

Arviointikriteerit soveltuvat hyvin organisaatioiden kehittämistyökaluiksi, koska ne
antavat kokonaiskuvan organisaation toiminnasta ja sen kehittämismahdollisuuksista.
Arviointiperusteiden avulla organisaatiot voivat parhaimmillaan verrata omaa toimintaansa
muiden organisaatioiden toimintaan. Ongelmana voidaan tässä nähdä se, että vertailutietoa
ei ole yleensä saatavilla niistä organisaatioista, jotka omaa organisaatiota kiinnostaisivat.
Samoin on laita trenditietouden osalta. Vertailutiedossa on se hyvä ominaisuus, että se aihe-
uttaa paineen vähentää subjektiivisen arvioinnin mittavirhettä. Tärkeää on tunnistaa myös
se, että arviointi koostuu usean ihmisen näkemyksistä ja johtaa usein toimintaa kehittävään
kommunikointiin.

Laamanen (1995) on kirjoittanut itsearvioinnin hyödyistä. Hän viittaa tutkimukseen,
jonka mukaan itsearvioinnin keskeisimpiä hyötyjä ovat muun muassa strategisen suunnan
osoittaminen ja yksiköiden välinen vertailu. Laamanen (1995) on myös pohtinut itsearvi-
oinnin suosion syitä. Hän näkee yhdeksi merkittäväksi tekijäksi organisaation kyvyn rea-
goida nopeasti muuttuviin olosuhteisiin. Hän jatkaa, että itsearviointi on tullut yhdeksi kes-
keiseksi työkaluksi organisaatioiden kehitystyöhön. Se auttaa myös johtajia tunnistamaan
organisaation nykyisen tilanteen, asettamaan kyvykkyyden kehittämiselle tavoitteita ja
käynnistämään kehitysprojekteja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Itsearviointi voidaan suorittaa monella eri tavalla. Laamanen on eritellyt erilaisia mene-
telmiä ja niiden hyötyjä sekä vertaillut niitä toisiinsa (taulukko 3). Vertailu liittyy lähinnä
laatupalkinnon arviointimenetelmiin, mutta vertailua voidaan hyödyntää myös muissa itse-
arvioinneissa. Kannattaa ottaa huomioon, että vertailu löytyy julkaisusta, joka on painettu
vuonna 1995. Tämän jälkeen on syntynyt uutta tietoa muun muassa tietokoneavusteisten
sovellusten mahdollisuuksista.
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Taulukko 3. Erilaisia menetelmiä hyödyntää laatupalkinnon arviointiperusteita (Laama-
nen 1995).

Edellisessä taulukossa on hyviä näkökulmia myös organisaation innovaatiokyvyn mit-
taamiseen. Oleellista on tunnistaa jo tässä vaiheessa, että parhaita ominaisuuksia voidaan
kerätä ristiinkin ja yrittää soveltaa niitä kehitettävään malliin. Esimerkiksi tietokoneavus-
teisuutta voidaan hyödyntää kaikissa sen menetelmissä, mikäli tavoitteena on laaja osallis-
tuminen ja tulosten hyvä dokumentaatio.

Benchmarking
Benchmarking lähtee liikkeelle oman toimialan tai muiden toimialojen parhaiden toimin-
tamallien ja käytäntöjen kartoittamisesta. Nämä toimintamallit ja käytännöt toimivat tämän
jälkeen organisaation oman toiminnan kehittämisen tavoite- ja vertailukohteena. Bench-
marking -kohteet valitaan tyypillisesti prosessi- ja toimintokohtaisesti. Hooker ja Newell
(1992) ovat verranneet (taulukko 4) benchmarkingin eroja muihin samantyyppisiin lähes-
tymistapoihin.

Menetelmä Panostus 
käytettynä 
aikana

Tuloksen hyödylli-
syys toiminnan 
suunnitteluun

Vahvuuksien ja paranta-
misalueiden perusteelli-
suus

Pisteytyksen
tarkkuus

Kyselylomakkeet
– tutustuminen
– tiedon hankinta

Muutamia 
tunteja

Vaihteleva Ei yleensä toteuteta Vaihteleva

Ryhmäarviointi
– yhteinen näkemys
– sitoutuminen

Muutamia 
päivä

Antaa 
suunnan

Käyttökelpoinen Kohtalainen, 
vähän korkea

Arviointikäynti
– tietojen vaihto
– parhaat käytännöt

Yli viikko 
arviointiryh-
mälle

Hyvä Käyttökelpoinen Hyvä

Hakemusarviointi
– menettelyn kuvaus
– yksityiskohtainen

Yli kuu-
kausi, erilli-
nen projekti

Hyvä  Yksityiskohtainen Hyvä, paras
tarkkuus

Tietokoneavusteinen
– laaja osallistuminen
– dokumentointi

Riippuu 
sovelluksen 
laajuudesta

Hyvä,
erinomainen

Yksityiskohtaisin, 
perusteellisin

Hyvä
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Taulukko 4. Benchmarking-vertailua muihin lähestymistapoihin (Hooker 1992, Newell
1992).

Pääasiallisesti benchmarking-tyypit voidaan jakaa seuraavasti (mm. Camp 1992, Hoo-
ker 1992, Watson 1993):
1. sisäinen benchmarking, jossa verrataan oman organisaation sisällä vastaavia toiminta-

prosesseja eri yksiköissä
2. kilpailijabenchmarking, jossa verrataan oman organisaation toimintaprosesseja suo-

raan kilpailijan prosesseihin
3. toiminnallinen benchmarking, jossa verrataan samankaltaisia prosesseja samantyyp-

pisen toimialan huippuorganisaation vastaaviin
4. geneerinen benchmarking, kun verrataan samankaltaisia prosesseja täysin erilaisten

toimialojen parhaisiin käytäntöihin.
Kirjallisuudessa on useita variaatioita vertailun suorittamiseksi, joten yhtenäistä laajaa

kannatusta saanutta mallia on vaikea tunnistaa. Tämän tutkimuksen kannalta on oleellista
se, että benchmarking tuottaa sitä harjoittaville organisaatioille tietoa sekä motivaatiota
toiminnan ja osaamisen edelleen kehittämiseksi.

Jatkuva parantaminen
Jatkuvan parantamisen elinehto on, että tiedetään, mistä ollaan tulossa, missä ollaan
menossa ja mihin pyritään. Tämä edellyttää toiminnan mittaamista ja siihen liittyvää tren-
ditietoutta toiminnan kehittymisen tuloksista sekä tavoitteiden asettamista tulevaisuuteen.
Voitaneen sanoa, että kehityssuuntien seuraaminen ja niihin vaikuttaminen on jatkuvan
parantamisen ydintä.

Oaklandin (1997) mukaan laatujohtamisen periaatteet ovat voimakkaasti esillä suoritus-
mittauksen teoreettisessa taustassa. Oakland (1997) liittää suoritusmittaristot osaksi laatu-
johtamista ja korostaa jatkuvan parantamisen periaatetta sekä asiakassuuntautunutta tarkas-
telutapaa mittariston kehittämisessä. Hannus (1994) on pohtinut jatkuvan parantamisen ja

Elementit Yleiset
tutustumiset

Markkinatutkimus RE- engineering Kilpailija-
analyysi

Benchmarking

Tarkoitus Yleinen tiedon 
keruu uusien 
ideoiden
saamiseksi

Asiakassegmenttien, 
tuotteen tai palvelun 
kiinnostavuuden ana-
lyysi

Vertailu
samankaltaisiin 
tuotteisiin 

Kilpailijoiden 
strategioiden 
analysointi 
omien päätös-
ten pohjaksi

Huippuyritysten 
analyysi: mitä, 
miksi, miten. Toi-
mintamallien 
uudistaminen.

Kohde Yleensä 
määrittelemättä

Asiakastarpeet ja 
markkinasegmentit

Tuotteen omi-
naisuudet ja toi-
minnallisuus

Erot kilpaili-
joiden näh-
den; 
kustannukset, 
laatu, aika

Alan parhaat käy-
tännöt: huippuluo-
kan 
toimintaprosessit

Soveltuvuus Tilanteen 
mukaan

Tuotteet ja palvelut Lähinnä teolli-
set tuotteet

Markkinat, 
tuotteet, 
toiminnot ja 
palvelut

Toimintaprosessit, 
tuotteet, palvelut

Tiedon
lähde

Kuka
tahansa

Asiakkaat Kilpailijat Toimiala-
analysoijat, 
kilpailijat

Huippuluokan 
organisaatiot 
samalta tai eri toi-
mialoilta



55
radikaalin uudelleen suunnittelun suhdetta. Hänen mukaansa uudelleensuunnittelu ja jat-
kuva parantaminen eivät ole toisiaan poissulkevia lähestymistapoja. Ne sopivat erilaisiin
tilanteisiin ja täydentävät toisiaan. Hannuksen (1994) mukaan aika ajoin olemassa olevat
toimintamallit on syytä kyseenalaistaa ja tarvittaessa suunnitella ne uudelleen. Jatkuva
parantaminen on nimensä mukaisesti jatkuvaa toimintaa.

Organisaation kilpailu- ja suorituskyvyn parantaminen ja ylläpito edellyttävät molempia
lähestymistapoja. Hannus (1994) pelkistää, että radikaali uudelleen suunnittelu keskittyy
oikeiden asioiden tekemiseen (doing the right things) ja jatkuva parantaminen asioiden
tekemiseen oikein (doing the things right). Lisäksi uudelleen suunnittelun yhteydessä ide-
oitujen toimintatapojen implementointi edellyttää jatkuvan parantamisen periaatteita ja
työkaluja. Uudelleen suunnittelun ja jatkuvan parantamisen toisiaan täydentävää roolia on
Hannus havainnollistanut seuraavasti (kuva 11).

Kuva 11. Uudelleen suunnittelu ja jatkuva parantaminen täydentävät toinen toisiaan (Hannus
1994).

Innovaatiokyvyn kehittymisen kannalta molemmat lähestymiskulmat ovat tärkeitä.
Edelliseen kuvaan liittyy ajatus, että suorituskyvyn parantuminen on tunnettava ajan saa-
tossa. Se auttaa historian perspektiivistä tunnistamaan erilaisten toimenpiteiden vaikutuk-
sia ja antaa täten kokemuksellista tietoa tulevaisuuden suunnittelua varten.

2.5 Teoriasynteesi

Tässä luvussa kuvataan teorialuvun sisältöä mahdollisimman tiiviisti. Tarkempaa tietoa
lukija voi saavuttaa perehtymällä aikaisempiin lukuihin ja niiden lähdeaineistoon. Ensin
katsotaan teorialuvusta löydettyjen asioiden yhteyttä tutkimuksen tavoitteeseen. Sen jäl-
keen referoidaan teorialuku.

Suorituskyky:
Vaikutuksen laajuus

Aika

Jatkuvan parantamisen
vaihe

Radikaalin uudelleen
suunnittelun vaihe

Suorituskyky:
Vaikutuksen laajuus

Aika

Jatkuvan parantamisen
vaihe

Radikaalin uudelleen
suunnittelun vaihe
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Yhteys tutkimuksen tavoitteeseen
Tutkimuksen teoriaosuudessa perehdyttiin ensin organisaatiotasoisiin innovaatioprosessei-
hin, -lähteisiin ja -strategioihin sekä innovatiivisen organisaation tunnuspiirteisiin. Näistä
näkökulmista löydettiin merkittävä määrä ominaisuuksia, jotka leimaavat innovaatiokykyi-
siä organisaatioita. Löydetyistä ominaisuuksista tullaan jalostamaan mittareita tutkimuksen
tavoitteena olevaan malliin.

Seuraavaksi perehdyttiin organisaatioiden väliseen yhteistyöhön tavoitteena löytää
näkökulmia, jotka selittävät siellä vaikuttavia intressejä. Intressit joko hidastuttavat tai
edistävät innovaatioiden syntyä. Tarkoituksena oli ensin löytää asioita, jotka koetaan
ongelmalliseksi hankintojen suorittamisen ja yhteistyön aikana. Tärkeää oli myös löytää
asioita, jotka jo automaattisesti edistävät innovatiivisen yhteistyön saavuttamista. Sen jäl-
keen oli helpompi tunnistaa tekijöitä, jotka liittyvät yhteistyön edellytysten parantamiseen
myös ongelma-alueilla ja edistävät sitä kautta innovaatioiden syntyä. Löydetyistä tekijöistä
saadaan lisää aineksia mallin mittareiden rakentamista varten.

Kolmantena suurena asiakokonaisuutena perehdyttiin organisaatioiden johtamiseen,
jotta malli voidaan kytkeä osaksi organisaatioiden johtamisjärjestelmiä. Samoin tunnistet-
tiin innovaatiokykyä edistäviä johtamiseen kytkeytyviä asioita. Löydöksiä tullaan hyödyn-
tämään mittareiden rakentamisessa. Johtamisen aihepiiristä löydettiin lisäksi erilaisia
kehittämismenettelyitä, jotka tullaan hyödyntämään mallin toiminnallisuuteen liittyvissä
asioissa.

Innovatiivinen organisaatio
Innovaatiolähteiden ja innovaatioiden syntyprosessin kannalta tärkeitä tekijöitä organisaa-
tiossa ovat muun muassa asiakastarpeiden ymmärtäminen ja välittyminen, verkostot ja
yhteistyö, uudistumistarve johdon linjauksineen, palaute- ja vuorovaikutusprosessit, oppi-
minen, järjestelmien ja työkalujen tehokas käyttäminen, inhimillisten ja taloudellisten
resurssien hyväksikäyttäminen, pitkäaikainen vuorovaikutus tiedon vaihdossa ja keskinäi-
sessä oppimisessa sekä organisaatiotasoiset tunnustelumekanismit. Innovaatiolähteet ja
syntyprosessit ovat organisaatioille filosofisesti samankaltaiset.

Organisaatioilla on erilaisia innovaatiostrategioita. Innovaatiostrategiat vaihtelevat
muun muassa ajoituksen, aktiivisuuden ja tyylin osalta. Esimerkiksi proaktiivisen innovaa-
tiostrategian noudattajalle on tunnusomaista pitkäjänteisyys, visonäärisyys, joustavuus ja
muutosherkkyys toimintaympäristön muutoksiin. Tätä innovaatiostrategiaa noudattava
organisaatio hankkii tietämyksensä monesta eri lähteestä ja analysoi jatkuvasti kerää-
määnsä informaatiota. Lisäksi nämä organisaatiot ovat vahvoja innovaatiotoiminnan ydin-
prosesseissa ja mahdollistavissa prosesseissa. Tällaisen organisaation johdolle on omi-
naista visionäärisyys, kyky havaita markkinamahdollisuuksia, sitoutuminen innovaatiotoi-
mintaan, näkemys oman toiminnan olennaisesta merkityksestä ja korkea suoritusmotivaa-
tio.

Aikaisemmassa tutkimuksessa on löydetty innovatiivisten organisaatioiden tunnuspiir-
teitä. Piirteitä ovat muun muassa mahdollisuuksien hyödyntäminen, omatoimisuus, osallis-
tuva johtaminen, kaksisuuntainen viestintä ja suuntautuminen toimintaympäristöön. Inno-
vaatiokyky on dynaaminen käsite. Organisaation innovaatiokyky voidaan jakaa yhden
määritelmän mukaan taktisiin, strategisiin ja metatason kyvykkyyksiin. Toinen teoriaosuu-
dessa lainattu määritelmä jakaa organisaatioiden innovaatiokyvyn strategisiin, sisäisiin ja
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ulkoisiin kykyihin. Strategisesti kyvykäs organisaatio saa strategiat keskenään toimimaan.
Organisaation resurssit muodostavat pohjan organisaation sisäiselle innovaatiokyvylle.
Ulkoiset kyvyt puolestaan liittyvät organisaation kykyyn verkostoitua, tehdä yhteistyötä
toisten organisaatioiden kanssa.

Organisaatioiden välinen yhteistyö ja innovaatiokehitys
Organisaatioilla on tarve tehdä sisäistä ja ulkoista yhteistyötä. Näihin tarpeisiin liittyy
muun muassa transaktiokustannusteoria, hankintatoimen näkemykset sekä resurssiriippu-
vuusteoria yhdistettynä kumppanuuksien- ja verkostojen näkökulmiin. Tarve on myös
päästä innovatiiviseen yhteistyöhön. Innovatiivisen yhteistyön onnistumisen edellytyksiä
lähestyttiin sosiaalisen pääoman, oppimisen ja motivaatioteorian näkökulmista. Lisäksi tar-
kasteltiin resurssipohjaista ajattelua ja peliteorioita yhdessä. Edellisiä peilattiin myös
kumppanuus- ja verkostosuhteisiin.

Tämän tutkimuksen näkökulmasta transaktiokustannusteoria voidaan liittää ostaa tai
valmistaa itse -päätöksentekoon. Tällöin huomio kohdistuu muun muassa vaihdantakustan-
nuksiin. Kustannuksia voi syntyä esimerkiksi kumppaneiden etsinnästä, sopimusneuvotte-
luista ja valvonnnasta. Vaihtoehtoislaskelmilla voidaan rationaalisella tavalla selvittää
vaihtoehtojen edullisuus. Vaihdantakustannuksista ja kumppanuuksista voidaan löytää
yhteenkuuluvuuden logiikkaa. Alueelta löydettiin useita asioita, jotka koetaan ongelmalli-
siksi.

Hankintatoimen näkemys liikkuu organisaatioiden välisen kaupankäynnin (business to
business) alueella. Hankkivan organisaation näkökulmasta vaihdantaan liittyy useita epä-
varmuustekijöitä. Ensinnäkin hankkivan organisaation vaihdantaan liittyy epävarmuus,
jolla tarkoitetaan toimituksiin liittyviä ongelmia, kulttuurisia, tiedollisia ja teknologisia eri-
laisuuksia ja sitä, missä määrin vaihdannan kohteena olevat hyödykkeet ovat standardoi-
tuja. Toisekseen hankkivan organisaation vaihdantaan liittyy markkinaepävarmuutta.
Markkinaepävarmuuden aiheuttaa se, että liittoutuessaan yhden toimittajan kanssa hank-
kiva organisaatio menettää mahdollisuuden hyötyä kilpailevien toimittajien osaamisesta.
Kolmanneksi hankkiva organisaatio ei aina osaa määritellä, mitä se tarvitsee. Toimittavan
organisaation näkökulmasta on olennaista, että organisaatio tiedostaa asiakkaan tarpeet ja
pystyy kehittämään toimintaansa niin, että asiakkaalle voidaan tarjota arvokasta palvelua,
joka tuottaa aitoa lisäarvoa. Lisäksi toimintaympäristön muutokset lisäävät kysynnän ja tar-
jonnan hallinnan merkitystä.

Resurssiriippuvuusteoria lähtee siitä, että organisaation on välttämätöntä hankkia toi-
mintaympäristöstään resursseja toimintaansa varten. Organisaatioiden yhteistyön näkökul-
masta resurssiriippuvuusteoria ohjaa ajattelua kumppanuuksien ja verkostojen suuntaan.
Niiden näkökulma puolestaan lähtee siitä, että kilpailu siirtyy yhä enemmän yksittäisten
organisaatioiden välisestä kilpailusta kumppaneiden ja verkostojen väliseksi kilpailuksi.
Kumppanuuksiin pohjautuva yhteistyö on kasvamassa. Verkostoissa yhteistoimintaa kehi-
tetään paremmaksi ja toiminta organisoidaan yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Haasteet
verkosto- ja kumppanuusosaamisen parantamiselle ovat ilmeiset.

Sosiaalinen pääoma yhdistetään usein sosiaalisen rakenteen eri ulottuvuuksiin, kuten
sosiaalisiin verkostoihin, normeihin ja luottamukseen. Nämä puolestaan edistävät verkos-
ton jäsenten välistä vuorovaikutusta ja edistävät tätä kautta tavoitteiden toteutumista tai
taloudellista toimintaa. Verkostoissa on erotettu kolme eri pääulottuvuutta, joista jokainen
on merkitsevä etenkin kun tarkastellaan organisaatioiden välistä yhteistyötä. Ulottuvuudet
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ovat rakenteellinen ulottuvuus, suhdeulottuvuus ja kognitiivinen ulottuvuus. Rakenteelli-
nen ulottuvuus tarkoittaa ihmisten ja organisaatioiden välistä määrää ja rakennetta. Suh-
deulottuvuus korostaa henkilöiden välisiä laadullisia tekijöitä, kuten läheisyyttä, kommu-
nikaation avoimuutta ja luottamusta. Kognitiivinen ulottuvuus sisältää suhteessa vallitse-
van yhteisen näkemyksen ja tietoisuuden tavoitteista ja menettelytavoista. Kaikilla näillä
on suuri merkitys parannettaessa organisaatioiden innovaatiokykyä. Organisaatioiden
yhteistyörajapinnoissa työtään tekevien ihmisten henkilökohtaiset ominaisuudet puoles-
taan vaikuttavat siihen, että kuinka hyvin ulottuvuuksia voidaan käytännössä toteuttaa.

Oppimiseen liittyvät teoriat korostavat varsin yksimielisesti vuorovaikutteisen ja laajan
kontaktipinnan merkitystä. Innovaatioiden kehittämiseen, vastaanottamiseen ja soveltami-
seen liittyy aina oppimisprosessi. Organisaatioiden rajapinnoissa integroidaan muun
muassa tietoa ja osaamista, joka on innovaatioiden synnyn kannalta oleellista. Integrointi
onnistuu paremmin kasvokkain. Lähekkäin tapahtuvan kommunikoinnin rooli on erityisen
tärkeää vaihdettaessa hiljaista tietoa. Tässä mielessä kumppanuusosapuolten fyysiset koh-
taamiset voivat lisätä oppimista. Organisaatioiden välisiin yhteistyörajapintoihin ja inno-
vaatioiden syntyyn voidaan perustellusti liittää myös konstruktiivinen oppimiskäsitys.
Lisäksi oppimiseen liittyvät teoriat korostavat muun muassa sisäisten yhteistyöfoorumien
merkitystä, organisaation jäsenten osallistumista, delegointia, oppimistavoitteita ja palkit-
semisjärjestelmiä.

Ydinosaaminen ja ydinkyvykkyys ovat resurssiperustaisen ajattelun keskeisiä käsitteitä.
Yhden määritelmän mukaan ydinkyvykkyys syntyy, kun organisaatio osaa hyödyntää ydin-
osaamistaan asiakkaalle lisäarvoa tuottavalla tavalla. Ajatteluun liittyy resurssien ja niistä
kilpailukykyä irtiottavien prosessien kehittämisen lisäksi myös valikoivuus ydinosaamis-
ten suhteen. Tästä on seurauksena erikoistuminen ja usein hyvinkin kapeat osaamisalueet.
Yhtenä seurauksena siitä on myös kumppanuuksien ja verkostoituneiden toimintamallien
lisääntyvä käyttö. Näihin yhteyksiin voidaan liittää myös peliteoria, joka pohjautuu hyödyn
ja riskien jakamisen problematiikkaan. Peliteorian hallintaan liittyvä osaaminen nousee
yhä tärkeämmäksi organisaatioiden välisen yhteistyön lisääntyessä. Tällä puolestaan on
vaikutusta innovatiivisuuden toteutumiseen organisaatioiden välisissä suhteissa.

Motivaation jäsentelyn kannalta useat tutkijat ovat pitäneet hyödyllisenä jakoa ulkoi-
seen ja sisäiseen motivaatioon. Tätä ajattelua on kuitenkin muutettu siten, että kahtiajaon
sijaan nämä käsitteet muodostavat jatkumoon. Ulkoisesti motivoitunut toiminta on aina
luonteeltaan instrumentaalista, sillä sen tavoitteena on jokin selvästi erottuva seuraamus tai
sen välttäminen. Tässä tullaan lähelle markkinointioppien näkökulmaa. Mikäli asiakkaiden
ostoperusteet muuttuvat suuntaan, jossa valinta tehdäänkin innovatiivisten ratkaisujen
paremmuuden perusteella, motiivit näitä ostoperusteita kohtaan kohoaa ja seurauksena asi-
akas saa enemmän ”aivotyötä” omien tavoitteidensa toteuttamiseksi. Tässä mielessä mark-
kinoilla oleva kysyntä ja asiakkaiden käyttämät valintaperusteet motivoivat parhaimmil-
laan kokonaisia organisaatioita kehittämään toimintaansa ja palveluaan suuntaan, joilla
voidaan organisaation menestyminen ja hengissä säilyminen todennäköistää.

Johtaminen ja kehittäminen
Johtamisen merkitys organisaation innovaatiokyvyn parantamisessa on tärkeä. Johtamisen
avulla voidaan suoraan parantaa innovaatioaktiivisuutta. Teoriat ja liikkeenjohdon opit
antavat voimakasta tukea sille, että tutkimuksen tavoitteena oleva malli tulee kytkeä osaksi
organisaation johtamisjärjestelmiä, jotta se saisi riittävästi tukea johtamisen voimasta.
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Prosessijohtaminen sopii hyvin innovaatioajatteluun. Se nähdään yhtenä keinona edis-
tää innovaatioiden syntyä. Prosessijohtamisen filosofiaan kuuluu se, että prosessit ylittävät
organisaatio- ja yksikkörajat. Oleellista on, että prosessi välittää tietoa omaten vuorovaiku-
tusjärjestelmiä ja palautekanavia aina asiakaspinnasta alkaen. Asiakkuusajattelu sopii
hyvin prosessijohtamisen yhteyteen.

Organisaatiossa innovaatiotoiminta perustuu uudistumistarpeelle, joka voi olla seura-
usta organisaation nykytilan ja tavoitetilan välisestä kuilusta sekä toimintaympäristön aihe-
uttamista paineista. Tässä mielessä organisaatioiden keskeisillä käsitteillä kuten visiolla,
strategioilla ja tavoitteilla on oma tärkeä merkityksensä kehittämispotentiaalia aktivoivana
ja suuntaavana voimana.

Organisaation menestymistä ja tavoitteiden toteutumista on perinteisesti ohjattu omista-
jalähtöisillä mittareilla. Vähitellen on kuitenkin opittu ymmärtämään, että hyvä kannatta-
vuus on seurausta varsinaisesta toiminnasta ja siihen kytkeytyvästä osaamisesta sekä
kyvystä jalostaa osaaminen lisäarvoksi. Yksi eniten viime vuosina huomiota saanut liik-
keenjohdon oppi on tasapainotettu mittaristo. Mittaristo auttaa saavuttamaan tasapainon eri
näkökulmien välille. Näkökulmiin sisältyy myös aineettoman varallisuuden kehittäminen.

Johtamisen taidoilla voidaan vaikuttaa vision, strategian ja tavoitteiden näkymiseen
organisaation toiminnassa. Johtamisen taidot koostuvat teknisistä taidoista, ihmissuhdetai-
doista ja näkemyksellisyydestä. Mitä paremmin organisaatiota osataan johtaa, sitä enem-
män voidaan myös innovaatiokehitystä saavuttaa.

Organisaatiokulttuuri on tärkeää innovatiivisuutta tarkasteltaessa. Johtamisen keinoin
voidaan merkittävästi vaikuttaa otollisen kulttuurin syntymiseen. Organisaatiokulttuuri
perustuu arvojärjestelmille ja vaikuttaa näin ollen yksilön valitsemiin arvoihin. Organisaa-
tiokulttuuriin vaikuttaa myös vallitsevat ihmiskäsitykset, jotka parhaimmillaan edistävät
innovatiivisuuden toteutumista.

Aineettoman varallisuuden johtaminen on haasteellinen tehtävä organisaatioiden joh-
dolle. Tässä on tärkeää tunnistaa johtamisen arvo-alue. Se koostuu inhimillisen pääoman
sekä sisäisten ja ulkoisten rakenteiden yhteisestä alueesta. Inhimillinen pääoma koostuu
organisaation kaikkien yksilöiden tiedon, taitojen, kokemusten, kykyjen, luovuuden ja
innovatiivisuuden dynamiikasta. Sisäiset rakenteet muodostuvat muun muassa organisaa-
tion jäsenten keskinäisistä vuorovaikutussuhteista sekä niiden taustalla olevista kommuni-
kaatiovälineistä ja muusta vastaavasta. Sidokset organisaation ulkoiseen toimintaympäris-
töön, kuten asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin, muodostavat organisaation ulkoisen
rakenteen. Kumppanuus- ja verkostoajattelu sekä prosessijohtaminen sopivat hyvin aineet-
toman varallisuuden kehittämiseen. Systeemiajattelun perusteet ovat tärkeitä ymmärtää
innovaatiokykyä kehitettäessä.

Aineettoman varallisuuden tasapainoinen mittaaminen on saanut viime vuosina yhä
enemmän huomioita osakseen. Se on kuitenkin jäänyt jälkeen talouden suorituskyvyn mit-
taamisesta johtuen muun muassa mittareiden ja mittausmenetelmien puutteista. Mittaami-
sen tulisi kohdistua strategian toteutumisen kannalta mahdollisimman tasapuolisesti.
Aineettoman varallisuuden mittaamiseen sopii hyvin organisaation itsearviointi. Se on tapa
arvioida omaa tilannetta määrätyissä asioissa sekä käynnistää keskustelu ja suunnittelu asi-
oiden edelleen kehittämisestä. Itsearviointimenettelystä on tullut merkittävä apuväline
organisaatioiden johdon työkalupakkiin.

Benchmarking lähtee liikkeelle oman ja muiden toimialojen parhaiden toimintamallien
ja käytäntöjen kartoittamisesta. Nämä toimintamallit ja käytännöt toimivat tämän jälkeen
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organisaation toiminnan kehittämisen tavoite- ja vertailukohteina. Vertailuprosessiin liittyy
yhtenä vaiheena suorituskykyarviointi ja tulosten vertailu. Tässä yhteydessä tärkeää on
myös oppimisen näkökulma ja siinä innovaatiokehityksen mahdollisuus.

Jatkuva parantaminen kuuluu keskeisesti organisaation kehittämiseen. Organisaation
kehityssuuntien seuraaminen ja niihin vaikuttaminen on jatkuvan parantamisen ydintä.
Historian perspektiivistä se tarjoaa myös oppimisen mahdollisuuksia tulevaisuuden suun-
nittelua varten. Jatkuva parantaminen toimii filosofisesti hyvin aineettoman varallisuuden
yhteydessä.

Synteesin päätteeksi
Johdantoluvussa asetettiin ja rajattiin tavoitteita kahden lähtöolettamuksen pohjalta. Teori-
aluvun perusteella nämä ovat osoittautumassa oikeiksi. Olettamukset olivat seuraavat:
1. Organisaatioiden rajapinnat ovat merkittäviä innovaatioiden syntylähteitä, koska

niissä vaihdetaan ja yhdistetään valikoiden osaamista, näkemyksiä, kokemuksia, kult-
tuureja ja järjestelmiä sekä muita resursseja. Kun näitä kyetään hyvin yhdistelemään,
voidaan innovaatiohyötyjä saavuttaa entistä tehokkaammin. Tämä edellyttää organi-
saatiolta kumppanuus- ja sopimusyhteistyön osaamista. Tämän toteuttaminen vaatii
organisaatiotasoisia menettelyitä, osaamista ja tukirakenteita. Organisaation henkilös-
töltä se vaatii verkostotaitojen osaamista.

2. Organisaatiot ostavat markkinoilta muun muassa materiaaleja, tavaroita ja palveluita.
Hankinnan aikana huomio kiinnittyy jälleen organisaation rajapinnat ylittävään
yhteistoimintaan. Mitä paremmin ostava organisaatio hallitsee hankintaprosessinsa ja
mitä paremmin se osaa yhdistellä ostoihinsa innovaatiokannusteita, sitä enemmän
sillä on mahdollisuus hyötyä markkinoiden innovointivoimasta ja saavuttaa parem-
min sen tarjoamia innovaatiohyötyjä. Tämä edellyttää organisaatiolta innovatiivisen
hankintaprosessin sekä innovaatiokannusteiden käytön osaamista.



3 Innovaatiokyvyn johtamismallin rakentaminen

Luvun tavoitteena on rakentaa innovaatiokyvyn johtamismalli. Johtamismallin rakentami-
nen etenee seuraavan kaavion (kuva 12) mukaisesti. Mallin rakentaminen on sisällön osalta
iteroiva prosessi.

Kuva 12. Organisaation innovaatiokyvyn johtamismallin rakentaminen.

JOHTAMISMALLIN KEHITTÄMINEN
(luku 3.2)

1. Keskeisten käsitteiden
määrittäminen

10. Innovaatiokyvyn johtamis-
malli pähkinän kuoressa

12. Johtopäätökset ja soveltu-
vuuden arviointi

1. Infra-alan toimintaympäristö
(luku 3.1)

11. Innovaatiokyvyn johtamis-
malli tiivistetysti 

(luku 3.3)

13. Johtopäätökset ja soveltamis-
alueiden arviointi

(luku 5)2. Johtamismallin
toiminta- ja mittarilogiikka

(luku 3.2.1)

4. Mallin kehittämisaineiston 
keruu kyselytutkimuksen 

kautta ja aineiston käsittely
(luku 3.2.3)
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(luku 3.2.2 + liitteet 1-4)

5. Kehittämisaineiston
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(luku 3.2.4)
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12. Johtamismallin testausmenettelyt, testaukset
ja arvioinnit

4.1 Testaus- ja arviointimenettelyt
4.2 Valmiin johtamismallin testaaminen
4.2.1 Kyselytutkimus - tutkimukset tavoitteet 
4.2.2 Mittaustulosten objektiivisuus ”peilin kautta”
4.2.3 Case-yritys -johtamisen vaikutukset
4.2.4 Asiantuntijahaastattelut – mm. mallin 

sovellettavuus ja hyödyllisyys

4.3 Johtamismallin arviointi
4.3.1 Testiaineisto
4.3.2 Tilastolliset menetelmät
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Luvussa 3.1 perehdytään infra-alan toimintaympäristöön, jotta aiheen syvällinen tunte-
mus lisääntyisi ja johtamismallin antamia tuloksia voisi analysoida olemassa oleviin asian-
tiloihin. Tutkimustavoitteiden näkökulmasta on tarpeen perehtyä organisaatioiden yhteis-
työn tunnuspiirteisiin, palveluiden hankintaan sekä toimintaympäristön muutospaineisiin.

Luvussa 3.2 kehitetään tutkimuksen tavoitteena oleva johtamismalli. Kehittäminen al-
kaa mallin toiminnallisella määrityksellä (luku 3.2.1). Myös innovaatiokykyä kuvaavien
mittareiden muodostamislogiikka kuvataan samassa luvussa. Toiminnallinen kuvaus on
vasta ”ontto” kuvaus siitä, miten asiat linkittyvät toisiinsa ja mikä on järjestys.

Jotta malli voisi toimia, on myös sen sisältö määriteltävä (luku 3.2.2). Sisältö koostuu
teorioista, liikkeenjohdon opeista ja tutkimuksen tavoitteista johdettuihin käsitteisiin, kä-
sitteisiin liittyvistä innovaatio-ominaisuuksista ja ominaisuuksista johdetuista mittareista.
Tässä vaiheessa kytketään teoria ja empiria yhteen. Mallin sisällön rakentamiseen tarvitaan
myös kehittämisaineisto, joka kerätään kyselytutkimuksella ja analysoidaan faktorianalyy-
sien avulla (luvut 3.2.3–3.2.4). Niitä verrataan infra-alan tunnuspiirteisiin ja olemassa ole-
viin teorioihin (luku 3.2.4). Tämän kautta mahdollistuu mallin mittariston viimeistely, joka
on iteroinnin jälkeen esitetty liitteissä 1–4. Samoin mahdollistuu mallin ulottuvuuksien
määrittely, joka iteroinnin jälkeen on esitetty luvussa 3.2.2. Tämän jälkeen saadaan mallin
edellyttämät painoarvot mittareiden merkityksestä organisaation innovaatiokyvyn koko-
naisuuteen (luku 3.2.5). Kuten kuvassa 12 on esitetty, tuodaan lukuun 3.2.2 ja liitteisiin 1–
4 lopulliset tiedot sisällöllisistä asioista.

Seuraavaksi pohditaan mallin implementointiin liittyviä kysymyksiä (3.2.6) ja luvussa
3.3 kuvataan kehitetty malli tiivistetysti. Luvussa 4.1 kuvataan testaus- ja arviointimenet-
telyt. Luvuissa 4.2–4.3 suoritetaan testaukset ja arvioinnit. Luvussa 5 arvioidaan ja pohdi-
taan, miten malli täyttää tutkimukselle asetetut tavoitteet ja miten malli soveltuu muihin
toimintaympäristöihin. Luvussa 5 arvioidaan myös tutkimuskokonaisuutta ja suosituksia
jatkotutkimukselle.

3.1 Infra-alan toimintaympäristö

Tutkimuksen tavoitteet on rajattu infra-alan toimintaympäristöön. Toinen merkittävä rajaus
liittyy siihen, että innovaatiokyvyn johtamismalliin sisältyvät osaamiset ja menettelyt koh-
distuvat organisaatioiden sisäisiin ja ulkoisiin yhteistyörajapintoihin Tämän vuoksi
infra-alan organisaatioiden välinen yhteistyö, hankintatoimi ja mahdolliset muutospaineet
ovat asioita, jotka on syytä tuntea, jotta tutkimuksessa voidaan paremmin analysoida mallin
antamia tuloksia.

3.1.1 Palveluiden hankinta ja yhteistyö

Suurta osaa infra-alan primäärimarkkinoiden hankinnoista ohjaa hankintalainsäädäntö.
Hankintalainsäädännön tulkintaan on muodostunut ”maan tapa”, joka ohjaa valitsemaan
palvelun toimittajat projektikohtaisesti alimman tarjoushinnan perusteella huomioimatta
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esimerkiksi toimitettavan palvelun elinkaarikustannuksia (=käyttöajan kokonaiskustan-
nukset).

Merkittävää innovaatioiden näkökulmasta on se, että esimerkiksi vaihtoehtoisiin tarjo-
uksiin suhtaudutaan varsin nihkeästi. Julkisen alan tilaajat eivät voi valita vaihtoehtoista
ratkaisua sopimuskilpailun voittajaksi, mikäli valintakriteereitä ei ole osattu etukäteen kir-
jata myös tarjouspyyntöön ratkaisuperusteiksi. Jos vaihtoehtoiset innovaatiot eduistaan
huolimatta jäävät toistuvasti valitsematta, ei niiden ideointiin kannata panostaa ja uutta
luova kehitystyö jää tekemättä. Puuttuu myös mittareita, joiden avulla todentaa kokonais-
taloudellisin ratkaisu.

Alan kulttuuriin kuuluu myös se, että ostettavat palvelut on pilkottu kapeisiin osaamis-
alueisiin elinkaariajattelun sijaan. Ostetaan erikseen tuotteen suunnittelu, sen rakentaminen
ja kunnossapito. Tämän johdosta osapalvelun toimittajan tuotevastuu hämärtyy, eikä se ole
omiaan lisäämään panostuksia tuotteiden, toimintatapojen, innovatiivisen yhteistoiminnan
ja palvelun kehitykseen. Ostetaan työtä, vastuu tuotteen ja palvelun toimivuudesta jää pää-
osin ostajalle.

Infra-alan markkinakysyntä on pääosin projektikohtaista toimittamista. Projektit ovat
kestoiltaan pääsääntöisesti lyhyitä: muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen. Projek-
tien sisältö on tyypiltään toimittamista, josta puuttuu osapuolten yhdessä tekemä pitkäjän-
teinen kehitystyö. Toimintaa leimaa valvontamentaliteetti yhteistyömentaliteetin sijaan.

Alan tilaajien vähäinen yhteistoiminta tuottaa osaoptimaalisia ratkaisuja. Tilauksia teh-
dään toisista tietämättä, ja synergiahyötyjen hakeminen on keskittynyt lähinnä suurprojek-
teihin, joita Suomessa on harvoin. Tilaajien vuosibudjetointikin estää usein pitkällä aikavä-
lillä edullisimpien ratkaisujen käyttöönoton, vaikka vasta se voisi luoda edellytykset va-
kaalle, hallitulle ja optimaaliselle budjetoinnille. Jälleen ollaan osaoptimoidussa tilan-
teessa.

Kaikki edellä mainitut piirteet ohjaavat alan toimintaa suuntaan, jossa korostuu lähinnä
projektikohtainen tuotantotehokkuus, mikä ei sinänsä ole huono asia. Seurauksena tästä
kuitenkin on tuottavuuskasvun hiipuminen. Panoshinnat nousevat, ja olemassa olevien me-
nettelyiden innovaatiokehitys on hidasta. Tilastokeskuksen mittauksien mukaan rakennus-
toiminnan tuottavuus on miinuksella, kun kaikilla muilla aloilla kehitys on positiivista.
Myös pitkällä aikavälillä rakennusalan tuottavuuden nousu on ollut muun teollisuuden kes-
kiarvoa matalampaa (Valtioneuvosto 2002). Tuottavuuden kasvun edistämiseksi tarvittai-
siin innovaatiomahdollisuuksia, jotka puolestaan edellyttäisivät alan kulttuurin muutosta
hankintakokonaisuuksien sisällöissä, hankinnan valintakriteereissä, tavoissa tehdä yhteis-
työtä ja tavoissa kannustaa innovointiin. Innovaatiokannusteiden tulisi olla vahvemmat.

Porterin (1985) mukaan ostajat kilpailuttavat painamalla hintoja alas, vaatimalla korke-
ampaa laatua tai enemmän palveluja ja vertailemalla kilpailijoita. Tämän kaiken he tekevät
toimialan kannattavuuden kustannuksella. Jokaisen toimialan tärkeän ostajaryhmän vaiku-
tusvalta on riippuvainen joistakin sen markkinatilanteiden piirteistä sekä sen ostojen suh-
teellisesta merkittävyydestä suhteessa kokonaisliiketoimintaan.

Porterin (1985) lausuma on merkittävä myös tämän tutkimuksen kannalta. Jos toimialan
kannattavuus on heikko ja hankintaa ohjaa lähes pelkästään lyhytnäköinen yksittäisen pro-
jektin valintakriteeri etukäteen päätettyjen ja muuttumattomien ratkaisujen pohjalta, ei uu-
sille innovaatioille ole kysyntää, koska differointiin tähtäävät strategiat eivät menesty. Ly-
hytnäköiset valintakriteerit eivät useinkaan tuota toiminnan tasolla kokonaistaloudellisinta
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ratkaisua. Toimialaa ei tämän vuoksi myöskään nähdä houkuttelevana, eikä toimialalle ha-
keudu osaavinta työvoimaa eikä rahoitusta. Toimialan kilpailukyky jää heikoksi.

On kuitenkin syytä mainita, että alalla on parhaillaan menossa useita kehitysprojekteja
tilanteen parantamiseksi. Kehittyneisiin hankintastrategioihin onkin jo kirjattu merkittäviä
innovointia edistäviä toimintatapatavoitteita. Voidaan otaksua, että alalla käytävä keskus-
telu ja kehitystyö synnyttävät niitä lisää ja että strategisista tavoitteista päästään nopeasti
toimintaa korjaaviin muutoksiin myös käytännössä. Kaikesta työstä huolimatta voidaan
tuottavuuden kehityksestä päätellä, että viime vuosina tehdyt innovaatioponnistelut eivät
ole parantaneet asian tilaa riittävästi. Voidaan aiheellisesti kysyä, onko innovaatiolle tänä
päivänä riittävästi markkinakysyntää.

Kansainvälisiä näkymiä palveluiden hankinnasta ja innovaatioista

Pakkala (2002) on tutkinut innovatiivisia projektintoteutusmenetelmiä infra-alalla. Tutki-
muksessa on tarkasteltu kansainvälisten havaintojen pohjalta, kuinka erilaiset hankinnat
kannustavat innovointiin. Keskeisiä johtopäätöksiä tämän tutkimuksen tavoitteiden kan-
nalta ovat muun muassa hintaan ja laatuun perustuvien valintakriteerien vertailu hyötyjen
ja haittojen näkökulmista (taulukko 5).

Taulukko 5. Valintatekijöiden aiheuttamien hyötyjen ja haittojen vertailua (Pakkala 2002).

Tutkimuksessa luetellaan muutamia käytössä olevia laatukriteereitä. Suurin osa niistä
on teknisiä, ja osa liittyy ihmisten, esimerkiksi projektipäällikön, henkilökohtaisiin koke-
muksiin ja aikaisempiin suorituksiin (Pakkala 2002). Ihmisten osaamisiin ja taitoihin liit-
tyvää arviointia pidetään ongelmallisena sen vuoksi, että niiden objektiivinen arviointi on
vaikeaa. Toisaalta samassa tutkimusraportissa todetaan, että ihmiset luovat innovaatioita ja
valitsemalla pätevimmät ihmiset voidaan lisätä projektin innovatiivisuutta. Myös hankitta-
van palvelun sisällöllä uskotaan olevan vaikutuksia innovatiivisten ratkaisujen syntyyn.

Valintatekijä Hyödyt Haitat
Hintaan perustuva Helppo hallinta

Laaja käyttö ja hyväksyntä
Selkeä, objektiivinen valintaprosessi

Innovaatioiden puute
Taipuvainen muutostilauksiin ja hin-
nan ylityksiin
Taipuvainen keskinkertaiseen laatuun

Laatuun perustuva Mahdollisuus laatuun
Mahdollisuus innovaatioon
Pätevin organisaatio
Paremmat taidot
Paras menetelmäpotentiaali
Mahdollisuus onnistuneeseen projek-
tiin

Jotkut kriteerit subjektiivisia
Vaatii enemmän panosta ja taitoa tar-
jouksia arvioivalta ryhmältä
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3.1.2 Toimintaympäristön muutospaineita

Julkisen alan muutospaineita

Infra-ala on primäärimarkkinoiden osalta julkishallintovetoista. Tämän takia kannattaa
ensin tarkastella tiivistetysti muutosvoimia, jotka koskevat koko julkista alaa. Julkisella
alalla kohdataan lähivuosina kasvavia haasteita. Näitä ovat esimerkiksi väestön keski-iän
nousu, julkisen alan työntekijöiden siirtyminen eläkkeelle, huoltosuhteen nousun ja vero-
kilpailun aiheuttama paine valtion budjettivarojen vähentämiseksi, väestön keskittyminen
ja asiakkaiden tarpeiden yksilöllistyminen. Nämä kaikki aiheuttavat paineen parantaa jul-
kisen alan tuottavuutta.

Esimerkiksi Suomen väestön keski-iän nousun takia vuoteen 2030 mennessä runsas nel-
jäsosa väestöstä on yli 65-vuotiaita. Kun syntyvyyden ei ennusteta nousevan, huoltosuhde
heikentyy merkittävästi. Arvioiden mukaan tämä merkitsee sosiaali- ja terveyspalveluiden
kysynnän sekä eläkemaksujen kasvamista ja toisaalta julkisten palvelujen maksupohjan
heikkenemistä. Tämä puolestaan kasvattaa painetta verotuksen kiristämiseen. Samalla kui-
tenkin kansainvälinen verokilpailu pikemminkin edellyttää verotuksen alentamista.
(Kauppa- ja teollisuusministeriö 2001)

Julkisen alan toimintaympäristössä on tapahtunut ja tulee edelleenkin tapahtumaan suu-
ria muutoksia. Julkisen alan rooli on muuttumassa entistä enemmän palveluiden tuottajasta
niiden turvaajaksi, mistä on useita esimerkkejä menossa. Kuntien ja kaupunkien sekä val-
tion virastojen palvelutuotannosta vastaavia organisaatioita ollaan liikelaitostamassa ja
usein myös yhtiöittämässä. Vuoden 2003 aikana on uutisoitu, että useissa kunnissa tehdään
suunnitelmia siitä, mitä palveluja tuotetaan tulevaisuudessa itse ja mitä siirretään yrityk-
sille.

Samaan aikaan puhutaan kuntien yhdistämisestä, lisääntyvästä yhteistyöstä kuntien vä-
lillä sekä myös kuntien ja muun julkisen alan yhteistyöstä. Kaikilla näillä pyritään varau-
tumaan siihen tulevaisuuden näkymään, joka väistämättä on edessäpäin muutosvoimien ta-
kia. Sen sijaan kumppanuuspohjaisen yhteistyön kehittäminen julkisen alan ja yritysten vä-
lillä on jäänyt vaatimattomaksi. Taustalla vaikuttaa osaltaan myös hankintalainsäädäntö,
joka ohjaa tiukasti tavaroiden ja palveluiden hankintamenettelyä. Tässä yhteydessä on tois-
tamiseen korostettava, että Suomeen on aikojen saatossa muodostunut maan tapa, jolla han-
kintalainsäädäntöä tulkitaan. Yleensä ostojen valintakriteereinä on pelkästään palvelun
hinta ja vain muodollisesti laadulliset tekijät. Kauppa- ja teollisuusministeriö (2001) pai-
nottaa, että kilpailun tärkeimpiä positiivisia vaikutuksia on siihen liittyvä kannustin inno-
vatiiviseen toimintatapaan.

Markkinamekanismin hyödyntämisen kannalta julkiset hankinnat eivät ole tuottaneet
normaaleja markkinoita muistuttavaa tilannetta, jossa hyödykkeen kysyjiä ja tarjoajia olisi
lukuisa määrä. Menettelyssä on välikäsi (tilaaja), joka hyödykkeen loppukäyttäjän puolesta
liittää kysynnän ja tarjonnan toisiinsa (KTM 2001). Oleellista tässä innovaatiokehityksen
näkökulmasta lienee se, miten tällainen mekanismi voi parhaalla mahdollisella tavalla vä-
littää loppukäyttäjäasiakkaan tarpeet palvelun tuottajalle asti. Toinen keskeinen kysymys
on se, mitä innovaatiokannusteita julkisen alan tulisi käyttää valitessaan palvelun tarjoajia.
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Infra-alan muutospaineita

Paineet ovat pääosin identtisiä muun julkisen alan kanssa. Tarkastelua on kuitenkin tarpeel-
lista syventää. Seuraavassa on esitetty (kuva 13) infra-alan kysynnän jakaantuminen. 

Kuva 13. Infra-alan kysynnän jakaantuminen, yhteisarvo 3,8 mrd. euroa (VTT Rakennus- ja
yhdyskuntatekniikka, 11/2003).

Tavoitteena on, että laadukkaat infrarakenteet ja tehokkaat liikennejärjestelmät tukevat
yhteiskunnan toimintaa ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Määrärahojen pitää riittää sekä
kehittämiseen että kunnossapitoon. Infrarakenteiden mitoituksen lähtökohtana on muun
muassa laatu, elinkaarikustannukset, ympäristöystävällisyys ja turvallisuus unohtamatta
kuitenkaan taloudellisuutta, tehokkuutta, toiminnallisuutta ja alueellista palvelukykyä.
Kansainvälisyyden ja viennin lisääminen edellyttää vaativia kotimarkkinoita, jotka innos-
tavat kehittämään uusia tuotteita ja palvelukokonaisuuksia. (Valtioneuvoston kanslia 2002)

Tuottavuutta ja kilpailukykyä voidaan edistää panostamalla tutkimus- ja kehittämistoi-
mintaan, kehittämällä henkilökunnan osaamista, poistamalla kilpailun esteitä sekä käyttä-
mällä hankinta- ja toimintatapoja, jotka mahdollistavat suuren toteuttajien innovatiivisuu-
den. Tuottavuutta voidaan nostaa ottamalla käyttöön uusia teknologioita tai toimintatapoja.
(Valtioneuvoston kanslia 2002)

Suomen kuntaliiton (2001) mukaan rakennusalan teknisen henkilökunnan vähäinen rek-
rytointi 1980-luvulta lähtien, henkilöstövähennykset 1990-luvun alussa sekä tuleva suurten
ikäluokkien eläkkeelle lähtö aiheuttavat ammattitaitoisen henkilöstön vajauksen ja kiristää

Infratuotannon arvo Suomessa 2002
Yhteensä 3,8 mrd. euroa

Tuotannosta arviolta 2/3 on investointeja ja 1/3 kunnossapitoa ja hoitoa.

Ympäristö & muu

Energiahuolto

Vesihuolto

Tietoliikenne

Lentoliikenne  1%

Raideliikenne

Vesiliikenne  1%

13 %

16 % Kadut 
16 %

9 %

13 %

Tiet 19 %

12 %

VTT 11/2003

Infratuotannon arvo Suomessa 2002
Yhteensä 3,8 mrd. euroa

Tuotannosta arviolta 2/3 on investointeja ja 1/3 kunnossapitoa ja hoitoa.

Ympäristö & muu

Energiahuolto

Vesihuolto

Tietoliikenne

Lentoliikenne  1%

Raideliikenne

Vesiliikenne  1%

13 %

16 % Kadut 
16 %

9 %

13 %

Tiet 19 %

12 %

VTT 11/2003

Infratuotannon arvo Suomessa 2002
Yhteensä 3,8 mrd. euroa

Ympäristö & muu

Energiahuolto

Vesihuolto

Tietoliikenne

Lentoliikenne 1 %

Raideliikenne

Vesiliikenne 1 %

Tiet 19 %

Kadut
16 %

12 %12 %

9 %

16 %

13 %



67
kilpailua osaavasta työvoimasta. Ministeri Filatovin (2004) mukaan rakennusalan työvoi-
masta korvaantuu 69 % vuoteen 2015 mennessä.

Johtopäätöksiä muutospaineista

Muutoksessa on nähtävissä positiivisia ja negatiivisia voimia. Yhtäältä on ihmisten luon-
tainen halu toiminnan kehittämiseen, josta erilaiset kannanotot kertovat. Toisaalta tällaiset
muutosvoimat pakottavat rakennusalan tilaajat ja palvelun tarjoajat muuttamaan toiminta-
tapojaan enemmän yhteistoimintaan perustuvaksi, jotta vähenevät resurssit olisivat tehok-
kaammassa käytössä ja tuottavuutta lisääviä innovaatioita olisi mahdollista saavuttaa.

Skenaariotyöskentelyillä voidaan hahmottaa todennäköinen tulevaisuudennäkymä. Ai-
kaisemmin viitatun kehittämisprojektin yhteydessä on tarkasteltu toimintaympäristön
muutosvoimia pisteyttämällä neljän eri skenaarion todennäköisyydet ja siellä vaikuttavat
tekijät. Seuraavassa on esitetty (kuva 14) tiivistelmä vaihtoehtoisista kehityssuunnista ak-
selistolla yhteistyö-valintatekijä. Kuvassa on myös otettu kantaa, mihin suuntaan alan toi-
mintatavat valintakriteerien ja yhteistyön osalta kehittyvät. Samoin siinä on asemoitu toi-
mialan nykytilanne. (Yliherva 2003b)

Kuva 14. Tulevaisuuden näkymät infra-alan kehityksessä muutosvoimien näkökulmasta ar-
vioituna (Yliherva 2003b).

Kuva kertoo niistä toimintatapojen ja osaamisten muutospaineista, joita alan toimijat tu-
levat kohtaamaan lähitulevaisuudessa. Yhteistyö on nousemassa tärkeäksi osaamisen la-
jiksi. Yhtä lailla organisaatioiden hankintaprosessin hallinta ja valintakriteerien käyttö
edellyttävät uusia menettelyitä ja osaamista. Hankintatoimen kautta voidaan parantaa myös
oman organisaation innovaatiokykyä. (Yliherva 2003b)

Lyhyen aikavälin 
taloudelliset 
valintatekijät

Vähäisen yhteistyön
osapalvelumarkkinat

(valvontamentaliteetti)

Kumppanuuspohjaiset
kokonaispalvelumarkkinat

(yhteistyömentaliteetti)

Nykytila

Tavoitetila
Pitkän aikavälin 

taloudelliset 
valintatekijät

Lyhyen aikavälin 
taloudelliset 
valintatekijät

Vähäisen yhteistyön
osapalvelumarkkinat

(valvontamentaliteetti)

Kumppanuuspohjaiset
kokonaispalvelumarkkinat

(yhteistyömentaliteetti)

Nykytila

Tavoitetila
Pitkän aikavälin 

taloudelliset 
valintatekijät



68
Tarkastelu muutosvoimista ja niiden aiheuttamista paineista vahvistavat käsitystä, jonka
mukaan tutkimusaihe ja sen tavoitteet ovat erittäin relevantteja organisaatioiden ja yhteis-
kunnan kannalta. Tärkeää on myös huomata, että edellä esitetyt piirteet ovat erittäin voi-
makkaita ja vakiintuneita. Tulevaisuuden näkymät koskevat niin tilaajia kuin palvelun toi-
mittajiakin.

3.2 Organisaation innovaatiokyvyn johtamismallin kehittäminen

Tässä luvussa kehitetään tutkimuksen tavoitteena oleva malli. Kehittäminen etenee tutki-
muksen tavoitteiden kautta. Kuten kuva 12 osoitti, mallin kehittäminen on sisällön osalta
iteroiva prosessi, koska malliin liittyvät painoarvot ja mittareiden viimeistely sekä ulottu-
vuudet (faktorit) voidaan suorittaa vasta kehittämisaineiston analysoinnin yhteydessä ja jäl-
keen. Esittämisteknisistä syistä (toistamisen välttäminen) tiedot lopullisista ulottuvuuksista
(faktoreista) ja osaamisalueiden mittareista on kuitenkin tuotu alaluvun 3.2.2 ja liitteiden
1–4 yhteyteen iteroinnin jälkeen lopullisina tietoina. Mallin toiminnallinen ulkoinen kehys
sen sijaan ei edellytä iterointeja.

3.2.1 Johtamismallin toiminta- ja mittarilogiikka

Seuraavassa käydään läpi valmiille mallille asetettuja tavoitteita ja niitä keinoja, joilla
tavoitteisiin päästään. Mallia varten tarvitaan kyselytutkimus, jonka tietoja hyödynnetään
itse mallin rakentamisessa (luvut 3.2.3–3.2.5). Kuten aikaisemmin on esitetty, ensimmäi-
nen kyselytutkimus auttaa myös arvioimaan mallin antamia tuloksia. Se antaa myös pohjaa
mallin testaamiselle.

Mikäli tätä kytkentää ei tehtäisi, jäisi organisaatioissa innovaatiokyvyn johtaminen liian
vähälle huomiolle. Tässä tutkimuksessa kytkentä tehdään organisaatioiden tavoitteiden
asettamisen kautta. Mikäli innovaatiokykyyn liittyvät tavoitteet asetetaan organisaatioissa
taloudellisten tavoitteiden yhteydessä ja niitä raportoidaan siinä missä muitakin tavoitteita,
voidaan saavuttaa varmuutta organisaation innovaatiokyvyn parantamiseen tähtäävien toi-
menpiteiden toteutumisesta. Tällöin myös varmistuu, että organisaation taloudellisuuden ja
muiden kehittämistoimien ohjaaminen saa rinnalleen innovaatiokykyyn liittyvän osaami-
sen ja menettelyiden ohjaamisen. Mallin tulee siis tuottaa mittaritietoutta organisaation in-
novaatiokyvystä, jotta mitattavia tavoitteita voidaan organisaatioissa asettaa.

Tutkimuksen taustat ja päätavoite edellyttävät, että malli tulee kytkeä osaksi
organisaatioiden pääasiallisia johtamisjärjestelmiä.

Miten malliin saadaan mittarit, joita voidaan hyödyntää organisaatioiden
tavoitteiden asettamisessa ja tulosten seurannassa? (tutkimuskysymykset)
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Teoriaosuudesta on löydettävissä suuri määrä erilaisia ominaisuuksia (osaaminen, me-
nettelyt, arvostukset ja kulttuurit), jotka teorioiden ja liikkeenjohdon oppien mukaan edis-
tävät innovaatioiden syntyä. Mitä selvemmin tunnistettu ominaisuus organisaation toimin-
taa leimaa, sitä todennäköisempää on innovatiivisempi toiminta ja innovaatiokyvyn kasvu.
Tässä mielessä tunnistamalla ominaisuudet ja viemällä ne tutkimuksen rajauskohdassa esi-
tettyjen käsitemääritysten alle, voidaan ominaisuuksista johtaa mittareita (yksittäisiä arvi-
oitavia kysymyksiä/väitteitä organisaatioiden asiantiloista), joiden avulla organisaation in-
novaatiokykyä voidaan itsearvioinnin keinoin mitata. Näin saadaan olemassa oleva tietä-
mys kytkettyä mukaan käytäntöä palvelevaan innovaatiokyvyn johtamiseen. Lisäksi teo-
riaosuudessa itsearviointimenettelyä pidettiin varsin kelpona menettelynä toiminnan kehit-
tämisessä (mm. Laamanen 1995).

Mittareiden toimintalogiikaksi on valittu indeksipohjaisuus. Indeksipohjaisia mittareita
on organisaatioissa muutenkin käytössä useita, joten niiden käyttö on valmiiksi tuttua. Mit-
tarit perustuvat ns. ideaalimallin logiikkaan, jossa asioiden teoreettiset maksimit ja organi-
saatioissa vallitsevat asiantilat muodostavat innovaatiokyvyn määrää kuvaavan kuilun aina
kussakin mitatussa asiassa. Arvioitaessa organisaation innovaatiokykyä on hyödyllistä tie-
tää, mitä se parhaimmillaan voisi teoreettisesti olla. Maksimi toteutuu kun asiantila saa jär-
jestysasteikossa suurimman numeron. Kun organisaatiossa arvioidaan omaa osaamista ja
menettelyitä kunkin ominaisuuden osalta, voidaan näin saavuttaa suhteellinen indeksi, joka
kertoo, kuinka paljon organisaatiossa on olemassa olevaa osaamista ja menettelyitä kysei-
sen asian toteuttamiseksi. Toisin päin nähdään, kuinka paljon on kehitettävää kussakin asi-
assa ja näin päästään kiinni organisaation tavoitteiden asettamiseen.

Kun organisaation itsearviointien keskiarvon tulos jossakin mittarissa on esimerkiksi 60
indeksipistettä, kertoo se toisinpäin, että 40 indeksipistettä on vielä parannettavaa. Maksi-
miarvo on siis 100 indeksipistettä. Indeksien organisaatiokohtaiset arvot lasketaan kunkin
organisaation vastaajien antamien arvioiden keskiarvosta. Mittarit tarkoittavat terminolo-
gisesti seuraavaa:

1. kohdistusmittari    = yksittäinen arvioitava ominaisuus
2. osamittari    = yksittäisistä ominaisuuksista koostuva ulottuvuus
3. mittari    = ulottuvuuksista koostuva osaamisalue
4. mittaristo    = organisaation yleisen innovaatiokyvyn kokonaisuus

(neljän osaamisalueen mittarit yhteensä)

Mittarit (tasot 3 ja 4) toimivat käytännössä tavoitteiden asettamisen välineenä organi-
saatio- ja yksikkötasolla. Sen sijaan osamittarit antavat mahdollisuuden suunnata tavoit-
teiden asettamista ryhmätasolle ja kohdistusmittareiden avulla pystytään konkreettisesti
suunnittelemaan ja toteuttamaan innovaatiokyvyn parantamiseksi vaadittavia toimia.
Jokainen mittari saa oman painoarvonsa, joka vaikuttaa omalla osuudellaan kunkin ulot-
tuvuuden ja sitä kautta osaamisalueen sekä koko organisaation innovaatiokyvyn indek-
siin. Mittarit ja painoarvot kuuluvat mallin sisältöön, joten mittareihin palataan seuraa-
vassa alaluvussa ja luvussa 3.2.5. 

Voidaanko yksittäisistä ominaisuuksista muodostaa suurempia painoarvotet-
tuja kokonaisuuksia johtamisen helpottamiseksi? (tutkimuskysymykset)
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Yksittäiset ominaisuudet voidaan ryhmitellä suuremmiksi kokonaisuuksiksi faktoriana-
lyysin keinoin. Faktorianalyysilla voidaan tutkia alustavasti teorian mukaisia faktoreita ja
tiivistää kyselytutkimuksessa saatua aineistoa ja sen sisältämää informaatiota pienempään
dimensioon. Tällöin on mahdollista löytää suurempia kokonaisuuksia johtamisen suuntaa-
miseksi. Menettely on kuvattu tarkemmin luvussa 3.2.3.

Mallin kehittämisaineiston keruussa käytetään kysymyksinä kaikkia niitä ominaisuuk-
sia, jotka teorioissa ovat saaneet riittävää tukea taakseen. Kun kerättyä aineistoa faktoriana-
lyysin keinoin käsitellään, saadaan vähämerkityksiset ominaisuudet jätettyä pois. Näin saa-
daan määriteltyä ne yksittäiset ominaisuudet, jotka malliin jäävät. Kehittämisaineistosta
muodostetaan samalla faktorianalyysin keinoin osaamisalueiden painoarvot, jolloin orga-
nisaation innovaatiokyvyn johtamiseen saadaan tehokkuutta ja analyyttisyyttä. Painoarvo-
jen muodostaminen on esitetty luvussa 3.2.5.

Tässä tutkimuksessa mukana olevien organisaatioiden kanssa tehdään tiivistä ja vuoro-
vaikutteista yhteistyötä koko tutkimusprosessin ajan, jolloin case-ympäristön organisaati-
oissa voi tapahtua kokemuksellista oppimista.

Jotta malli olisi otettavissa käyttöön myös muissa organisaatioissa, tuotetaan erillinen
innovaatiokyvyn osaamisalueita esittävä dokumentti, jossa on kuvattu askeleet mallin hyö-
dyntämiseksi. Dokumenttiin kuvataan tiivistetysti ja käytännönläheisesti organisaation in-
novaatiokyvyn keskeinen logiikka, jota organisaatioiden johto voi käyttää työkaluna. Do-
kumentin sisältö vastaa logiikaltaan pitkälti laatupalkintoarvioinneissa käytettyä menette-
lyä ja sisältää osaamisalueittain kysymyksiä, joita organisaatioissa arvioidaan ja suunnitel-
laan innovaatiokykyä parantavia toimenpiteitä. Tämän dokumentin rakenne on esitetty lu-
vussa 3.3.

Innovaatiokyvykkyyden mittausmenettely perustetaan siis organisaatioiden itsearvioin-
tiin. Mittausmenettelyn tekniseksi suorittamiseksi otetaan Internetin tarjoama ympäristö.
Se tarjoaa ympäristönä samalla vastauksen niihin kysymyksiin, jotka liittyivät vertailutie-
don saamiseen oman organisaation kyvykkyydestä suhteessa oman organisaation ulkoisiin
vertailuryhmiin ja samalla organisaation sisäisten yksiköiden vertailuun. Tähän tutkimus-
kysymykseen liittyi myös taustoissa esitetty tarve, että olisi olemassa tekninen mittaustapa
omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamiseen. Vahvuuksien ja heikkouksien tunnis-
tamista auttaa mittareiden profilointi indeksien kautta ja näiden asettaminen vertailunäky-

Mitkä innovaatiokykyä edistävät yksittäiset ominaisuudet mallin tulee sisäl-
tää ja minkälaisen painoarvon kukin osaamisalue mallissa ansaitsee? (tutki-
muskysymykset)

Miten innovaatiolähteet ja innovaatioiden syntyä edistävät ominaisuudet saa-
daan organisaatioiden johdolle tutuiksi? (tutkimuskysymykset)

Miten innovaatiokyvyn mittausmenettely järjestetään teknisesti siten, että se
mahdollistaa innovaatiokyvyn asettamisen organisaatioiden tavoitteiksi?
Miten innovaatiokyvyn benchmarking järjestetään teknisesti siten, että inno-
vaatiokyvyn osaamisvertailut ovat organisaatioiden saatavilla? (tutkimusky-
symykset)



71
mäksi. Lopulliseen Internetiin asennettavaan malliin sisällytetään myös ulkoisen arvioin-
nin mahdollisuus, jotta organisaatiot voivat kalibroida itsearviointien tuloksia oikean suu-
ruisiksi. Siinä organisaatio voi saada asiakkaiden ja toimittajien arviot osaamisestaan.

Lisäksi Internetympäristössä työkalu on kaikkien saatavilla. Myös hajautetuissa organi-
saatioissa näin saadaan tilanne määrävälein arvioitua, mikäli kyseisen organisaation sisäi-
set verkkoratkaisut eivät sitä tue. Koska kyseessä on tietokantapohjainen ratkaisu, myös
trenditietouden tuottaminen mahdollistuu vähemmillä panoksilla, jolloin teoriaosuudessa
jatkuvan parantamisen kehitykseen ja sen mittaamiseen saavutetaan myös jatkumo. Sa-
moin raportointinäkymien antamaa informaatiota on mahdollista käsitellä usealla eri ta-
valla ja saada näin lisäarvoa johtamiseen liittyvän päätöksenteon tukemiseksi.

Mikäli kehittämisaineiston tulokset ovat järkeviä ja organisaatiot kokevat niistä olevan
hyötyä, innovaatiokyvyn johtamismalli otetaan organisaatioissa yhdeksi käytännön työka-
luksi. Edelliset valinnat Internetympäristöineen auttavat myös tähän tutkimuskysymykseen
vastaamista. Kysymysten tulee terminologioiltaan olla sellaisia, että niitä voidaan ymmär-
tää muillakin toimialoilla. Tällöin voidaan saavuttaa yleisempi malli, joka soveltuu johdon
työkaluksi toimialasta riippumatta.

Valintojen pohjalta organisaation innovaatiokyvyn johtamismalli voidaan esittää toi-
minnallisena rakenteena (kuva 15), jossa näkyy erityisesti asioiden linkitys toisiinsa. Toi-
minnallisen esityksen jälkeen on sanallisesti selitetty kuvan taustat.

Kuva 15. Organisaation innovaatiokyvyn johtamismalli osana organisaation pääasiallista joh-
tamisjärjestelmää.

Miten tällainen johtamismalli saadaan organisaatioiden johdon käytännön
työkaluksi? (tutkimuskysymykset)
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Innovaatiokykyyn liittyvät tavoittet asetetaan organisaation muiden tavoitteiden yhteydessä. Alla olevasta toimin-
nallisesta kaaviosta saadaan innovaatiokykyä osoittavia mittareita organisaation tavoitteiden asettamista varten.
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Toiminnallisen mallin logiikkana on palautesilmukka ja johtamisen ketju. Ensinnäkin
innovaatiokykyyn liittyvät tavoitteet asetetaan normaalin tavoitteiden asettamisen yhtey-
dessä. Organisaation visiosta johdetuista strategioista on yleensä löydettävissä ne kriittiset
menestystekijät, joissa organisaation on onnistuttava päästäkseen vision ja strategisten pää-
määrien mukaiseen tilaan. Kriittisten menestystekijöiden tunnistamisen jälkeen organisaa-
tio valitsee (kuvassa numero 1) innovaatiokyvyn osaamisalueista sen, joka parhaiten tukee
menestymistä kriittisissä menestystekijöissä. Valinnan jälkeen organisaatio suorittaa lähtö-
tasomittauksen (kuvassa numero 2) ja asettaa parantamiselle määrälliset tavoitteet (kuvassa
numero 3). Seuraavassa vaiheessa organisaatio suunnittelee ja toteuttaa asiantilaa paranta-
via toimenpiteitä ja tavoitekauden päätteeksi mittaa tavoitteiden toteutumisen (kuvassa nu-
mero 4). N-vuoden jälkeen, kun jokainen kyvykkyysalue on kertaalleen mitattu, on organi-
saatiolla mahdollisuus mitata yleisen innovaatiokyvyn kokonaisuutta. Näin varmistetaan
toiminnan tavoitteellisuus ja ohjattavuus sekä kehittämisen jatkuvuus.

Tavoitekauden lopun mittaustulos toimii samalla seuraavan vuoden lähtömittauksena,
mikäli organisaatio asettaa saman innovaatiokyvyn osaamisalueen seuraavankin kauden ta-
voitteeksi. Mittaaminen suoritetaan itsearviointimenettelyllä ja arviointiin osallistuu tar-
peeksi laaja joukko organisaation avainhenkilöitä. Vastauksista lasketaan organisaatio- ja
yksikkökohtaisia keskiarvoja, jotka kuvaavat organisaation kykyä kussakin asiassa.

3.2.2 Johtamismallin käsitemääritykset, innovaatio-ominaisuudet ja 
mittarit

Tutkimuksen tavoite on rajattu siten, että innovaatiokyvyn johtamismalliin sisältyvät osaa-
miset sekä menettelyt liittyvät ja kohdistuvat organisaatioiden sisäisiin ja ulkoisiin yhteis-
työrajapintoihin. Rajapintoja tuli tarkastella seuraavista käsitteellisistä näkökulmista:

1. kumppanuus- ja sopimusyhteistyöosaaminen
2. verkostotaitojen osaaminen
3. innovatiivisen hankintaprosessin osaaminen
4. innovaatiokannusteiden käytön osaaminen.

Seuraavassa osuudessa on määritelty nämä käsitteelliset näkökulmat sekä kytketty nii-
hin teorioista ja liikkeenjohdon opeista löytyneet innovaatio-ominaisuudet. Kriteerinä
ominaisuuksien valinnassa on ollut, että niiden tulee teorioiden ja liikkeenjohdon oppien
perusteella lisätä organisaation innovatiivisuutta (taulukot 6–9). Ominaisuuksien pohjalta
on laadittu osaamisaluekohtaiset kohdistusmittarit (yksittäiset kysymykset/väitteet), jotka
ovat kehittämisaineiston analysointien ja painoarvottamisten jälkeen (luvut 3.2.4–3.2.5)
tiivistyneet iterointiprosessin myötä liiteaineiston mukaisiksi (liitteet 1–4). Tähän lukuun
on siirretty myös ne ulottuvuudet (faktorit), jotka aineiston käsittelyssä muodostuivat.
Tämän alaluvun loppuun on ulottuvuudet kirjoitettu auki karkeasti teoreettisten maksi-
meiden osalta ideaalimallin logiikan mukaisesti.



73
Kumppanuus- ja sopimusyhteistyön osaaminen

Kumppanuus- ja sopimusyhteistyöosaamisen käsitemääritys, joka perustuu teoriasyntee-
siin, on tässä tutkimuksessa esitetty seuraavassa. Ensin on kuitenkin määritelty tähän osaa-
miseen liittyvä avainsana kumppanuus.

• Kumppanuus on kahdenvälinen suhde, jonka tarkoituksena on osapuolten välisten
osaamisten, näkemysten, kokemusten, kulttuurien, järjestelmien ja muiden resurs-
sien valikoitu yhdistäminen yhteisen tavoitetilan saavuttamiseksi kummankin osa-
puolen eduksi. Kumppanuuden piirteisiin kuuluu osapuolten yhteinen pitkänteinen
kehitystyö. Organisaation ulkoinen kumppanuus perustuu sopimukseen ja sisäinen
yleensä yhteisiin pelisääntöihin ja käytäntöihin, mutta onnistumisen kannalta ratkai-
sevia ovat etenkin sopimuksien ei-sopimukselliset elementit.

Kirjallisuus tuntee useita käsitteellisiä määritelmiä erisyvyisiin kumppanuussuhteisiin.
Tämän tutkimuksen määritelmä lähtee siitä, että kumppanuuden tulee edistää innovaatioi-
den syntyä. 

• Kumppanuus- ja sopimusyhteistyöosaaminen on sellaisten organisaatiotasoisten asi-
oiden jatkuvaa osaamista ja menettelyiden hallintaa, joiden tavoitteena on yhdistää
kumppanuusmääritelmässä esitettyjä tekijöitä tavalla, jolla se luo edellytyksiä jatku-
valle uudistamiselle ja siihen liittyvälle innovaatiotoiminnalle. Samalla se on organi-
saation yleisen innovaatiokyvyn yksi osaamisalue tavoitteena olevassa johtamismal-
lissa.

Kumppanuus- ja sopimusyhteistyön osaamiseen liittyvät innovaatiokykyä edistävät
ominaisuudet on esitetty seuraavassa taulukossa (taulukko 6). Kumppanuus- ja sopimus-
yhteistyöosaaminen on organisaatiotasoista eikä vielä kerro sitä, miten tehokkaasti orga-
nisaation jäsenet osaavat toimia erilaisissa verkostosuhteissa. Taulukossa oleva ominai-
suus kuvaa systeemin olemukseen tai rakenteeseen kuuluvaa piirrettä, joita voidaan vah-
vistaa muun muassa osaamisen ja menettelyiden parantamisella.
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Taulukko 6. Kumppanuus- ja sopimusyhteistyöosaamisen innovaatio-ominaisuuksia orga-
nisaatioissa.

Verkostotaitojen osaaminen

Verkostotaitojen osaamisen käsitemääritys tässä tutkimuksessa on seuraava:
• Verkostotaidot ovat pääasiassa organisaation jäsenten henkilökohtaista osaamista ja

aktiivisuutta toimia kahden- ja monenvälisissä suhteissa organisaatioiden tavoitteiden
saavuttamiseksi. Se on myös samalla kykyä toteuttaa organisaation kumppanuus- ja
sopimusyhteistyöosaamista tehokkaasti siten, että innovaatioiden synty realisoituu
organisaatioiden rajapintojen kautta. Näin ollen se on myös organisaation osaamista:
taitoa valita mahdollisimman kyvykkäät henkilöt verkostosuhteisiin toimijoiksi.
Samalla se on organisaation yleisen innovaatiokyvyn yksi osaamisalue tavoitteena
olevassa johtamismallissa.

Verkostotaitojen osaamiseen liittyvät ja innovaatiokykyä edistävät ominaisuudet on esi-
tetty (taulukko 7) seuraavassa. Verkostotaitojen osaaminen kertoo, kuinka tehokkaasti ja
taitavasti organisaation yhteistyörajapinnoissa toimivat henkilöt pystyvät toimimaan siten,
että organisaation innovaatiokyky voi vahvistua muun muassa uuden tiedon ja osaamisen

Näkökulma Innovaatiokykyyn liittyvä ominaisuus (osaaminen, menettelyt, arvot, organisaatio-
kulttuuri)

Mm. sosiaalinen pääoma Organisaation panostukset luottamuksen synnyttämiseen
Sisäisen ja ulkoisen vuorovaikutuksen luonne ja määrä
Avoimuus ja tiedon jakelu

Mm. oppiminen ja proses-
sijohtaminen

Oppimistavoitteiden asettaminen, mittaaminen ja parantaminen
Innovaatiokyvyn arvostaminen, mittaaminen ja parantaminen
Tuloksien omatoiminen arviointi työyhteisöissä
Tietämyksen kasvun hyödyntäminen oppimisessa
Yksiköiden väliset yhteistyöfoorumit
Yksikkörajat ylittävä yhteistyö resurssien yhteiskäytössä
Yksikkörajat ylittävät asiakassuuntaiset prosessit
Asiakaspalautteen välittyminen organisaatiossa
Henkilöstön palaute- ja parannusehdotusjärjestelmät
Tietämyksen hallintaa edistävät tietojärjestelmät

Mm. johtaminen ja kehit-
täminen, oppiminen

Vision, strategioiden ja tavoitteiden aiheuttama uudistumistarve
Yhteinen tavoitenäkemys organisaation sisällä
Kumppanuusstrategia osana innovaatiostrategiaa
Vallitsevat ihmiskäsitykset ja arvot
Johdon rooli vallan käyttäjänä
Itseohjautuvuus
Palkitsemisjärjestelmät vuorovaikutteisuudelle
Johdon riskinsietokyky
Johdon suoritusmotivaatio ja sitoutuminen kehittämiseen
Päätöksenteon toimintaympäristölähtöisyys ja muutosherkkyys
Organisaatiorakenteiden joustavuus

Mm. innovaatioteoriat ja 
sosiaalinen pääoma

Innovaatiolähteiden määrä ja monipuolisuus
Organisaation välisten yhteistyöpintojen laajuus suhteissa
Yhteistyörutiinit (kokouskäytännöt, prosessit, normit ym.)
Kriteerit kumppanuuksissa toimimiselle
Yhteistyöhön kannustavia sopimusmalleja ja mekanismeja
Menettelyt potentiaalisten kumppanuuksien arviointiin
Valmius hyödyn ja riskin oikeudenmukaiseen jakamiseen
Ulkoisen yhteistyön palaute- ja arviointijärjestelmät
Asiakastyytyväisyyden kehittymisen mittaaminen
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hankinnan muodossa. Taulukossa oleva ominaisuus kuvaa tässä tapauksessa etenkin hen-
kilön kykyihin liittyviä piirteitä.

Taulukko 7. Verkostotaitojen osaamisen innovaatio-ominaisuuksia organisaatioissa ja
yhteistyörajapinnoissa toimivissa henkilöissä.

Innovatiivisen hankintaprosessin osaaminen

Innovatiivisen hankintaprosessin osaamisen käsitteellinen määritys tässä tutkimuksessa on
seuraava:

• Innovatiivisen hankintaprosessin osaaminen on toimintaa, joka kattaa organisaation
hankintatoimen menettelyt ja osaamisen. Olemalla markkinoiden kanssa tiiviissä
vuorovaikutuksessa organisaatio pystyy saamaan markkinoilta innovatiivisempia
yhteistyösuhteita ja ratkaisuja kuin ilman tätä kyvykkyyttä. Samalla se on organisaa-
tion yleisen innovaatiokyvyn yksi osaamisalue tavoitteena olevassa johtamismallissa.

Markkinoiden tuntemus, hankintojen ajoitus, riittävien kysyntänäkymien antaminen,
hankintayhteistyön tekeminen, hankintatiedon hallinta ja tähän liittyvä kokonaisosaa-
minen menettelyineen antavat pohjan tämän tyyppiseen innovaatiokyvyn lisäykseen
organisaatiossa.

Innovatiivisen hankintaprosessin osaamiseen liittyvät ja innovaatiokykyä edistävät
ominaisuudet on esitetty seuraavassa taulukossa (taulukko 8). Taulukossa oleva ominai-
suus kuvaa systeemin olemukseen tai rakenteeseen kuuluvaa piirrettä, jota voidaan vah-
vistaa osaamisten ja menettelyiden kautta.

Näkökulma Innovaatiokykyyn liittyvä ominaisuus (osaaminen, menettelyt, arvot, yrityskult-
tuuri)

Mm. sosiaalinen pääoma Rehellisyys, totuudenmukaisuus
Kompetenssit (sosiaaliset ja tekniset taidot)
Johdonmukaisuus (luotettavuus, ennustettavuus ja arviointikyky)
Lojaalisuus
Avoimuus tiedon ja ideoiden jakamisessa

Mm. motivaatio, 
johtaminen

Rohkeus aloitteen tekemiseen ja kontaktien syventämiseen
Aloitteellisuus ja ulospäin suuntautuneisuus
Rohkeus tunnustaa omat heikkoudet ja vahvuudet
Tiukkojen toimintasuunnitelmien tarve verkostotoimintaan

Mm. ihmiskäsitykset, 
motivaatio, näkemykset

Ennakkokäsitykset ihmisten toimintamalleista
Kommunikointikyky
Kyky käsitellä ihmisten välisiä ristiriitoja
Kumppaneiden sopivuuden arviointi omien heikkouksien kautta
Piilevien vahvuuksien ja heikkouksien näkeminen
Toiminnan ajoituksen merkitys verkostoissa
Markkinamahdollisuuksien havaitseminen
Valmius toimia nopeissakin tilanteissa
Kyky hankkia oikeat kontaktihenkilöt toimintaympäristösuhteisiin 
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Taulukko 8. Innovatiivisen hankintaprosessin osaamisen innovaatio-ominaisuuksia orga-
nisaatioissa.

Innovaatiokannusteiden käytön osaaminen

Innovaatiokannusteiden käytön osaamisen käsitteellinen määritys tässä tutkimuksessa on
seuraava:

• Innovaatiokannusteiden käytön osaaminen liittyy hankinnan yhteydessä asetettaviin
innovatiivisuutta lisääviin valintakriteereihin, jotka sisällytetään tarjouspyyntöihin ja
joita arvioidaan, kun kumppani valitaan. Lisäksi hankinnan sisällön ja laajuuden
määrittämisen osaaminen kuuluu tähän osaamisalueeseen myös projektikohtaisten
hankintojen osalta. Organisaatio saa käyttöönsä markkinoiden innovaatiovoimaa
valitsemalla itselleen sopivimman kumppanin tehokkuuden, laadun, oppimisen ja
uutta lisäarvoa tuottavien palveluiden näkökulmasta. Innovaatiokannusteiden käytön
osaaminen on yksi osaamisalue tavoitteena olevassa johtamismallissa.

Innovaatiokannusteiden käytön osaamiseen liittyvät ja innovaatiokykyä edistävät omi-
naisuudet on esitetty seuraavassa taulukossa (taulukko 9). Ominaisuus kuvaa systeemin
olemukseen tai rakenteeseen kuuluvaa piirrettä, joita voidaan vahvistaa osaamisten ja me-
nettelyiden kautta.

Näkökulma Innovaatiokykyyn liittyvä ominaisuus (osaaminen, menettelyt, arvot, yrityskult-
tuuri)

Mm. kysyntämallit, vuo-
rovaikutus, oppiminen

Muiden samansisältöisten hankintojen tuntemus
Markkinoiden palvelutarjonnan tuntemus suhteessa tarpeeseen
Sopimus- ja tilaustietojen hyödyntäminen tuntemuksessa
Tuntemuksien reaaliaikaisuus ja sitä tukevat järjestelmät
Tietämys markkinoiden kehittymisestä

Mm. motivaatio, innovaa-
tiolähteet, kysyntämallit, 
oppiminen

Hankintojen ajoittamiseen liittyvän päätöksenteon kriteerit
Ajoituksen merkityksen ymmärtäminen
Kysyntänäkymien antaminen markkinoille
Kysyntänäkymien antamisen merkityksen ymmärtäminen
Reaaliaikaisen tiedon kertyminen ja hyödyntäminen
Tietämys hankintojen ajoituksen kehittymisestä
Tietämys kysyntänäkymien antamisen kehittymisestä

Mm. yhteistyö, oppiminen Organisaation sisäisen ja ulkoisen hankintayhteistyön laajuus
Organisaation sisäisen ja ulkoisen hankintayhteistyön toimivuus
Hankintayhteistyön hyödyllisyyden ymmärtäminen
Tietämys hankintayhteistyön kehittymisestä
Hankintatiedon kertyminen ja hyödyntäminen

Mm. prosessijohtaminen, 
johtaminen

Hankintaprosessin kokonaishallinta
Hankintaprosessin päätöksenteon systemaattisuus ja joustavuus
Hankintojen suunnitelmallisuus
Hankintaprosessin tiedon hallinta kokonaisuudessaan
Hankintahenkilöiden yhteistyö muuhun organisaatioon
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Taulukko 9. Innovaatiokannusteiden käytön osaamisen innovaatio-ominaisuuksia organi-
saatioissa.

Mittarit ja ulottuvuuksien teoreettiset maksimit

Seuraavassa on esitetty iterointiprosessin yhteydessä syntyneitä tuloksia. Innovaatiokyvyn
johtamismallin sisältämät osaamisalueet ratkaistiin tutkimustavoitteiden, käsitteellisten
perusvalintojen ja näiden rajauksien sekä teoreettisen viitekehyksen avulla. Osaamisaluei-
den ominaisuuksista (taulukot 6–9) johdettiin tutkimuskysymykset, jotka ensimmäisen
kyselytutkimuksen jälkeen (3.2.4) jalostuivat ja iteroituivat faktorianalyysien keinoin liit-
teissä 1–4 esitettyyn muotoon. 

Ensimmäiset kysymyssarjat sisälsivät yhteensä 170 kohdistusmittaria, ja kokonaisuus
oli liian pitkä ja raskas. Faktorianalyysien jälkeen oli mahdollista typistää mittareiden
määrä 89 arvioitavaan kysymykseen (liitteet 1–4), jotka edelleen jakaantuivat kullekin
osaamisalueelle seuraavasti:

1. kumppanuus- ja sopimusyhteistyöosaaminen 30 mittaria
2. verkostotaitojen osaaminen 14 mittaria
3. innovatiivisen hankintaprosessin osaaminen 18 mittaria
4. innovaatiokannusteiden käytön osaaminen 27 mittaria

Näkökulma Innovaatiokykyyn liittyvä ominaisuus (osaaminen, menettelyt, arvot, yrityskult-
tuuri)

Mm. hankintatoimen 
näkemykset

Kumppaniehdokkaan yhteensopivuus eri näkökulmista
– vision, strategioiden ja arvojen samansuuntaisuus
– johtamistyyli ja henkilöstöpolitiikka samansuuntainen
– kumppanuudelle asetettavat tavoitteet

Mm. motivaatiot, kysyn-
tämallit

Kumppaniehdokkaan panostukset kehitystyöhön ja järjestelmiin, kuten
– tuotteisiin ja palveluihin
– prosessien suunnitteluun ja niiden suorituskykyyn
– henkilöstön osaamisen kehittämiseen
– yhteistoimintaosaamisen kehittämiseen
– hankintatoimen ja tuotannon ohjauksen kehittämiseen
– asiakaslähtöisyyteen
– laatu- ja ympäristöjärjestelmiin
– palvelutuotantoon liittyviin järjestelmiin
– asiakas- ja henkilöstöpalautejärjestelmiin
– talousjärjestelmiin

Mm. oppiminen Kumppaniehdokkaan fyysinen läheisyys
 – kontaktien vaivattomuus (riippuu palvelutuotannosta)
 – avainhenkilöiden saavutettavuus ja kontaktipinnan laajuus
 – hiljaisen tiedon saavuttaminen

Mm. sosiaalinen pääoma Kumppaniehdokkaan
 – luottamuksellisuus, avoimuus ja kommunikointikyky
 – käytössä olevat verkostosuhteet

Mm. hankintatoimen 
näkemykset

Palvelun toimittajan omaisuus:
 – resurssit
 – tuotteet ja palvelut
 – toimitusvarmuus
 – nopeus ja joustavuus
 – resurssien laatu ja sopivuus
 – kustannustehokkuus
 – riskinkantokyky
 – osaaminen
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Kun lisäksi johtamismallin luonteeseen kuuluu, että kerrallaan organisaation tavoitteis-
toon valitaan korkeintaan 2 osaamisaluetta, mallista saavutettiin riittävän kevyt työkalu
oman toiminnan mittaamiseksi (luku 3.3). Mittausvälineen kokonaispistemäärä on par-
haimmillaan 100 indeksipistettä, joka kuvaa organisaation innovaatiokyvyn maksimia,
eräänlaista ideaalimallia. Mittarin minimipistemäärä on teoriassa 0 indeksipistettä, mutta
käytännössä jokaisella organisaatiolla on jonkinlaista osaamista joidenkin mittareiden
osalta. Koska yksittäisten mittareiden painoarvo suhteessa organisaation innovaatiokyvyn
kokonaisuuteen ei ole samansuuruinen, on mittausmallin painoarvojen määrittelyt tehty lu-
vussa 3.2.5.

Faktorianalyysin avulla löydettiin osaamisaluekohtaisista muuttujajoukosta niiden taus-
talla olevia ulottuvuuksia eli faktoreita. Näillä ulottuvuuksilla pyrittiin kuvaamaan havain-
tojen taustalla olevia abstrakteja ja käsitteellisiä kokonaisuuksia, joiden mittaaminen suo-
raan olisi ollut vaikeaa. Seuraavassa on kirjoitettu tiivistetysti auki viimeistellyt teoreettiset
maksimit ulottuvuuksittain kaikilta innovaatiokyvykkyyden osaamisalueilta luvun 3.2.4
käsittelyiden jälkeen (katso kuva 12 / iterointi: ulottuvuudet).

Kumppanuus- ja sopimusyhteistyöosaaminen – teoreettiset maksimit

Kumppanuus- ja sopimusyhteistyöosaamisen teoreettiset maksimit saatiin iteroitua seuraa-
ville kuudelle ulottuvuudelle.

Luottamus, avoimuus ja vuorovaikutteisuus

Mitä enemmän organisaation arvoihin, menettelyihin ja kulttuuriin kuuluu aidon avoimuu-
den, vuorovaikutteisuuden ja luottamuksen vaaliminen, sitä paremmin organisaation
yhteistyörajapinnoissa toimivilla ihmisillä on tarve toimia sen mukaisesti. Mitä enemmän
organisaatiossa kannustetaan vuorovaikutukseen yli yhteistyörajapintojen, sitä varmem-
min näin myös käytännössä tapahtuu. Mitä paremmin organisaatiorakenteet ja vallan käyt-
tö tukevat joustavuutta, sitä paremmin voidaan vuorovaikutusta saavuttaa. Mitä paremmin
edellä mainitut asiat toteutuvat, sitä enemmän organisaation innovaatiokyky voi vahvistua.

Jatkuva oppiminen

Mitä enemmän organisaatiossa panostetaan muun muassa osaamisen kehittämiseen, arvi-
oidaan yhteistoiminnallisesti sen kehittymistä, hyödynnetään osaamisen kasvua koko orga-
nisaatiossa, tuetaan jatkuvaa oppimista erilaisten yhteistyöfoorumien kautta, sitä varmem-
min organisaation innovaatiokyky vahvistuu.

Sisäinen yhteistyö ja tietämyksen hallinta

Mitä parempi sisäinen yhteistyö saadaan aikaiseksi, sitä tehokkaammin organisaation
resurssit ovat käytössä ja sitä enemmän organisaatiossa vaihdetaan näkemyksiä, joiden
perusteella voidaan synnyttää esimerkiksi uusia tuotteita, menettelytapoja ja palveluita.
Mitä enemmän organisaatiossa kannustetaan yli yksikkö- ja organisaatiorajojen menevään
yhteistyöhön, sitä enemmän näin myös tapahtuu. Tämän kautta organisaation innovaatio-
kyky vahvistuu.
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Johtaminen ja motivaatiorakenteet

Mitä ammattitaitoisempaa johtamista organisaatiossa harjoitetaan ja mitä vaikuttavampia
motivaatioasetelmia organisaatiossa saavutetaan, sitä paremmin organisaation resurssit
kohdistuvat sen vision ja tavoitteiden toteuttamiseen. Mitä osaavammin johtamisen ketju
on integroitu myös innovaatiokyvyn kannalta, sitä paremmin voidaan innovaatiohyötyjä
saavuttaa.

Ulkoinen toimintaympäristö ja sopimusyhteistyö

Mitä useampia, laajempia ja monipuolisempia innovaatiolähteitä organisaatiolla on käytös-
sään, sitä paremmat mahdollisuudet sillä on kehittyä. Mitä tiiviimmin organisaatio on
ulkoiseen toimintaympäristöön sidoksissa, sitä paremmin se on ajan hermolla siellä tapah-
tuvista muutoksista ja sitä paremmat mahdollisuudet sillä on kehittyä innovaatiokykyisem-
mäksi. Mitä parempia kannustinmekanismeja ja käytäntöjä organisaatiossa on muun muas-
sa sopimusyhteistyöhön liittyen, sitä paremmat mahdollisuudet sillä on päästä innovaatio-
hakuiseen yhteistyöhön toisten organisaatioiden kanssa.

Yhteistoimintajärjestelmät

Mitä paremmin yhteistoimintaa ja oppimista tukevia järjestelmiä organisaatiolla on käytös-
sään, sitä paremmin se pystyy hallitsemaan tietoa ja kehittämään toimintaansa. Mitä tehok-
kaammat järjestelmät ja menettelyt organisaatiolla on käytössä, sitä paremmin tieto pystyy
leviämään organisaatiossa ja näin ollen sitä paremmin se tukee myös tietämyksen hallintaa.

Verkostotaitojen osaaminen – teoreettiset maksimit

Verkostotaitojen osaamisen teoreettiset maksimit saatiin iteroitua seuraaville kolmelle ulot-
tuvuudelle. Niissä painottuivat yksityisten ihmisten piirteet, kun edellisessä painotus oli
puhtaasti organisaation osaamisessa ja menettelyissä.

Dynaamisuus

Mitä tehokkaammin, aloitteellisemmin ja rohkeammin organisaation yhteistyörajapinnoil-
la toimivat henkilöt työskentelevät, sitä parempi mahdollisuus on pysyä ajan tasalla toimin-
taympäristön muutoksissa. Mitä paremmin yhteistyörajapinnoilla toimivat henkilöt pysty-
vät välittämään tietoa näistä pinnoista läpi organisaation, sitä paremmin organisaatiolla on
mahdollisuus oppia uutta. Mitä laajemman kontaktipinnan organisaatio voi saavuttaa näi-
den ihmisten kautta, sitä enemmän sillä on mahdollisuus saavuttaa innovaatiolähteitä ja
kasvattaa omaa innovaatiokykyä.

Näkemyksellisyys

Mitä paremmin organisaatioiden yhteistyörajapinnoissa toimivat henkilöt havaitsevat sopi-
via kumppanuusmahdollisuuksia, tunnistavat piileviä mahdollisuuksia, omaavat hyvän
tilanneälyn ja havaitsevat markkinamahdollisuuksia, sitä enemmän organisaatio hyötyy.
Mitä parempia resursseja johto pystyy rajapintoihin hankkimaan, sitä paremmat edellytyk-
set on hyödyt saavuttaa. Samalla organisaatiolla on mahdollisuus parantaa omaa innovaa-
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tiokyvykkyyttään saavuttamalla innovatiivisempia ja kestävämpiä suhteita ulkoisten orga-
nisaatioiden kanssa.

Luottamuksellisuus

Mitä rehellisempiä, reilumpia, luotettavampia organisaatioiden rajapinnoissa toimivat
ihmiset ovat, sitä paremmat mahdollisuudet on tietojen, osaamisten ja näkemysten integ-
roimiseen näissä rajapinnoissa. Mitä paremmat ammatilliset ja sosiaaliset taidot näillä
ihmisillä on, sitä parempi on myös uskottavuus. Mitä paremmin integroiminen onnistuu,
sitä enemmän voivat organisaatiot toisistaan hyötyä esimerkiksi lisääntyvän oppimisen ja
taloudellisten asioiden osalta. Tätä kautta organisaation innovaatiokyky todennäköisesti
vahvistuu.

Innovatiivisen hankintaprosessin osaaminen – teoreettiset maksimit

Innovatiivisen hankintaprosessin osaamisen teoreettiset maksimit saatiin iteroitua seuraa-
ville neljälle ulottuvuudelle.

Markkinoiden tuntemus

Mitä paremmin organisaatio tuntee markkinoiden kysyntää ja tarjontaa suhteessa omiin
hankintoihin sekä olemassa olevaa sopimus- ja tilauskantaa, sitä paremmat mahdollisuudet
sillä on toimia hankintatoimessaan. Mitä tiiviimmässä vuorovaikutuksessa organisaatio on
markkinoiden kanssa, sitä paremmin se tietää käytössä olevat innovaatiomahdollisuudet ja
sitä enemmän se pystyy kasvattamaan innovaatiokykyään.

Hankintojen ajoitus ja kysyntänäkymät

Mitä paremmin organisaatio osaa ajoittaa hankintansa markkinoiden kannalta optimaali-
seen ajankohtaan, sitä enemmän se voi saada markkinoiden innovaatiovoimaa käyttöönsä
ajoittamalla hankintansa hiljaisemman kysynnän vaiheeseen. Mitä paremmin organisaatio
osaa antaa markkinoille näkymiä omista tulevaisuuden hankinnoistaan, sitä enemmän ne
saavat huomiota ja palvelun tarjoajat saavat enemmän aikaa innovoida parempia ratkaisuja
hankintatarpeen tyydyttämiseksi. Näin organisaatio voi kasvattaa innovaatiokykyään
parantamalla markkinoiden toimintaedellytyksiä suhteessa omaan tarpeeseen.

Hankintayhteistyö ja hankintatiedon hallinta

Mitä enemmän organisaatio tekee sisäistä ja ulkoista hankintayhteistyötä, sitä perusteelli-
semmin se tuntee markkinoiden tilan ja pystyy saavuttamaan suuruuden ekonomiaa ja
innovatiivisia ratkaisuja muun muassa poikittaissuuntaisten synergiahyötyjen kautta. Mitä
paremmin organisaatio hallitsee hankintaan liittyviä tietoja, sitä paremmin se pystyy ana-
lysoimaan hankintatointaan ja saavuttamaan positiivista kehitystä. Mitä enemmän positii-
vista kehittymistä saavutetaan, sitä parempi on organisaation innovaatiokyky.

Hankintojen kiireellisyys ja päätöksenteko

Mitä paremmin hankintojen kokonaisprosessi on hallinnassa, sitä enemmän organisaatiolle
jää aikaa suunnitella tulevaisuuden hankintojen palvelusisältöjä ja innovaatiokannusteita.
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Mitä paremmin hankintatoimeen liittyvä päätöksenteko toimii, sitä tehokkaammin proses-
sia voidaan toteuttaa. Mitä enemmän hankintaprosessista vastaavat henkilöt ehtivät olla
vuorovaikutuksessa organisaation sisällä ja ulkoisesti, sitä enemmän näkemykset rikastu-
vat. Mitä positiivisempaa kehittymistä hankintojen kokonaisprosessissa saavutetaan, sitä
parempi on organisaation innovaatiokyky.

Innovaatiokannusteiden käytön osaaminen – teoreettiset maksimit

Innovaatiokannusteiden käytön osaamisen teoreettiset maksimit saatiin iteroitua seuraavil-
le viidelle ulottuvuudelle.

Kertahankintojen kannustinmekanismien käyttö

Mitä paremmin organisaatio kertahankintojen yhteydessä osaa motivoida palvelun tarjoajia
innovatiivisien ratkaisujen tarjoamiseen, sitä paremmin se voi saavuttaa itselleen innovaa-
tioita synnyttäviä ratkaisuja ja yhteistyösuhteita. Mitä haasteellisempia ja monia osaamis-
alueita sisällään pitäviä kertahankintoja organisaatio tekee, sitä enemmän tarjoajien yhteis-
työ lisääntyy, mikä tuottaa innovatiivisempia ratkaisuja. Mitä enemmän hankinnoissa on
mukana riskin ja hyödyn jakoon liittyviä mekanismeja, sitä enemmän se haastaa kestävien
ratkaisujen innovointiin.

Kehittämisen motivaatiokannusteet

Mitä paremmin organisaatio kumppanuustyyppisiä hankintaratkaisuja tehdessään ottaa
huomioon kumppaniehdokkaan panostukset erilaiseen kehittämiseen (tuotteiden ja palve-
luiden, prosessien ja toimintatapojen, henkilöstön osaamisen, asiakaslähtöisyyden ym.
kehittäminen), sitä paremmin organisaatiolla on mahdollisuus hyötyä kumppanin kehittä-
mispanostuksista ja saavuttaa innovatiivisuutta tukevaa kehitystä myös omassa organisaa-
tiossaan. Näin organisaatio voi luoda edellytyksiä myös oman innovaatiokyvyn kehittymi-
selle.

Visio, strategiat ja tavoitteet (yhteensopivuus)

Mitä paremmin organisaatio osaa ottaa huomioon hankintaratkaisuissansa kumppanieh-
dokkaiden visioiden, strategioiden ja tavoitteiden yhteensopivuuden omien kanssa, sitä
paremmat edellytykset on tiiviiseen yhteistyöhön ja sitä paremmin osaamista voidaan
integroida innovaatioiden synnyttämiseksi.

Luottamus, avoimuus, vuoropuhelu, suhteet

Mitä enemmän organisaatio osaa sisällyttää hankintoihinsa kumppaniehdokkaan luotta-
mukseen, avoimuuteen, vuoropuheluun ja olemassa oleviin suhteisiin liittyviä valintakri-
teereitä, sitä todennäköisemmin osaamisen integrointi tulee yhteistyösuhteessa onnistu-
maan. Näin organisaatio voi lisätä innovaatiokyvykkyyttään.

Resurssit ja palvelut (yhteensopivuus ja kyvykkyys)

Mitä paremmin organisaatio osaa sisällyttää hankintoihinsa muun muassa tehokkuuteen,
tekniseen laatuun ja osaamiseen liittyviä kumppanuuksien valintakriteereitä, sitä todennä-
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köisemmin syntyvällä kumppanuudella on vahva taloudellinen perusta. Sitä paremmat ovat
myös edellytykset innovaatioita synnyttäviin kumppanuussuhteisiin. Tätä kautta organi-
saatio voi lisätä innovaatiokyvykkyyttään.

Edellä olivat jokaisen faktorin sisältöä kuvaavat tulokset ilman niiden keskinäistä pai-
noarvoa. Kuten edellä on esitetty, painoarvojen muodostumiseen palataan myöhemmin
(luku 3.2.5). Onhan selvää, että osaamisalueet, ulottuvuudet ja muuttujat eivät ole keske-
nään samanpainoisia. Toinen mielenkiintoinen asia edellä olevien faktoreiden muodostu-
miseen on se, että luotettavuuden tarkastelua kannattaa tehdä myös faktorirakenteiden
osalta. Tähän jälkimmäiseen, miksei myös ensimmäiseen, liittyy aikaisemmin esiin tuotu
Lievosen (1996) tiivistys, joka tässä yhteydessä kannattaa kerrata.

”Teknologinen kehitys nopeutuu, jos latentteja tarpeita pystytään havaitsemaan varhaisessa
vaiheessa. Se on yksi tekniikan kehityksen ennakoinnin tehtävistä. Toinen on penkoa esiin
uusia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja, jotta päätöksenteolle olisi enemmän valinnanvaraa.
Tavoitteena ei ole täydellinen konsensus, sillä se vain urauttaisi ajattelua. Päätöksenteon on
oltava hajautettua, eli tarvitaan paljon yrityksiä ja paljon asiakkaita, joiden vuorovaikutus
synnyttää kokeiluja. Näistä käyttökelpoisimmat jäävät pysyvään tuotemallistoon, ja ne voi-
vat toimia astinlautoina uusille edistysaskelille.”

Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa hyödynnetään myös tämä näkökulma ja katso-
taan, miten kerätty aineisto mukaili tehtyjen ulottuvuuksien ryhmittelyä, millaisia tulevai-
suuden muutosnäkymiä (=rakenteita ja tarpeita) vastaajat näkivät eli mitkä olivat tässä
yhteydessä latentteja tarpeita.

3.2.3 Mallin kehittämisaineiston keruu ja tulosten käsittely

Kehittämisaineisto on kerätty verkkokyselynä etukäteen valitulta joukolta. Aineisto kerät-
tiin verkossa, mikä takasi joustavuuden ja hyvän vastausprosentin. Toinen syy verkkokyse-
lyn käyttöön oli virheiden minimointi tallennuksessa. Verkkokysely on myös kustannuste-
hokas.

Tulosten käsittelyssä käytettiin seuraavia menetelmiä:
• jakaumat
• keskiarvot
• perinteinen faktorianalyysi
• konfirmatorinen faktorianalyysi.

Jakaumilla ja keskiarvoilla kuvattiin aineiston perusominaisuuksia. Tämä muodosti
pohjan aineiston läpikäynnille. Ennen kuin siirrytään tarkastelemaan tarkemmin tulosten
käsittelyä, käydään ensin läpi perinteisen ja konfirmatorisen faktorianalyysin yleisiä taus-
toja ja kerrotaan niiden käytöstä mallin rakentamisessa.

Tutkimuksen mallin rakentamisessa käytettiin sekä eksploratiivistä (perinteistä) että
konfirmatorista faktorianalyysiä. Faktorianalyysissa voidaan erottaa nämä kaksi toisistaan
selkeästi poikkeavaa lähestymistapaa. Eksploratiivinen faktorianalyysi pyrkii korrelaatioi-
den avulla etsimään muuttujajoukosta faktoreita, jotka pystyvät selittämään havaittujen
muuttujien vaihtelua ilman, että on etukäteen olemassa selkeitä odotuksia faktoreiden mää-
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rästä tai niiden tulkinnasta. Analyysin tuloksena voidaan löytää yksi tai useampia fakto-
reita, joita käytetään hyväksi tulosten tulkinnassa. Konfirmatorisessa faktorianalyysissa
taas tutkijalla on etukäteen teorian pohjalta muodostettu käsitys aineiston faktoriraken-
teesta ja analyysin tehtävänä on joko varmistaa tai kumota tämä käsitys empiirisen aineis-
ton pohjalta. (mm. Leskinen 1987)

Seuraavassa (kuva 16) on esitetty perinteisen faktorianalyysin idea yksinkertaistetun
kaavion muodossa. Kuviossa on kaksi faktoria ja seitsemän havaittua muuttujaa. Faktorit
ovat tavallaan piilomuuttujia, koska niitä ei voida suoraan havainnoida, vaan niiden ole-
massaolo päätellään ainoastaan havaittujen muuttujien avulla. Käytännössä faktorin muo-
dostaa joukko muuttujia, jotka korreloivat vahvasti keskenään, mutta vähän muiden muut-
tujien kanssa. Kuviossa faktoreista lähtee nuolia havaittuihin muuttujiin. Ne kuvaavat fak-
torianalyysin pohjana olevaa oletusta, jonka mukaan piilevät faktorit aiheuttavat havaitut
ilmiöt, ei siis päinvastoin.

Kuva 16. Faktorianalyysin perusidea (mm. Metsämuuronen 2001b).

Faktorianalyysi tuottaa kuvassa olevan nuolen vahvuutta kuvaavan arvon eli faktorila-
tauksen. Latauksen suuruus kertoo, kuinka paljon faktorin avulla pystytään selittämään ha-
vaitun muuttujan vaihtelusta. Faktorille annetaan tulkinta ja se nimetään yleensä sen mu-
kaan, mitkä muuttujat latautuvat voimakkaimmin kyseisen faktorin kanssa. (mm. Metsä-
muuronen 2001b)

Faktorimallin toimivuutta voidaan arvioida faktoreiden ominaisarvojen ja havaittujen
muuttujien kommunaliteettien avulla. Ominaisarvot ilmoittavat, kuinka hyvin faktorit pys-
tyvät selittämään havaittujen muuttujien hajontaa. Mitä suurempi faktorin ominaisarvo on,
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sitä paremmin se selittää muuttujien hajontaa ja päinvastoin. Kun faktorin ominaisarvo jae-
taan havaittujen muuttujien määrällä, saadaan faktorin suhteellinen selitysosuus, joka saa
arvoja nollan ja yhden välillä. Selitysosuus kertoo, kuinka suuri osuus kaikkien mallissa
mukana olevien havaittujen muuttujien hajonnasta voidaan faktorin avulla selittää. Mitä
suurempi osuus on, sitä parempi on faktorin selitysvoima. Kun kaikkien faktoreiden seli-
tysosuudet lasketaan yhteen, saadaan koko analyysin selitysosuus. (mm. Metsämuuronen
2001b)

Kommunaliteetti puolestaan kertoo, kuinka suuri osuus yksittäisen havaitun muuttujan
vaihtelusta selittyy löydettyjen faktorien avulla. Jos muuttujan kommunaliteetti on lähellä
yhtä, pystyvät faktorit selittämään sen vaihtelun lähes kokonaan. Toisaalta mitä pienempiä
arvoja kommunaliteetti saa, sitä huonommin faktorit muuttujaa selittävät. Jos yksittäisen
muuttujan kommunaliteetti on pieni, kannattaa harkita, onko muuttujaa ylipäänsä syytä si-
sällyttää analyysiin. Kommunaliteettia käytetään yleisesti faktorien reliabiliteetin mitta-
rina. Sen avulla voidaan mallista identifioida ja poistaa sellaisia muuttujia, jotka eivät kor-
reloi selkeästi minkään faktorin kanssa. (mm. Metsämuuronen 2001b)

1960-luvulta lähtien on perinteisen faktorianalyysin rinnalle yleistynyt teoriapainottei-
sempi SEM-tekniikka (Structural Equation Methodology). Siinä yhdistyvät sekä faktori-
että regressioanalyysi. Yksinkertaistettuna rakenneyhtälömallien ideana on tarkastella reg-
ressioanalyysin avulla faktorien välisiä kausaalisuhteita. Rakenneyhtälömallien eräs sovel-
lusalue on konfirmatorinen faktorianalyysi (CFA). (mm. Metsämuuronen 2001b)

Konfirmatorisen faktorianalyysin lähtökohtana on, että tutkijalla on jo ennen analyysin
suorittamista teoriaan perustuva oletus aineiston faktorirakenteesta. Näin konfirmatorinen
faktorianalyysi on teorialähtöinen analyysimenetelmä. Sen käyttö edellyttää, että tutkijalla
on käytettävissään hyvin muotoiltuja hypoteeseja muuttujien välisistä suhteista ja siitä,
kuinka monta faktoria havaitut muuttujat muodostavat. Tämä on lähes päinvastainen lähes-
tymistapa eksploratiiviseen faktorianalyysin verrattuna. Eksploratiivinen faktorianalyysi
on luonteeltaan aineistolähtöinen, eikä sen käyttö edellytä vahvoja ennakko-oletuksia ai-
neiston faktorirakenteesta. Eksploratiiviseen faktorianalyysiin ei myöskään kuulu tilastol-
lisen merkitsevyyden käyttäminen. Konfirmatorinen faktorianalyysi sisältää myös mah-
dollisuuden erilaisten tilastollisten hypoteesien ja yleistysten tekemiseen ja niiden hyvyy-
den arvioimiseen. (mm. Metsämuuronen 2001b)

Käytännössä konfirmatorinen faktorianalyysi edellyttää sitä, että tutkijan on tiedettävä
etukäteen, mitkä muuttujat latautuvat milläkin faktorilla ja korreloivatko faktorit keske-
nään vai ei. Kun faktorit ja niihin kuuluvat muuttujat on valittu, voidaan konfirmatorinen
faktorianalyysi toteuttaa. Analyysin tulokset kertovat, miten hyvin alkuperäiset odotukset
aineiston faktorirakenteesta pitävät paikkansa. Arviointi perustuu useisiin tilastollisiin tun-
nuslukuihin, jotka kuvaavat faktorimallin soveltuvuutta aineistoon. (mm. Metsämuuronen
2001b)

Konfirmatorisilla faktorimalleilla voidaan testata tilastollisesti ennalta asetettujen tutki-
mushypoteesien sopivuutta aineistoon. Mutta samalla voidaan kysyä, saadaanko tällaisilla
malleilla esille sellaista tietoa ongelmasta, jota ei ole etukäteen tiedetty. Jos valittu malli
osoittautuu riittämättömäksi, voidaan sitä modifioida uudelleen havaintoaineiston riittä-
vyystarkasteluissa eri tilastollisten testisuureiden antaman informaation suuntaan. (Leski-
nen 1987)

Perinteistä ja konfirmatorista faktorianalyysia voidaan soveltaa yhdessä. Eksploratiivi-
sen faktorianalyysin avulla saadaan alustavia arvioita faktorimalleista. Mikäli analyysissa



85
on saatu tulkinnallisia, yksinkertaisen rakenteen omaavia faktorimalleja, voidaan tuloksia
tarkentaa rakentamalla niitä vastaavia konfirmatorisia faktorimalleja. Tällöin tutkimusote
on eksploratiivista konfirmatoristen faktorimallien rakentamista. (mm. Leskinen 1987)

Tisakin ja Meredithin (1990) mukaan eksploratiivisen ja konfirmatorisen faktorianalyy-
sin välinen ero ei ole selväpiirteinen, sillä eksploraatiota voi tarkastella konfirmaation
kautta ja päinvastoin. Kun tutkimusaineistosta tehdään ensin eksploratiivinen analyysi ja
käytetään sen tuloksia konfirmoimiseen, niin tällöin tuloksesta muodostuu lähtökohta vielä
tarkemmalle konfirmatoriselle analysoinnille. (Leskinen 1987)

Perinteisen ja konfirmatorisen analyysimenettelyn yhdistämisellä voidaan päästä siis
tarkempaan lopputulokseen. Erityisesti perinteisen faktorianalyysin keinoin voidaan arvi-
oida mittarin reliabiliteettia hyödyntämällä mallin faktorien kommunaliteettiarvoja. Mitä
suurempi ja lähempänä arvoa yksi muuttujan kommunaliteetti on, sitä paremmin se mittaa
faktorirakennetta ja parantaa koko mittarin reliabiliteettia (Metsämuuronen 2001b). Reli-
abiliteetin mittarina voidaan käyttää myös Cronbachin alfaa. Tämän tunnusluvun laskuta-
paa on tosin viime vuosina kritisoitu, ja Tarkkonen (1987) on kehittänyt tarkemman reliabi-
liteettikertoimen, jossa faktorianalyysin perusteella laskettujen kommunaliteettien perus-
teella voidaan laskea tarkasti kunkin faktorin reliabiliteetti.

Perinteistä faktorianalyysiä käytetään siis teoreettisen faktorimallin testaamiseen ja sa-
malla mallin faktoreiden lukumäärän määrittämiseen ja malliin tulevien muuttujien lopul-
liseen valintaan kommunaliteettien avulla.

Tulosten käsittely ja aineiston analysointi aloitettiin tekemällä perinteinen faktoriana-
lyysi, jossa tutkittiin alustavasti teorian mukaisia faktoreita ja tiivistettiin aineiston lukuis-
ten väittämien sisältämää informaatiota pienempään dimensioon. Faktorianalyysiä käytet-
tiin myös mittarin reliabiliteetin ja validiteetin tutkimiseksi. Faktorien lukumäärä valittiin
pääosin niin, että kaikkien faktoreiden ominaisarvot olivat ykkösiä suurempia, kuitenkin
niin että faktorien tulkinta oli paras mahdollinen.

Kommunaliteettien ja Cronbachin alfan avulla tutkittiin kunkin faktorin ja sitä kautta
koko mallin reliabiliteettia. Lopullisista analyyseistä poistettiin ne muuttujat, joiden pois-
taminen lisäsi Cronbachin alfaa merkittävästi ja jonka lataukset olivat kaikilla faktoreilla
pienempiä kuin 0.45, jolloin myös muuttujan kommunaliteetti jäi muita selkeästi pienem-
mäksi (luku 4.3). Luotettavuuteen liittyvistä asioista kerrotaan tarkemmin johtamismallin
testaamista ja arvioimista käsittelevissä luvuissa.

Konfirmatorinen faktorianalyysi tehtiin teoriasidonnaisten summamuuttujien lisäksi
vahvistamaan käytettävien summamuuttujien muodostukseen käytettyä teoriaan pohjautu-
vaa toimintamallia. Konfirmatorisella faktorianalyysillä rakennettiin tutkimuksen tavoit-
teena oleva organisaation innovaatiokyvyn johtamismalli. Tarvittavat tilastolliset laskelmat
tehtiin SAS-ohjelmistolla (PROC CORR Crobachin alfan laskentaan, PROC CALIS kon-
firmatoriseen faktorianalyysiin ja PROC FACT perinteiseen faktorianalyysiin).

Verkkokyselyn yhteydessä annettiin vastaajille myös mahdollisuus kvalitatiivisesti il-
maista itseään; näitä avoimia vastauksia hyödynnettiin mallin kehittämisessä.
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3.2.4 Kehittämisaineiston tuloksien analysointi

Perustiedot vastaajista

On merkille pantavaa, että tutkimuksessa mukana olevat julkisen alan tilaajaorganisaatiot
(liite 5) kattavat infra-alan julkishallinnon kysynnästä noin 70 % euroissa mitattuna. Palve-
luiden tarjoajat (liite 5) ovat puolestaan markkinajohtajia omissa markkinalohkoissaan ja
edustavat markkinaosuudesta suurinta osaa. Tästä näkökulmasta tulosten yleistäminen vas-
taaville toimijoille on lähtökohtaisesti kunnossa. Aineiston takana on 20 erillistä organisaa-
tiota ja näiden organisaatioiden sisällä 92 erillistä organisaatioyksikköä. Seuraavaksi esite-
tään vastaajien perustietoja.

Taulukko 10. Tutkimuksen vastausprosentti.

Vastausprosentti on erinomainen. Kaikki osa-alueet eivät tulleet kaikille vastattavaksi,
koska jo kyselyn suunnitteluvaiheessa tehtiin rajausta asiantuntijuuden perusteella. Esi-
merkiksi hankintatoimeen liittyviin kysymyksiin ei asiaa tuntemattomat vastanneet lain-
kaan.

Taulukko 11. Vastaajien rooli markkinoilla

Molemmat näkökulmat, palveluiden tarjoaminen ja ostaminen, ovat tasapuolisesti edus-
tettuina vastauksissa.

Taulukko 12. Vastaajien asema

Vastaajien jakauma palvelee hyvin innovaatioiden edistämiseen liittyvää näkökulmien
tarvetta. On päätöksentekijöitä ja asiantuntijoita.

Vastausprosentti (vastaajien määrä n=342)
1. Toteutunut vastaajien määrä 342 78.0 %
2. Ei vastanneiden määrä 98 22.0 %

Vastaajien rooli markkinoilla (vastaajien määrä n=342)
1. Tilaajia 156 45.6 %
2. Palveluiden tarjoajia 186 54.4%

Vastaajien asema (vastaajien määrä n=342)
1. Johtajat 25 7.3 %
2. Päälliköt 168 49.1 %
3. Työmaajohto 65 19.0 %
4. Asiantuntijatehtävät ja muut 84 24.6 %
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Taulukko 13. Vastaajien koulutustausta

Vastaajien koulutustausta osoittaa, että kyselyyn on osallistunut merkittävä määrä pit-
kän koulutuksen saaneita, joille tutkimuksessa käytetty käsitteistö on tuttua.

Taulukko 14. Vastaajien kokemus.

Jakauma osoittaa, että kokemus on pitkää ja uutta työvoimaa on tehtäviin tullut erittäin
vähän viimeisen kymmenen vuoden aikana, mikä vahvistaa aikaisemmin esitettyjä kannan-
ottoja. Tällä jakaumalla voi olla vaikutusta alan innovaatiokehitykseen.

Taulukko 15. Vastaajien ikäjakauma.

Vastaajien ikärakenne on korkea ja tarve yhteistoiminnallisuuden lisääntymiselle on il-
meinen kuten aikaisemmat kannanotot kuvastavat. Ikäjakauma vastaa hyvin infra-alan ti-
lannetta, joten tutkimustulosten yleistettävyys on tästäkin näkökulmasta kunnossa. Seuraa-
vaksi siirrytään käsittelemään ja analysoimaan kehittämisaineiston tuloksia.

Kumppanuus- ja sopimusyhteistyöosaaminen
Kumppanuus- ja sopimusyhteistyöosaamisesta saadut tulokset kuvaavat hyvin niitä lähtö-
olettamuksia, joita teoriaosuudessa ja infra-alan tunnuspiirteitä kuvaavissa luvuissa käsitel-
tiin. Infra-alan organisaatioissa ei ole tähän mennessä systemaattisesti panostettu kumppa-
nuus- ja sopimusyhteistyöosaamisen kehittämiseen. Seuraavassa on esitetty (kuva 17)
organisaatioittain kumppanuus- ja sopimusyhteistyön mitatut osaamisindeksit.

Vastaajien koulutustausta (vastaajien määrä n=342)
1. Yliopisto/korkeakoulu 131 38.3 %
2. Ammattikorkeakoulu 57 16.7 %
3. Opistotaso 140 40.9 %
4. Ammattikoulu 11 3.2 %
5. Peruskoulu tmv. 3 0.9 %

Vastaajien kokemus (vastaajien määrä n=342)
1. < 10 vuotta 41 12.0 %
2. 10–19 vuotta 102 29.8 %
3. 20–29 vuotta 107 31.3 %
4. 30–– 92 26.9 %

Vastaajien ikäjakauma (vastaajien määrä n=342)
1. < 35 vuotta 41 12.0 %
2. 35–44 vuotta 107 31.3 %
3. 45–54 vuotta 109 31.9 %
4. 55– 85 24.9 %
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Kuva 17. Kumppanuus- ja sopimusyhteistyön osaamisindeksit organisaatioittain vertailunäky-
mässä (n=313). Numero kuvaa osallistuneen organisaation tunnusta.

Aikaisemmin (luku 3.2.1) on esitetty indeksin laskennan logiikka. Indeksi siis kuvaa,
kuinka monta prosenttia kullakin organisaatiolla on nykytilassa kumppanuus- ja sopimus-
yhteistyön osaamista teoreettiseen maksimiin verrattuna. Käänteisesti ajatellen siitä näh-
dään, kuinka paljon on vielä kehitettävää. Tämän osaamisalueen indeksi tutkimuksessa
mukana olevilla organisaatioilla on aineiston perusteella 46 (kaikkien vastaajien keski-
arvo).

Merkittäviä eroja julkisen alan tilaajien ja yritysten välillä ei ole. Vaikka osaamisja-
kauma tilaajien ja tuottajien kesken on suhteellisen lähellä toisiaan, organisaatioiden välillä
on suuriakin eroja. Organisaatioiden indeksit ovat 34–62. Suurimmat erot löytyvät organi-
saatioissa olevien yksiköiden välisistä indekseistä. Alhaisin osaamisindeksi organisaatio-
yksikkötasolta on 20 ja korkein 82. Skaala näyttää olevan laaja ja osoittaa, että yksiköiden
välillä on merkittäviä osaamiseroja.

Kuten infra-alan toimintaympäristön tarkastelussa nähtiin, pitkäjänteiselle kumppa-
nuustyyppiselle yhteistyölle ei ole ollut markkinakysyntää eikä myöskään innovaatiokehi-
tystä ole sen kautta syntynyt. Myöskään projektikohtaisen kysynnän motivaatiomekanismit
eivät ole kannustaneet kumppanuusosaamisen kehittämiseen riittävän vahvasti. Kärjistäen
voisi todeta, että alan toimintakulttuuri ei ole tähän mennessä kannustanut systemaattiseen
kehitystyöhön kumppanuuteen liittyvissä asioissa.

Tuloksen luotettavuutta tukee myös rakennustoiminnan tuottavuuden kehitys, joka on
ollut heikompaa kuin teollisuudessa, maa- ja metsätaloudessa ja muussa palvelutuotan-
nossa. Kuten edellä on esitetty, organisaation innovaatiokykyä voidaan parantaa kumppa-
nuus- ja sopimusyhteistyöosaamisen kautta ja näin vaikuttaa myös tuottavuuden kehityk-
seen.

Faktorianalyysin avulla pyrittiin löytämään kumppanuus- ja sopimusyhteistyöosaami-
seen liittyvästä muuttujajoukosta niiden taustalla olevia ulottuvuuksia eli faktoreita. Näillä
ulottuvuuksilla pyrittiin kuvaamaan havaintojen taustalla olevia abstrakteja ja käsitteellisiä
kokonaisuuksia, joiden mittaaminen suoraan olisi ollut vaikeaa. Kumppanuus- ja sopimus-
yhteistyön osaamisindeksi muodostui kuudesta faktorista (esitetty tiivistetysti luvussa
3.2.2), jotka voitiin myöhemmin perustellusti nimetä seuraavasti:
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1. luottamus, avoimuus ja vuorovaikutteisuus
2. jatkuva oppiminen
3. sisäinen yhteistyö ja tietämyksen hallinta
4. johtaminen ja motivaatiorakenteet
5. ulkoinen toimintaympäristö ja sopimusyhteistyö
6. yhteistoimintajärjestelmät.

Tilastollisen faktorianalyysin muodostamat faktorit noudattivat hyvin viitekehyksen
taustalla olevia teoreettispohjaisia ryhmittelyjä. Teorioissa nähtiin esimerkiksi luottamuk-
sen, avoimuuden ja vuorovaikutuksen kytkeytyvän läheisesti yhteen. Myös kehittä-
misaineistossa nämä muuttujat yhdistyivät samaan faktoriin. Tästä ja muidenkin faktorei-
den rakenteista voitiin empiiristen tulosten perusteella päätellä, että teoreettisessa viiteke-
hyksessä ja käsitteellisissä perusvalinnoissa tehdyt ryhmittelyt ovat rakenteellisesti
vakaalla pohjalla.

Vaikka mallin rakentamisessa on syytä faktorien valintojen ja mielekkyyden tarkastami-
sen jälkeen pysyä ylätasolla, voidaan kehittämisaineistosta nostaa esille muutamia yksittäi-
siä muuttujia, jotka suoraan liittyvät mallin tulevaan hyödyntämiseen. Organisaatioilta ky-
syttiin, asetetaanko oppimistavoitteet taloudellisten tavoitteiden yhteydessä. Tämän muut-
tujan indeksi sai arvon 35, eli vain joka kolmannessa organisaatiossa asetetaan oppimiseen
liittyviä tavoitteita taloudellisten tavoitteiden asettamisen yhteydessä. Tämä on osittain
seurausta siitä, että osaamisen mittaaminen on jäänyt jälkeen taloudellisten tavoitteiden
mittaamisesta, kuten teoriaosuudessa kävi ilmi. Yksi syyhän oli mittareiden puuttuminen.

Jotakin alan kulttuurista kertoo myös se, että vastaajat eivät pidä organisaatioitaan jous-
tavina ja byrokratialtaan alhaisina vaan hyvinkin byrokraattisina. Tämän muuttujan indeksi
sai julkisen alan tilaajaorganisaatioissa arvon 40 ja palvelun tarjoajien arvoksi tuli 45. Tu-
losten perusteella parannettavaa löytyy melkoisen paljon. Kuten teoriaosuudessa esitettiin,
organisaation joustavuus lisää sen kykyä oppia. Tämänkin muuttujan saama indeksi omalta
osaltaan selittää alan alhaista tuottavuutta. Ollaan liian tiukoissa ”ohjaksissa”, joka rajoittaa
ja hidastuttaa innovointia.

Sen sijaan visio ja strategiat ohjaavat tulosten perusteella organisaatioiden toimintaa.
Palvelun tarjoajat saavat indeksin 60 ja julkisen alan tilaajien indeksi on yli 50. Parantami-
sen varaa on, mutta muihin muuttujiin verrattuna nykytila on korkeimmasta päästä. Tästä
voidaan varovaisesti yleistää, että alhaisen arvon saaneita mittarilukemia voitaisiin kehit-
tämisaineiston organisaatioissa parantaa, mikäli ne saataisiin kytkettyä organisaatioiden
johtamisjärjestelmään mukaan. Tämä myös kertonee osaltaan, että organisaatioissa harjoi-
tetaan strategista suunnittelua.

Kumppanuus- ja sopimusyhteistyön yhteydessä tehtiin myös muutamia taustakysymyk-
siä, joiden tarkoituksena oli ymmärtää infra-alaa innovaatioympäristönä ja edelleen peilata
tuloksia aikaisempaan tutkimukseen. Yhtenä taustakysymyksenä (väitteenä) vastaajilta tie-
dusteltiin, paljonko organisaatioissa panostetaan huolelliseen dokumentointiin ja sopimuk-
sen sopimusteknisiin osioihin ja kuinka merkityksellisiä ne ovat innovatiivisen yhteistyön
muodostamisessa. Tätä taustakysymystä verrattiin varsinaisiin mittarikysymyksiin. Mie-
lenkiintoista on, että tämä muuttuja saavutti julkisen alan vastaajaryhmässä suurimman ar-
von: siihen siis panostetaan kaikista eniten. Sen sijaan palveluita tarjoavilla yrityksillä luot-
tamukseen liittyvä muuttuja sai suurimman arvon.
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Teoriaosuudessa on käsitelty laajasti sopimuksien ei-sopimuksellisia elementtejä. Tä-
hän ajatteluun kuuluu, että sosiaalipsykologiset tekijät ovat merkittäviä toimivan sopimus-
yhteistyön tavoittelussa. Ståhle ja Laento (2000) ovat korostaneet eritasoisten kumppa-
nuuksien ominaisuuksia ja kumppanuussuhteiden onnistumiskriteereitä. He tuovat esille,
että selkeä sopimuspohjaisuus on tyypillistä operatiivisten kumppanuuksien alueella. Sen
sijaan luottamuksen merkitys kasvaa mentäessä kumppanuussuhteessa syvemmälle ja laa-
jemmalle, taktisen ja strategisen tason kumppanuuksiin.

Edellinen antaa omalta osaltaan aiheen varovaiseen tulkintaan, että kumppanuus
infra-alalla on hyvin alihankkijamaista ja valvontamentaliteetti on vahvaa. Tätä tulkintaa
vahvistavat tutkimustulokset, käydyt keskustelut tutkimuksessa olleiden organisaatioiden
kanssa ja tutkijan omat kokemukset. Kun lisäksi katsotaan edellä kuvattuja infra-alan tun-
nuspiirteitä ja niiden taustalla olevia tekijöitä (kuten hankintalainsäädäntö), tämän tyyppi-
nen tulos on jokseenkin ymmärrettävää. Muutosvoimia kuvaavassa luvussa esitetyt asiat
muuttanevat tilannetta tulevaisuudessa.

Verkostotaitojen osaaminen

Verkostotaitojen osaamisen alueelta saadut tulokset kuvaavat myös hyvin niitä lähtöoletta-
muksia, joita teoriaosuudessa ja infra-alan tunnuspiirteitä kuvaavassa luvussa käsiteltiin.
Infra-alan organisaatioissa ei ole tähän mennessä systemaattisesti panostettu verkostotaito-
jen osaamisen kehittämiseen. Seuraavassa on esitetty (kuva 18) organisaatioittain verkos-
totaitojen osaamisen mitatut indeksit.

Kuva 18. Verkostotaitojen osaamisindeksit organisaatioittain vertailunäkymässä (n=305). Nu-
mero kuvaa osallistuneen organisaation tunnusta.

Indeksi kuvaa jälleen, kuinka monta prosenttia kullakin organisaatiolla on nykytilassa ver-
kostotaitojen osaamista teoreettiseen maksimiin verrattuna. Käänteisesti ajatellen siitä näh-
dään, kuinka paljon on vielä kehitettävää. Tämän osaamisalueen indeksi on kehittä-
misaineiston perusteella 47 (kaikkien vastaajien keskiarvo).

Merkittäviä eroja julkisen alan tilaajien ja yritysten välillä ei tässäkään ole. Organisaa-
tioiden välillä ja organisaatioissa olevien yksiköiden välillä sen sijaan on merkittäviä eroja.
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Organisaatioiden indeksit ovat 32–59. Suurimmat erot ovat jälleen yksiköiden indekseissä.
Alhaisin osaamisindeksi yksikkötasolla on 27 ja korkein 75. Tässä mielessä indeksitulosten
skaala näyttää olevan laaja ja osoittaa, että merkittäviä osaamiseroja löytyy yksiköiden vä-
liltä.

Organisaation jäsenten osaamista kuvaava verkostotaitojen osaamisindeksi muodostui
kolmesta faktorista (esitetty tiivistetysti luvussa 3.2.2), jotka voitiin perustellusti nimetä
seuraavasti:

1. dynaamisuus
2. näkemyksellisyys
3. luottamuksellisuus.

Jälleen tilastollisen faktorianalyysin muodostamat ulottuvuudet noudattivat hyvin vii-
tekehyksen taustalla olevia teoreettispohjaisia ryhmittelyjä. Näistäkin voitiin empiiristen
tulosten perusteella päätellä, että teoreettisessa viitekehyksessä tehty ryhmittely on
vakaalla pohjalla. Kannattaa huomata, että luottamus tässä yhteydessä on eri paikassa
kuin kumppanuus- ja sopimusyhteistyönosaamisen alueella. Nyt se on yhteistyörajapin-
noissa toimivien henkilöiden ominaisuuksissa, kun se ensimmäisen osaamisalueen koh-
dalla oli organisaatiossa.

Koska infra-alan mekanismit eivät sanottavammin ole kannustaneet verkostomaiseen
yhteistyöhön, ei myöskään organisaation yhteistyörajapinnoissa toimivien henkilöiden ver-
kostotaitojen kehittymiselle ole ollut riittävää motivaatiota. Innovaatiolähteiden etsintä ja
hyödyntäminen eivät ole realisoituneet riittävällä tavalla käytännön toiminnaksi.

Tarkastelussa pysytään tässäkin riittävän ylhäällä kuten myöhemmissäkin osaamisalu-
eissa. Siitä huolimatta katsotaan yhden muuttujan saamaa arvoa ja analysoidaan sitä hiu-
kan. Kehittämisaineiston perusteella ”luottamus muihin” saa arvoksi 55 indeksipistettä.
Julkisen alan tilaajaorganisaatioissa toimivat jäsenet luottavat hiukan enemmän muihin
kuin palveluita tuottavien organisaatioiden jäsenet. Tähän ajatteluun kuuluu käytyjen kes-
kusteluiden perusteella, että luottamus on ensin ansaittava. Tällä on yhteytensä teoriaosuu-
dessa esitettyihin teorioihin erilaisista ihmiskäsityksistä. Tässä kohden ei ainakaan Y-teo-
rian mukainen ennakkokäsitys ole alalla vallitseva. Voidaan päätellä, että mitattu arvo on
innovaatiokykyä hidastava tekijä. Mikäli organisaatiot eivät luota toisiinsa, innovaatioke-
hitystä on vaikeampi saavuttaa. Luottamuksen puute korostuu rajapinnoissa toimivissa ih-
misissä.

Innovatiivisen hankintaprosessin osaaminen

Innovatiivisen hankintaprosessin alueelta saadut tulokset ovat mielenkiintoisia myös sen
vuoksi, että hankintatoimen merkitys on tutkimusten perusteella nousemassa organisaati-
oissa yhä strategisemmaksi. Monissa organisaatioissa hankintatoimi on määritelty organi-
saation yhdeksi ydinprosessiksi. Seuraavassa on esitetty (kuva 19) organisaatioittain inno-
vatiivisen hankintaprosessin osaamisindeksit.
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Kuva 19. Innovatiivisen hankintaprosessin osaamisindeksit organisaatioittain vertailunäky-
mässä (n=264). Numero kuvaa osallistuneen organisaation tunnusta.

Tämän osaamisalueen indeksi on kehittämisaineiston perusteella 50 (kaikkien vastaa-
jien keskiarvo). Merkittäviä eroja julkisen alan tilaajien ja yritysten välillä ei tässäkään ole.
Organisaatioiden väliset erot ovat tässä osaamisalueessa pienempiä kuin kahdessa ensim-
mäisessä. Organisaatioiden indeksit ovat 44–53. Yksiköiden välisistä indekseistä sen sijaan
löytyy jälleen merkittäviä eroja. Alhaisin osaamisindeksi yksikkötasolla on 25 ja korkein
70. Erot ovat kuitenkin organisaatiotasolla pienempiä kuin kahdessa ensimmäisessä, ja
syykin on ilmeinen. Alan toimintakulttuurissa ei ole näiltä osin suuria vaihteluja. Toisek-
seen alan markkinoiden avautuminen on suhteellisen nuorta. Ennen julkisen alan organi-
saatiot tekivät enemmän itse tuotannollista työtä kuin nykyisin ja markkinat avautuvat mo-
nopolituotannosta koko ajan.

Innovatiivisen hankintaprosessin osaamisindeksi muodostui neljästä faktorista (esitetty
tiivistetysti luvussa 3.2.2), jotka nimettiin seuraavasti:

1. markkinoiden tuntemus
2. hankintojen ajoitus ja kysyntänäkymät
3. hankintayhteistyö ja hankintatiedon hallinta
4. hankintojen kiireellisyys ja päätöksenteko.

Faktorianalyysin tuloksia tutkimalla voidaan havaita, että ulottuvuudet sisältävät jäl-
leen yhteistyötä, vuorovaikutusta, avoimuutta ja luottamusta. Lisäksi faktoreissa korostu-
vat tiedon hyödyntäminen ja erilaiset määritellyt menettelyt, jotka tuottavat hankintapro-
sessissa lisäarvoa.

Tämän osaamisalueen yhteydessä tehtiin myös muutama taustakysymys, jotta päästiin
varmistumaan mittarin hyvyydestä ja relevanttiudesta. Samalla haluttiin myös tunnistaa,
mistä innovaatiokehitykseen tähtäävä yhteistyö saa ylimääräistä työntöä. Taustakysymyk-
set tehtiin myös sen vuoksi, että tältä alueelta ei ole tiettävästi tehty laajempia tutkimuksia.
Oleellisimmat taustakysymykset ja niiden antamat tulokset (taulukko 16) on esitetty seu-
raavassa.
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Taulukko 16. Oleellisimmat taustakysymykset mallin mittareiden hyvyyden varmistami-
seksi ja ”työntövoimien” tunnistamiseksi (n=264).

Tulokset ovat yksiselitteiset. Taulukon toiseksi alimmainen kysymys painottuu enem-
män seuraavan alueen eli innovaatiokannusteiden käytön osaamisindeksin taustatekijöihin,
vaikka on sillä merkityksensä myös tässä tehtäessä esimerkiksi organisaatioiden välistä
hankintayhteistyötä. Lisäkysymysten perusteella varmistui, että mittaristoon valitut kysy-
mykset ovat relevantteja ja on olemassa myös työntövoimia yhteistyön lisäämiseksi.

Innovaatiokannusteiden käytön osaaminen

Innovaatiokannusteiden käytön alueelta saadut tulokset osoittavat, että motivaatiovaiku-
tuksia ei ole valintakriteereissä vielä osattu hyödyntää. Tämän osaamisalueen analysoinnin
teki mielenkiintoiseksi myös se, että samasta näkökulmasta ei aikaisempia tutkimuksia
ollut löydettävissä. Seuraavassa on esitetty (kuva 20) organisaatioittain innovaatiokannus-
teiden käytön osaamisindeksit.

Kuva 20. Innovaatiokannusteiden käytön osaamisindeksi (n=294). Numero kuvaa osallistuneen
organisaation tunnusta.

Kysymys Tulos
Omissa hankintatoimen kustannuksissa voidaan säästää, jos tehdään 
hankintayhteistyötä muiden kanssa.

Kyllä

Tuotteet ja palvelut voidaan saada edullisemmalla hinnalla markkinoilta, 
jos hankinnat ajoitetaan yhteistyössä muiden kanssa.

Kyllä

On mahdollista saada paremmat osaajat omiin tarpeisiimme, jos hankintamme 
on palveluita tarjoavien yritysten tiedossa nykyistä aikaisemmin.

Kyllä

Mitä parempi osaaminen saadaan käyttöön, sitä parempi laatutaso todennäköisesti 
siitä syntyy.

Kyllä

Mitä aikaisemmin tieto tulevista hankinnoistamme ja niihin liittyvistä sisällöistä on 
palvelun tarjoajien tiedossa, sitä enemmän palvelun tarjoajille jää aikaa innovoida 
meille parempia ratkaisuja.

Kyllä

Erilaisten osaamisten ja kokemusten yhdistäminen tuottaa innovatiivisempia ratkaisuja. Kyllä
Organisaatiossamme on liian kiirettä hankintojen suorittamisen yhteydessä. Kyllä
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Tämän osaamisalueen indeksi on kehittämisaineiston perusteella 53 (kaikkien vastaa-
jien keskiarvo). Merkittäviä eroja julkisen alan tilaajien ja yritysten välillä ei tässäkään ole.
Organisaatioiden välillä ja organisaatioissa olevien yksiköiden välillä sen sijaan on jälleen
merkittäviä eroja. Organisaatioiden indeksit ovat 39–71. Alhaisin osaamisindeksi yksikkö-
tasolla on 30 ja korkein 71, joten skaala on jälleen laaja.

Kyseessä on todellakin alue, josta on vaikea etukäteen tietää yksittäisten muuttujien teo-
reettista maksimia ja muuttujien rakenteita, etenkään kun aikaisemmin tehty tutkimus ei
anna siihen perustaa. Tämä tuli eteen mallin rakenteen suunnittelussa, että millaisia paino-
arvoja yksittäinen muuttuja, ulottuvuus sekä kokonainen osaamisalue voi innovaatiokyvyn
kokonaismallissa saavuttaa. Mikä on siis teoreettinen maksimi yksittäisen muuttujan ta-
solla suhteessa toiseen muuttujaan? Tämän takia vastaajille annettiin mahdollisuus muo-
dostaa oma teoreettis-käytännöllinen maksimi. Nämä kysymykset koskivat kahta aikaa, ny-
kytilaa ja innovatiivista tavoitetilaa.

Tämän kyselyn tulokset ja kysymykset on esitetty seuraavassa. Innovaatiokannusteiden
käytön osaamista lähestyttiin kahdesta eri näkökulmasta: a) laatu ja tuotantotehokkuus sekä
b) oppiminen ja uudet palvelut.

Vastaajilta kysyttiin ensin, mitkä valintatekijät ovat merkittäviä, kun tavoitellaan pitkä-
aikaisen kumppanuuden avulla parempaa laatua ja tuotantotehokkuutta. Samalla pyydet-
tiin arvioimaan näiden tekijöiden yhteyttä toiminnan kokonaistaloudellisuuteen. Mitä suu-
remman arvon vastaaja antoi, sitä merkittävämmästä valintatekijästä oli kysymys. Tässä
käytännön toimijat määrittivät itse vastauksillaan muuttujakohtaisesti teoreettis-käytännöl-
lisen maksimiarvon, josta laskettiin muuttujakohtaiset keskiarvot ja saatiin tunnistettua ra-
jat. Tämän jälkeen edettiin faktorianalyysien keinoin rakenteisiin.

Samassa yhteydessä vastaajilta kysyttiin, miten valintatekijät ovat nykytilassa organi-
saatioiden käytössä. Tällöin päästiin näkemään, kuinka paljon nykyisin käytössä olevat va-
lintatekijät kannustavat organisaatioita parempaan tuotantotehokkuuteen ja laatuun. 

Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin, mitkä valintatekijät ovat merkittäviä, kun tavoitellaan
pitkäaikaisen kumppanuuden avulla oppimista ja uusien palveluiden syntyä. Samalla pyy-
dettiin arvioimaan näiden tekijöiden yhteyttä toiminnan kokonaistaloudellisuuteen. Mitä
suuremman arvon vastaaja antoi, sitä merkittävämmästä valintatekijästä oli kysymys. Täs-
säkin käytännön toimijat määrittivät itse vastauksillaan muuttujakohtaisesti teoreettis-käy-
tännöllisen maksimiarvon, josta päästiin keskiarvojen ja faktorianalyysien keinoin raken-
teisiin kiinni.

Jälleen samassa yhteydessä vastaajilta kysyttiin, miten samaiset valintatekijät ovat ny-
kytilassa organisaatioiden käytössä. Tällöin päästiin näkemään, kuinka paljon nykyisin
käytössä olevat valintatekijät kannustavat organisaatioita oppimiseen ja uusien palveluiden
syntyyn.

Molempien kyselyiden tulokset osoittivat sen tosiasian, että nykytilan ja innovatiivisen
tavoitetilan kuilu on todella merkittävä myös tällä osaamisalueella. Ensimmäisen osaamis-
alueen sisäinen kuilu on kuitenkin pienempi kuin jälkimmäinen. Seuraavassa (kuvat 21 ja
22) on otettu mukaan muuttujakohtaiset profiilit. Niiden näyttäminen tässä yhteydessä on
perusteltua, koska se auttaa lukijaa ymmärtämään teoreettisen maksimin logiikkaa ja myö-
hemmin tehtäviä päätelmiä. Lisäksi näkymät antavat tuleville tutkijoille uutta tietoa. Ku-
vien jälkeen on esitetty tulkintoja asioiden tilasta ja yhteydestä kehitettävään johtamismal-
liin. Graafisissa esityksissä numero 6 tarkoittaa, että valintatekijä olisi kaikista tärkein ottaa
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huomioon kumppaneita valittaessa ja vastaavasti numero 1 tarkoittaa päinvastaista. Muut
ovat tasaisin askelein siltä väliltä.

Kuva 21. Nykytila ja innovatiivinen tavoitetila lähinnä yhteistoiminnassa saavutettavan tuotan-
totehokkuuden ja laadun näkökulmasta (n=294).

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

1. Laatutason tasaisuus

2. Toimitusvarmuuden lisääminen

3. Palvelun toimittajan fyysinen suorite suhteessa omaan
tuotantokykyyn

4. Oman kapasiteettivajeen täyttäminen

5. Oman ajoittaisen vapaakapasiteetin hyödyntäminen kumppanin
muussa työkannassa

6. Vaihtamiseen liittyvät vaihtokustannukset alemmas (”uudelleen
kouluttaminen talon tavoille”)

7. Kumppani on erikoistunut osa-alueeseen, joka ei ole oman
toimintamme ydinaluetta

8. Kumppanin kustannustehokkaat menettelyt

9. Kumppanin kalusto täyttää hyvin tarpeemme

10. Kumppanin joustavuus

11. Kumppanin riskinkantokyky

12. Kumppanin tuomat rahoitusmahdollisuudet

13. Kumppanin kyky reagoida nopeasti

14. Kumppanin mahdollisuus toimittaa materiaaleja JOT -periaatteella

Tilaajien nykytila Tuottajien nykytila Koko alan tavoitetila
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Kuva 22(a). Nykytila ja innovatiivinen tavoitetila lähinnä yhteistoiminnassa saavutettavan op-
pimisen ja uusien palveluiden synnyn näkökulmasta (n=290).

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

1. Omaa samankaltaiset visiot ja arvot meidän kanssa

2. Heidän strategia täydentää meidän strategiaa hyvin

3. Heidän johtamismenettelyt ja osaaminen johtamisessa on korkeatasoista

4. Kumppanin yhteiskunnallinen vastuu näkyy suunnitelmissa ja käytännön
teoissa

5. Kumppani seuraa systemaattisesti oman suorituskykynsä kehittymistä ja
parantaa sitä jatkuvasti  

6. Kumppani omaa selkeän suunnitelman omasta kumppanuustavoitteista

7. Kumppani omaa samankaltaisen henkilöstöpolitiikan meidän kanssa

8. Rajapinnassamme toimivat kumppanin henkilöt omaavat referenssejä
tarpeeseemme liittyen

9. Kumppanin organisaatio on fyysisesti meitä lähellä

10. Kumppanin laatuvastaavat henkilöt ovat meitä lähellä

11. Kumppanin hankinnoista vastaavat henkilöt ovat meitä lähellä

12. Kumppanin johtamisesta vastaavat henkilöt ovat meitä lähellä

13. Kumppanin tuotekehityksestä vastaavat henkilöt ovat meillä lähellä

14. Kumppanin henkilöstön kehittämisestä vastaavat henkilöt ovat meillä
lähellä

15. Kumppanin tuotannon kehittämisestä vastaavat henkilöt ovat meitä
lähellä

16. Kumppani omaa hyviä kontakteja ja verkoston

17. Kumppani pystyy kanavoimaan osaamistaan muiden kanssa saamistaan
kokemuksistaan myös meidän hyödyksi

18. Kumppani panostaa systemaattisesti henkilöstönsä osaamisen
kehittämiseen

19. Kumppani panostaa systemaattisesti henkilöstön hyvinvointiin

20. Kumppani panostaa systemaattisesti tuotteiden ja palveluiden
kehittämiseen

21. Kumppani panostaa systemaattisesti oman hankintansa kehittämiseen

22. Kumppani panostaa systemaattisesti oman viestintänsä kehittämiseen

Tilaajien nykytila Tuottajien nykytila Koko alan tavoitetila
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Kuva 22(b). Nykytila ja innovatiivinen tavoitetila lähinnä yhteistoiminnassa saavutettavan op-
pimisen ja uusien palveluiden synnyn näkökulmasta (n=290).

Tilaajat tarkoittavat tässä julkisen alan organisaatioita ja tuottajat vastaavasti infra-alan pal-
veluita tuottavia yrityksiä. Koko ala tarkoittaa tavoitetilaan liittyviä arvioita molemmista
vastaajaryhmistä laskettuna. Kuvassa olevat arvot ovat keskiarvoja.

Graafiset kuvaajat ovat paljastavia monessakin mielessä. Ensinnäkin nykytilan ja inno-
vatiivisen tavoitetilan (vrt. kuva 14) välinen kuilu on suuri. Se on suurempi kuvan 22a ja
22b sisältämissä muuttujissa, jotka kertovat alan toimintakulttuurista ja yhteistyön lyhyt-
jänteisyydestä paljon. Taustalla vaikuttavat infra-alan toimintaympäristön tunnuspiirteet.

Tulosten perusteella ”luottamus toiseen osapuoleen” nousee kaikista tärkeimmäksi va-
lintatekijäksi. Heti sen perässä tulevat avoimuus ja vuoropuhelu. Tämä tulos sopii hyvin
niiden näkemyksien kanssa yhteen, joita etenkin sosiaalipsykologian teoriat korostavat.
Seuraava rintama löytyykin ammatillisten taitojen puolelta. Sen jälkeen eniten merkitystä
saaneet muuttujat liittyvät organisaatioiden erilaisiin kehittämisaktiviteetteihin. Panostuk-
set tuotteisiin, palveluihin, osaamiseen ja prosesseihin sisältyvät tähän ryhmään.

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

23. Kumppani panostaa systemaattisesti yhteistoimintansa kehittämiseen

24. Kumppani panostaa systemaattisesti palvelunsa kehittämiseen

25. Kumppani panostaa systemaattisesti prosessien kehittämiseen laadussa

26. Kumppani panostaa systemaattisesti innovaatiokehitykseen

27. Kumppani panostaa systemaattisesti prosessien kehittämiseen
tuotannonohjauksessa

28. Kumppani panostaa systemaattisesti prosessien kehittämiseen
asiakaslähtöisyydessä

29. Kumppani on valmis avoimeen win – win typpiseen hinnoittelumalliin,
jossa neuvottelu kohdistuu katteen suuruuteen sekä yhteisillä ja kumppanin

30. Kumppani pystyy tuomaan perustarpeeseemme lisäarvopalveluita
kohtuulliseen hintaan

31. On käytössään asiakaspalautejärjestelmä, joka systemaattisesti
vaikuttaa heidän kehittämiseen

32. On käytössään henkilöstön palautejärjestelmä, joka systemaattisesti
vaikuttaa heidän kehittämiseen

33. On käytössään laatujärjestelmä, joka voidaan sovittaa yhteen omien
järjestelmiemme kanssa

34. On käytössään ympäristöjärjestelmä, joka voidaan sovittaa yhteen omien
järjestelmiemme kanssa

35. Tekniset suunnittelujärjestelmät sopivat hyvin yhteen meidän kanssa

36. On käytössä menettelyitä ja tuotteita, jotka edistävät ympäristön tilaa 

37. Omaa menettelyitä, jotka säästävät uusiutumattomia luonnonvaroja

38. Uusien tuotteiden ja menetelmien suunnittelussa ottaa huomion
ympäristövaikutukset

39. Toimii avoimesti meidän kanssaan

40. Vuoropuhelu kumppanin kanssa on helppoa.

41. Luottamus toiseen osapuoleen 

42. Omaa hyviä referenssejä loppukäyttäjän tarpeisiin nähden

43. On käytössä menettelyitä ja tuotteita, jotka edistävät infran käyttäjien
turvallisuutta

44. On käytössä menettelyitä ja tuotteita, jotka edistävät infran käyttäjien
mukavuutta

Tilaajien nykytila Tuottajien nykytila Koko alan tavoitetila
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Tuotantotehokkuuden alueella laatutason tasaisuus, toimitusvarmuuden parantuminen
ja joustavuus saavat suurimmat arvot. Organisaatioiden välisen yhteistyön merkityksestä
innovatiivisuuteen vähiten arvostettiin kumppanin tuomia rahoitusmahdollisuuksia ja
oman vapaakapasiteetin hyödyntämistä kumppanin muussa työkannassa.

Hankintamallit, maksuperusteet ja innovatiivisuus

Tässä yhteydessä haluttiin varmistaa myös hankittavien palveluiden sisältömääritysten ja
käytettävien maksuperusteiden vaikutukset innovoimisen motivaatioon. Hankintamalleilla
(tarjouspyyntöjen ja sopimusten sisältö) tarkoitetaan niitä palveluiden kombinaatioita ja
velvoitteita, joita organisaatiot ostavat yksillä sopimuksilla markkinoilta. Maksuperusteet
puolestaan tarkoittavat perusteita, joiden mukaan tilaaja maksaa palveluiden toimittamises-
ta. Näiden kysymysten tarkoituksena oli saada innovaatiokannusteiden käytön osaamisen
mittariin sisältöä ja samalla tunnistaa eroja nykytilan ja innovatiivisen tavoitetilan väliltä.

Käytetyt kysymykset ja saadut vastaukset on esitetty seuraavassa. Vastaajia pyydettiin
laittamaan tarjouspyynnöt ja sopimusmallit järjestykseen sen mukaan, kuinka paljon ne an-
tavat kannusteita innovaatiokehitykseen. Innovaatiokehitys oli jaettu osiin: a) kannustaako
yhdistämään pitkäjänteisesti verkostoituneella tavalla osaamisia, jos kunkin hankintamal-
lin kysyntä olisi jatkuvaa, b) kannustaako yhdistämään osaamista tarjousvaiheessa toisen
kanssa, c) kannustaako kehittämään tuotteita, palveluita, toimintatapoja, annettavaa palve-
lua, asiakaslähtöisyyttä, elinkaarikustannuksia ja kannustaako ottamaan huomioon loppu-
käyttäjien tarpeet, ympäristön sekä ekotehokkuuden paremmin.

Seuraavaksi vastaajilta tiedusteltiin samaisessa kyselyssä, miten hankintamallit ovat
käytössä organisaatioissa nykyisin. Näin päästiin näkemään, kuinka paljon nykyiset käy-
tössä olevat hankintamallit kannustavat innovaatiokehitykseen ja mikä on innovatiivinen
tavoitetila tältä osin. Prosentit on laskettu kokonaisäänimäärästä (eniten innovaatioita edis-
tävä hankintamalli 6 ääntä, seuraava 5 ääntä, jne.). Sen jälkeen on hankintamallien innova-
tiivisuuteen kannustava ääniosuus taulukoitu ja rinnalle on laitettu nykytila. Hankintamal-
leina käytettiin infra-alalla yleisesti käytössä olevia malleja. Näiden eroista (taulukko 17)
saatiin tämän osaamisalueen mittariin taustaa.

Ensimmäinen sarake kuvaa, miten tilaajien ja palveluiden tarjoajien mielestä eri hankin-
tamallit kannustavat innovatiivisuuteen (kaikkien vastaajien keskiarvo). Toisessa sarak-
keessa on samainen näkemys palvelun tarjoajien osalta. Kolmannessa sarakkeessa on tilaa-
jien näkemys ja viimeisessä sarakkeessa hankintamallien käytön nykytila (kaikkien vastaa-
jien keskiarvo).

Ero innovatiivisen tulevaisuuden ja nykykäytäntöjen välillä on erittäin suuri. Kun vielä
muistetaan, että alan tuottavuuden kehitys on ollut heikkoa, niin voidaan todeta, että orga-
nisaatioiden hankintamallit eivät tue tuottavuuden nousua innovaatiokehityksen kautta. On
kuitenkin todettava, että kaikki mallit eivät sovellu kaikkiin hankintatarpeisiin.
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Taulukko 17. Hankintamallien käyttö nykytilassa ja innovatiivisessa tavoitetilassa.

Tilaajien ja palveluiden tarjoajien näkemykset ovat pitkälti samanlaiset. Johtopäätös on,
että mitä enemmän osaamisen eri alueita on hankintamalleihin yhdistetty, sitä enemmän ne
kannustavat innovointiin. Toisaalta, mitä vähemmän innovaatiokannustimia hankinta sisäl-
tää, sitä vähemmän hankkivalla organisaatiolla on mahdollisuus hyötyä markkinoiden in-
novaatiopotentiaalista. Koska osaaminen on alalla hajallaan, edellyttää se organisaatioilta
kumppanuus- ja sopimusyhteistyöosaamista sekä verkostotaitoja. Innovatiivisten hankinta-
mallien käytöllä voidaan parantaa alan innovaatioperustaa, edistää sitä kautta tuottavuuden
nousua sekä parantaa samalla hankkivan organisaation innovatiivisuutta.

Vastaajia pyydettiin seuraavaksi panemaan maksuperusteet järjestykseen sen mukaan,
kuinka paljon ne antavat kannusteita innovaatiokehitykseen (taulukko 18). Menettely oli
sama kuin hankintamalleissakin. Jälleen seuraavaksi vastaajilta kysyttiin, miten maksupe-
rusteet ovat käytössä nykyisin.

Taulukko 18. Maksuperusteiden käyttö nykytilassa ja innovatiivisessa tavoitetilassa.

Ensimmäinen sarake kuvaa, miten tilaajien ja palveluiden tarjoajien mielestä eri hankin-
tamallit kannustavat innovatiivisuuteen (vastaajien keskiarvo). Toisessa sarakkeessa on sa-

Hankintamalli
(hankinnan sisältö)

Alan
näkemys

(%)

Palveluiden
tarjoajien

näkemys (%)

Tilaajien 
näkemys

(%)

Käytössä
nykytilassa

(%)
Suunnittele – rakenna – käytä – ylläpidä 14.5 15.2 13.8 0.4
Suunnittele – rakenna – rahoita – ylläpidä 12.0 12.5 11.5 0.3
Kokonaisvastuu-urakka ”avaimet käteen” 9.9 10.8 9.0 5.9
Suunnittele – rakenna 8.7 9.4 7.9 5.6
Rakenna – luovuta – ylläpidä 6.5 6.4 6.6 0.5
Rakenna – ylläpidä – luovuta 6.5 6.2 6.8 0.4
Kokonaisurakka 6.4 6.3 6.5 36.0
Mittaa – analysoi – ohjelmoi – suunnittele – korjaa 6.0 6.5 5.4 1.6
Hoida – ylläpidä 5.7 5.6 5.7 9.3
Projektinjohtourakka 4.6 5.0 5.3 4.3
Toimitusurakointi 3.5 3.2 3.9 8.4
Jaettu urakka 3.4 3.2 3.6 8.4
Leasing -malli 3.3 2.8 3.8 2.0
Rakenna – vuokraa – siirrä 3.2 2.7 3.8 0.1
Projektinjohtopalvelu 3.0 2.9 3.2 4.1
Konetyö- ja kuljetusurakointi 2.9 2.3 3.4 13.2

Maksuperuste Alan
näkemys

(%)

Palveluiden
tarjoajien näke-

mys (%)

Tilaajien
näkemys 

(%)

Käytössä
nykytilassa

(%)
Tavoitehinta 21.3 21.3 21.4 8.4
Kokonaishinta 19.1 19.0 19.1 46.0
Ranskalainen hinta 17.9 18.4 17.5 1.4
Yksikköhinta 15.4 14.5 16.3 21.7
Prosenttipalkkio 14.3 14.9 13.6 1.9
Laskutyö 12.0 11.9 12.2 20.6
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mainen näkemys palvelun tarjoajien osalta. Kolmannessa sarakkeessa on tilaajien näkemys
ja viimeisessä sarakkeessa maksuperusteiden käytön nykytila (vastaajien keskiarvo).

Myös maksuperusteissa nähdään erittäin suuri ero innovatiivisen tulevaisuuden ja nyky-
käytäntöjen välillä. Tässäkin yhteydessä kannattaa muistaa, että alan tuottavuuden kehitys
on ollut heikkoa ja että organisaatioiden käyttämät maksuperusteet eivät tue tuottavuuden
kehitystä innovaatiokehityksen kautta. Innovaatiokannusteiden käytön osaaminen tiivistyi
lopullisessa mallissa viiteen faktoriin (kirjoitettu karkeasti auki luvussa 3.2.2), jotka voitiin
nimetä seuraavasti:

1. kertahankintojen kannustinmekanismien käyttö
2. kehittämisen motivaatiokannusteet
3. visio, strategiat ja tavoitteet (yhteensopivuus)
4. luottamus, avoimuus, vuoropuhelu, suhteet
5. resurssit ja palvelut (yhteensopivuus ja kyvykkyys).

Innovaatiokannusteiden käytön osaaminen on mielenkiintoinen alue. Tuloksien perus-
teella nähdään, kuinka olisi järkevää toimia, kun tavoitellaan organisaatioiden välisessä
yhteistoiminnassa rahan arvoisia innovaatiohyötyjä. Niiden perusteella pitäisi valita
itselle kumppanit, jotta hyödyt voisivat maksimoitua. Käytännön ja tavoitteiden välinen
kuilu on suuri, eikä läheskään kaikesta voida syyttää hankintalainsäädäntöä, koska myös
se mahdollistaa kokonaistaloudellisten ratkaisuperusteiden käytön. Kokonaistaloudelli-
sissa ratkaisuperusteissa tulee julkisen hankinnan osalta kuitenkin etukäteen määrittää rat-
kaisuperusteet ja niiden painoarvot. Jotkut puhuvat laadullisesta puolesta ja jotkut osaa-
misen huomioimisesta. Tämänkin osaamisalueen yhteydessä faktorit kuvasivat hyvin
rakenteena sitä ajatusta, joka on teorioistakin löydettävissä.

3.2.5 Johtamismallin osatekijöiden painoarvot

Painoarvot ovat oleellisia mittausmallissa ja tarjoavat organisaatioiden johdolle mahdolli-
suuden arvioida kunkin parantamisalueen tehokkuuden vaikutusta organisaation innovaa-
tiokyvyn kokonaisuuteen. Yhtenä tutkimustavoitteena oli löytää vastaus kysymyksiin, mit-
kä yksittäiset ominaisuudet mallin tulee sisältää ja minkälaisen painoarvon kukin osaamis-
alue mallissa ansaitsee. Tässä luvussa vastataan tähän tutkimuskysymykseen.

Mallin rakennetta ja hyvyyttä parannettiin askel askeleelta. Lopulliseen malliin alkupe-
räisestä muuttujajoukosta otettiin mukaan vain merkityksellisemmät muuttujat. Muuttujat
jaettiin aluksi teorian mukaisesti eri osaamisalueille. Kunkin osaamisalueen muuttujajou-
kolle tehtiin perinteinen faktorianalyysi, jolla etsittiin sopivaa määrää faktoreita kullekin
osa-alueelle. Kriteerinä käytettiin ns. Kaiserin kriteeriä, ja jatkotarkasteluihin otettiin mu-
kaan ne faktorit, joiden ominaisarvo oli yli 1. Lisäksi tarkasteltiin yhtä suurempaa ja pie-
nempää faktorilukua ja näistä valittiin tulkinnallisesti paras faktorijoukko.

Konfirmatoriseen malliin valittiin lopuksi ne teorian perusteella sopivat muuttujat, joi-
den Varimax-rotaatiolla saatu suurin lataus oli yli 0.45. Kunkin faktorin reliabiliteettia tes-
tattiin Cronbachin testillä, jolloin laskettiin Cronbachin alpha kunkin faktorin muuttujajou-
kolle sekä siihen tilanteeseen, jos yksi muuttuja poistettaisiin faktorista. Tämän testin ja
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kommunaliteettien perusteella poistettiin rakenteesta huonosti korreloivat muuttujat. Testi-
tuloksista saadut alphat tukivat hyvin mallin reliabiliteettia (tarkemmin luvussa 4.3).

Malli jakaantuu kahteen erilliseen osaan: rakenneyhtälömalliin ja mittausmalliin. Ra-
kenneyhtälömallilla kuvataan faktoreiden välisiä yhteyksiä ja mittausmallilla määritellään,
miten alimman tason faktorit kuvaavat vastaajille esitettyjä alkuperäisiä väittämiä. Seuraa-
van esityksen (kuva 23) yläreunassa on organisaation innovaatiokyvyn kokonaisuutta
osoittava latentti muuttuja, josta käytetään usein nimitystä ”mallin tavoite”. Tämä tavoite
jakaantuu neljään keskenään korreloimattomaan osa-alueeseen (kumppanuus, verkosto,
jne.). Nämä osa-alueet jakaantuvat kukin edelleen 3–6 faktoriin (kuvassa Fxy, missä x ku-
vaa osaamisaluetta ja y faktoria), joita voidaan kutsua esimerkiksi osaamisalueen keinoiksi.

Kuva 23. Organisaation innovaatiokyvyn rakenneyhtälömalli.

Rakenneyhtälömallin informaatio on kiteytetty mallissa oleviin painokertoimiin. Paino-
kertoimet voidaan skaalata usealla tavalla, ja tässä mallissa ne on esitetty niin, että ne sum-
mautuvat ykköseen kussakin vaiheessa. Näin ollen niitä voidaan käsitellä prosenttilukujen
tapaan. Esimerkiksi innovaatiokyvyn suurin paino (48 %) verkostotaitojen osaamisindek-
sin kanssa kertoo, että verkostotaitojen osaamisindeksin kehittäminen on tehokkain tapa
kehittää innovaatiokyvyn kokonaisuutta. Kumppanuus- ja sopimusyhteistyön osaamisin-
deksi saa painokseen 30 %, innovatiivisen hankintaprosessin osaamisindeksi 12 % ja inno-
vaatiokannusteiden käytön osaamisindeksi 10 %. Vastaava rakenne esiintyy ensimmäisen
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Sitten kun johtamismallia käytännössä sovelletaan, ajatellaan nuolien olevan kuvassa
toisin päin, yhdistettynä johtamismallin toiminnalliseen kuvaan (esitetty osaamisalueiden
painoarvoineen luvussa 3.3). Painoarvot on ohjelmoitu innovaatiokyvyn mittaustyökaluun,
joka on Internetissä kaikkien organisaatioiden saatavilla. Toiminnalliselta ja sisällölliseltä
kannalta malli on nyt yhdistettävissä organisaatioiden johtamisjärjestelmiin, joten siihen-
kään ei enää tässä tutkimuksessa puututa. Näiltä osin ei tässä tutkimuksessa ole enää tar-
kentamisen tarvetta.

3.2.6 Mallin implementointi osaksi johtamisjärjestelmää

Teorioiden ja liikkeenjohdon oppien sekä tutkimustavoitteiden perusteella kehitetty malli
tulee kytkeä osaksi organisaation johtamisjärjestelmiä. Muussa tapauksessa se jäisi liian
vähälle huomiolle organisaatioissa. Organisaation innovaatiokyky ei kehity itsestään.

Organisaation innovaatiokykyä edistävät kumppanuus- ja sopimusyhteistyöosaaminen,
verkostotaitojen osaaminen, innovatiivisen hankintaprosessin osaaminen ja innovaatiokan-
nusteiden käytön osaaminen, ne ovat nyt mitattavia osaamisalueita, jotka kannattaa ottaa
osaksi organisaatioiden normaalia tavoitteiden asettamista. Malli toimii johtamisen ja ke-
hittämisen välineenä, joten sille löytyy paikka organisaation johtamisen työkalupakissa.

Innovaatiokyvyn osaamisalueet saivat tässä tutkimuksessa erilaiset painoarvot. Siitä
huolimatta organisaatioissa kannattaa tulevaisuuden toimintaympäristöanalyysien, skenaa-
rioiden, niistä johdettujen visioiden ja strategioiden pohjalta valita tavoitteiden asettami-
sessa vain ne innovaatiokykyä edistävät osaamisalueet, jotka ovat omalle organisaatiolle
kriittisimpiä.

Innovaatiokyvyn kehittäminen tulee saattaa organisaation kokonaisjärjestelmän osaksi.
Organisaatiota tulee kehittää kokonaisvaltaisesti ja tasapainoisesti. Kun organisaatiossa
päätetään lähteä kehittämään innovaatiokykyä, tulee sen tapahtua osana normaalia johta-
mistyötä. Innovaatiokyvyn kehittämisessä on kysymys jatkumosta, ei niinkään yksittäi-
sestä kehittämisprojektista. Jatkumo saattaa kuitenkin sisältää useita pieniä ja suuria kehit-
tämisprojekteja.

Tietyt lainalaisuudet pitää organisaatiossa toteutua, jotta asiat voisivat edistyä. Ensinnä-
kin organisaation johdon tulee aidosti sitoutua innovaatiokyvyn parantamiseen. Tämä voi
onnistua ainoastaan silloin, kun johto pitää asiaa tärkeänä ja ymmärtää kehittämisen mer-
kityksen organisaation tulevaisuuden kannalta. Toivasen (2001) tutkimuksessa on varmis-
tettu, että johdon aito sitoutuminen muun muassa Balanced Scorecardin käyttöönotossa on
todella ratkaisevassa asemassa. Parantuneen innovaatiokyvyn hyötyvaikutukset tulee siis
pystyä perustelemaan, jotta riittävä tahto syntyy.

Todella tärkeää on varmistaa, ettei johtamisjärjestelmässä visioiden, strategioiden ja ar-
vojen tasolla ole ristiriitaa innovaatiokyvyn kehittämisen suhteen ja että siellä on asiaa tu-
kevia elementtejä. Tarvittaessa voidaan asioita selkeyttää ja tehdä ne ristiriidattomiksi.

Innovaatiokyvyn kehittäminen on koko organisaatioon kohdistuvaa kehittämistä jo sen-
kin vuoksi, että yksiköiden välinen yhteistyö on merkittävässä asemassa samoin kuin on or-
ganisaation ulkoinen toimintaympäristö ja organisaation suhteet siihen. Tästä syystä orga-
nisaation kokonaistavoitteet kannattaa purkaa myös yksikköjen tavoitteeksi siten, että ne
ohjaavat samaan suuntaan.
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Tavoitteiden asettamisen yhteydessä on tärkeää mitata nykyisen osaamisen taso, suorit-
taa lähtötasomittaus. Vasta sitten voidaan organisaatiossa asettaa parantamisen määrälle ta-
voitteet. Sen jälkeen organisaatioissa voidaan siirtyä innovaatiokykyä parantavien toimen-
piteiden suunnitteluun. Tässä apuna voi käyttää dokumenttia, jossa on kuvattu askeleet
mallin hyödyntämiseksi. Dokumentin käyttötapa vastaa logiikaltaan pitkälti laatupalkinto-
arvioinneissa käytettyä menettelyä ja sisältää osaamisalueittain kysymyksiä, joita organi-
saatioissa arvioidaan. Tämän dokumentin rakenne on esitetty luvussa 3.3.

Tavoitteiden asettamisessa kannattaa ottaa huomioon erilaisten osaamisalueiden ja or-
ganisaation henkilöiden väliset roolit. Esimerkiksi organisaation hankinnoista vastaavien
on luonnollista ottaa tavoitteekseen innovaatiokannusteiden käytön osaaminen ja innova-
tiivisen hankintaprosessin osaaminen. Se ei kuitenkaan yksin riitä, vaan johdon on tuettava
tavoitteiden saavuttamista yhtenäisesti.

Lopuksi on syytä implementoinnin osalta todeta, että osaava johto kyllä löytää parhaan
tavan innovaatiokyvyn mukaan ottamiseksi organisaation kokonaisjohtamiseen. Innovaa-
tiokyvyn johtamismallin tarkoituksena on muodostaa systemaattinen työkalu organisaation
innovaatiokyvyn kehittämiselle. Tärkeää on myös implementoinnin yhteydessä muistaa,
että organisaation omalla luovuudella tulee olla tilaa eikä ole tarkoituksenmukaista pyrkiä
ohjailemaan kaikkia organisaatioita samaan muottiin. Parhaan tuloksen voi saavuttaa mo-
nin keinoin, eikä innovaatiovoimaa ole syytä lähteä rajoittamaan. Sehän olisi vastoin inno-
vaatioiden perusfilosofiaa.

3.3 Organisaation innovaatiokyvyn johtamismalli tiivistetysti

Tässä luvussa esitetään innovaatiokyvyn johtamismalli tiivistetysti. Tutkimuksen tavoitteet
ovat mallin kehittämisen osalta saavutettu, valmiin mallin testaaminen ja arviointi kuiten-
kin puuttuvat. Jotta valmista mallia voisi paremmin testata ja arvioida, malli esitetään tii-
vistetyssä muodossa. Innovaatiokyvyn johtamismalli palvelee työkaluna organisaatioiden
johtamista, kehittämistä, toimintaympäristön muutosten ennakointia sekä innovaatiokyvyn
hallintaa ja tehostamista.

Osaamisalueet
1. kumppanuus- ja sopimusyhteistyöosaaminen
2. verkostotaitojen osaaminen
3. innovatiivisen hankintaprosessin osaaminen
4. innovaatiokannusteiden käytön osaaminen.
Organisaation johdon työkalu
1. tuottaa konkreettisia mittareita, joita voidaan asettaa organisaatioissa tavoitteiksi

normaalin tavoitteiden asettamisen yhteydessä
2. antaa toimenpidesuosituksia innovaatiokyvyn parantamiseksi
3. auttaa muutosjohtamisessa.
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Organisaation kehittämisen työkalu
1. tuottaa vertailutietoa organisaation innovaatiokyvystä muihin organisaatioihin ver-

rattuna
2. tuottaa vertailutietoa organisaatioiden sisäisten yksiköiden ja ryhmien innovaatio-

kyvystä
3. tuottaa trendejä, jonka avulla innovaatiokykyä opitaan hallitsemaan ja kehittymistä

ennustamaan
4. auttaa tunnistamaan organisaation vahvuuksia ja heikkouksia
5. nostaa esille tarpeita, joiden avulla kehittämisen aktiviteetit voidaan suunnata tar-

kemmin
6. tulokset toimivat keskustelun apuvälineenä.

Lopullinen Internetiin asennettava työkalu sisältää myös ulkoisen arvioinnin mahdolli-
suuden. Johtamismalli koostuu kahdesta osasta: 1) mittausmallista osana johtamisjärjes-
telmiä sekä 2) organisaation innovaatiokyvyn parantamisesta kertovasta dokumentista.
Seuraavassa on esitetty organisaation innovaatiokyvyn johtamismalli kuvana (kuva 24).
Kuvassa näkyvät painoarvot kuvastavat osaamisalueiden suhteellista osuutta organisaa-
tion yleisen innovaatiokyvyn kokonaisuudesta.

Kuva 24. Organisaation innovaatiokyvyn johtamismalli osana organisaation pääasiallista joh-
tamisjärjestelmää.
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Alla olevasta toiminnallisesta kaaviosta saadaan innovaatiokykyä osoittavia 
mittareita organisaation tavoitteiden asettamista varten.
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Yhdistetään organisaation johtamisjärjestelmiin (kuvan numerointi)
1. kriittisten menestystekijöiden tunnistaminen innovaatiokyvyn osalta ja sitä parhai-

ten toteuttavan osaamisalueiden valinta tavoitteiden pohjaksi
2. lähtötasomittaus valituilta tavoitealueilta
3. parantamistavoitteen (-eiden) asettaminen määrällisesti
4. tavoitetoteuman mittaaminen tavoitevuoden jälkeen

. n. n-mittauksien jälkeen kokonaisuuden mittaus on mahdollista (kaikki kerran mitat-
tuja).

Johtamismallissa olevat ylätasojen mittarit ovat seuraavat (varsinaiset tavoitemittarit)
1. kumppanuus- ja sopimusyhteistyön osaamisindeksi
2. verkostotaitojen osaamisindeksi
3. innovatiivisen hankintaprosessin osaamisindeksi
4. innovaatiokannusteiden käytön osaamisindeksi
5. innovaatiokyvyn kokonaisindeksi.

Edelliset muodostavat tavoitteiden asettamisen mittarit. Nämä mittarit jakaantuvat fak-
torikohtaisiin osaamisindekseihin (osamittareihin), joilla on kaikilla oma suhteellinen pai-
noarvonsa koko osaamisalueen indeksistä. Jälkimmäisten avulla voidaan suunnittelun ja
johtamisen keinoin kohdentaa innovaatiokykyä parantavat toimet tarkemmin, jotta kes-
kustelu organisaatioissa ei jäisi liian yleiselle tasolle. Organisaatioissa on usein erilaisia
ryhmiä, ja osamittareiden avulla voidaan jakaa kokonaisen mittarin tavoitteet aina ryhmä-
tasoa myöten, jolloin konkreettinen kehittämistyö on helpompaa vastuuttaa ”perille asti”.
Seuraavassa on esitetty osaamisalueiden faktorit.

Kumppanuus- ja sopimusyhteistyön osaamisindeksi
1. luottamus-, avoimuus- ja vuorovaikutteisuus
2. jatkuva oppiminen
3. sisäinen yhteistyö ja tietämyksen hallinta
4. johtaminen ja motivaatiorakenteet
5. ulkoinen toimintaympäristö ja sopimusyhteistyö
6. yhteistoimintajärjestelmät.
Verkostotaitojen osaamisindeksi
1. dynaamisuus
2. näkemyksellisyys
3. luottamuksellisuus.
Innovatiivisen hankintaprosessin osaamisindeksi
1. markkinoiden tuntemus
2. hankintojen ajoitus ja kysyntänäkymät
3. hankintayhteistyö ja hankintatiedon hallinta
4. hankintojen kiireellisyys ja päätöksenteko.
Innovaatiokannusteiden käytön osaamisindeksi
1. kertahankintojen kannustinmekanismien käyttö
2. kehittämisen motivaatiokannusteet
3. visio, strategiat ja tavoitteet (yhteensopivuus)
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4. luottamus, avoimuus, vuoropuhelu, suhteet
5. resurssit ja palvelut (yhteensopivuus ja kyvykkyys).
Johtamismalli tuottaa myös muuttujakohtaiset indeksit (kohdistusmittarit), jotka saa-

daan kohdistusmittareiden väitteistä (liitteet 1–4). Näilläkin kaikilla on oma suhteellinen
painoarvonsa osana ulottuvuuksia ja sitä kautta kokonaista osaamisaluetta sekä kokonai-
suutta. Kohdistusmittareiden tarkoituksena on antaa syvätietoa toimien kohdistamista var-
ten.

Seuraavassa on esitetty (kuva 25) kehitetyn mallin hyödyntämistä auttavan asiakirjan ra-
kenne (Yliherva 2003a).

Kuva 25. Organisaation innovaatiokyvyn johtamista tehostavan asiakirjan rakenne (Mukaillen
Yliherva 2003a).

Seuraavassa on esitetty (kuvat 26–29) mallin tuottamia raporttiesimerkkejä. Malli tuot-
taa jokaisesta osaamisalueesta myös ulottuvuus- ja muuttujakohtaisen profiiliraportin.
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Kuva 26. Esimerkki organisaation sisäisestä benchmarking-näkymästä osaamisindekseittäin.

Kuva 27. Esimerkki organisaation ulkoisesta benchmarking-näkymästä osaamisindekseittäin.
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Kuva 28. Esimerkki organisaation innovaatiokyvyn kehittymistrendistä osaamisindekseittäin.

Kuva 29. Esimerkki innovatiivisen hankintaprosessin osaamisindeksin jakaantumisesta fakto-
reittain.

3.4 Synteesi johtamismallin rakentamisesta

Luvussa kuvattiin organisaation innovaatiokyvyn johtamismallin rakentaminen. Ensim-
mäiseksi perehdyttiin infra-alan toimintaympäristöön sekä siellä vallitseviin tunnuspiirtei-
siin ja muutosvoimiin. Tämä oli välttämätöntä, jotta kehittämisaineiston tuloksia pystyttiin
analysoimaan ja oikeellisuutta tulkitsemaan.

Keskeisiä infra-alan tunnuspiirteitä innovaatiokehityksen näkökulmasta olivat muun
muassa organisaatioiden väliset lyhyet yhteistyösuhteet, projektikohtaiset ja lyhytnäköiset
valintakriteerit palvelun toimittajan valintaperusteina, nihkeä suhtautuminen vaihtoehtoi-
siin tarjouksiin innovoitujen ratkaisujen osalta, kokonaistaloudellisten valintamittareiden
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vähäisyys, hankittavien palveluiden pilkkominen kapeisiin osaamisalueisiin, vastuu tuot-
teen toimivuuden jäämisestä pääosin ostajalle, organisaatioiden vähäinen yhteistyö kehit-
tämisessä ja heikot innovaatiokannusteet.

Muutosvoimina sen sijaan ovat infra-alan työntekijöiden voimakas siirtyminen eläk-
keelle lähitulevaisuudessa, vähäinen määrä infra-alan opiskelijoita, tuottavuuden paranta-
mishakuisuus, kansainvälinen verokilpailu, infrarakenteille asetetut tavoitteet elinkaarikus-
tannusten, ympäristöystävällisyyden ja muiden vastaavien osalta. Muutosvoimista ja tun-
nuspiirteistä esitettiin tulevaisuuden skenaario, joka pakottaa infra-alan toimijat tiiviim-
pään ja aidompaan kumppanuustyyppiseen yhteistyöhön. Skenaarion mukaan sopimuksien
synnyn valintakriteerit muuttuvat yksittäisen projektin lyhytnäköisen valintakriteerin si-
jaan toiminnan taloudellisuuden tasolle, mikä taas edellyttää enemmän innovatiivisten kan-
nusteiden käyttöä ja innovatiivisten ratkaisujen hakemista.

Toimintaympäristöön tutustumisen jälkeen siirryttiin kehittämään innovaatiokyvyn joh-
tamismallia. Mallin kehittäminen käynnistyi johtamismallin toiminta- ja mittarilogiikan
määrittämisellä. Määrittely eteni tutkimuskysymyksiin vastaamalla. Näin saatiin toimin-
nallisesti kytkettyä yhteen innovaatiokyvyn parantaminen sekä organisaatioiden johtamis-
järjestelmät. Samoin löydettiin ratkaisut heikkouksien ja vahvuuksien tunnistamiseen sekä
benchmarking-näkymien saavuttamiseen. Myös muihin toiminnallisuutta koskeviin tutki-
muskysymyksiin pystyttiin löytämään ratkaisut. Innovoituun malliin saatiin sisällytettyä
jatkuvuuden ja vuorovaikutteisuuden elementit. Toiminnallinen malli on kuvaus siitä,
missä järjestyksessä asiat tehdään ja miten ne liittyvät toisiinsa.

Samassa yhteydessä muodostettiin johtamismallin mittarilogiikka, joka perustuu mitta-
reina indeksipohjaisuuteen. Indeksien logiikka perustuu ns. ideaalimalliin, jossa asioiden
teoreettiset maksimit ja vallitsevat asiantilat muodostavat innovaatiokyvyn määrää kuvaa-
van kuilun aina kussakin mitatussa asiassa. Arvioitaessa organisaation innovaatiokykyä on
hyödyllistä tietää, mitä se parhaimmillaan voisi olla. Toisin päin nähdään, kuinka paljon on
kehitettävää kussakin asiassa, ja voidaan asettaa tavoitteet. Indeksit tuotetaan organisaati-
ossa itsearvioinnin keinoin vallitseviin asiantiloihin peilaten.

Toiminta- ja mittarilogiikoiden määritysten jälkeen siirryttiin kehittämään johtamismal-
lin sisällöllistä puolta. Ensimmäiseksi määriteltiin tutkimuksen keskeiset käsitteet kump-
panuus- ja sopimusyhteistyöosaaminen, verkostotaitojen osaaminen, innovatiivisen han-
kintaprosessin osaaminen ja innovaatiokannusteiden käytön osaaminen. Tämän jälkeen
tunnistettiin ja siirrettiin teoreettisesta viitekehyksestä kunkin käsitemäärityksen alle ne
ominaisuudet, jotka aikaisemman tutkimuksen ja liikkeenjohdon oppien mukaan paranta-
vat organisaation innovaatiokykyä ja liittyvät kuhunkin käsitemääritykseen. Näin onnistut-
tiin liittämään teoriat ja johtamismalli yhteen (tutkimuskysymykset). Samoin päästiin muo-
dostamaan mittariston keskeinen käsite käytännössä, osaamisindeksi.

Mittariston rakentaminen oli iteroiva prosessi. Mittavälinettä kehitettäessä ensimmäiset
kysymyssarjat sisälsivät yhteensä 170 muuttujaa ja oli pituudeltaan liian pitkä ja raskas.
Faktorianalyysien jälkeen oli mahdollista typistää muuttujien määrä 89 väitteeseen (liitteet
1–4), jotka edelleen jakaantuivat kullekin osaamisalueelle siten, että kumppanuus- ja sopi-
musyhteistyöosaamiseen jäi 30 mittaria, verkostotaitojen osaamiseen 14 mittaria, innova-
tiivisen hankintaprosessin osaamiseen 18 mittaria ja innovaatiokannusteiden käytön osaa-
miseen 27 mittaria. Kun lisäksi johtamismallin logiikkaan kuuluu, että kerrallaan organi-
saation tavoitteistoon valitaan korkeintaan 2 osaamisaluetta, saavutettiin mallista riittävän
kevyt väline innovaatiokyvyn mittaamiseksi.
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Faktorianalyysin keinoin löydettiin kuhunkin aihepiiriin kuuluvasta muuttujajoukosta
niiden taustalla olevia ulottuvuuksia eli faktoreita. Faktoreita osaamisalueille muodostui
kolmesta kuuteen. Näiden teoreettiset maksimit on kuvattu luvussa 3.2.2. Ulottuvuuksien
avulla pystyttiin kuvaamaan havaintojen taustalla olevia abstrakteja ja käsitteellisiä koko-
naisuuksia, joiden mittaaminen suoraan olisi ollut vaikeaa. Saadut faktorit olivat yllättävän
tarkasti sen näköisiä kuin teorioiden ja tutkijan hypoteesien perusteella olisi voinut odottaa.
Ulottuvuuksien teoreettisten maksimien kuvauksien päivittäminen jäi näin ollen kevyeksi.
Se vakuutti tutkijan faktorianalyysin käyttökelpoisuudesta tämäntyyppisissä tutkimuk-
sissa. Ainoastaan innovaatiokannusteiden käytön osalta ei teorioiden perusteella voinut ko-
vin vahvasti ennustaa tulevaa ryhmittelyä. Siitä huolimatta tältä osaamisalueelta saadut
faktorit saivat voimakasta tukea kehittämisaineistosta.

Johtamismallin eri osaamisalueiden, yksittäisten ulottuvuuksien ja kohdistusmittareiden
painoarvot määriteltiin niin ikään faktorianalyysin avulla. Tulokset vaikuttivat painoarvo-
jen suhteen varsin perusteltavissa olevilta. Näiden avulla organisaatioissa voidaan tehok-
kaammin johtaa innovaatiokykyä parantavat toimenpiteet organisaatioiden toimintata-
voiksi. Painoarvot ovat oleellisia mittausmallissa ja niiden kautta myös tulokset antavat pa-
rempaa tietoa päätöksenteon pohjaksi. Tulosten mukaan verkostotaitojen kehittäminen on
tehokkain tapa parantaa organisaation innovaatiokykyä.

Edelliset liittyivät siis johtamismallin mittavälineen rakentamiseen. Johtamismallin
käyttöönoton helpottamiseksi tarvittiin organisaation innovaatiokyvyn kehittämistä ku-
vaava erillinen dokumentti. Sen tavoitteena on mahdollisimman tiiviisti ja käytännönlähei-
sesti kuvata mallin hyödynnettävyys, sisältö ja taustat, jotta myös tutkimuksen ulkopuoli-
sissa organisaatioissa voidaan malli ottaa käyttöön. Tämä yhdessä mittavälineen kanssa
muodostaa johtamismallin kokonaisuuden.

Luvussa pohdittiin myös, miten malli implementoidaan osaksi organisaatioiden pääasi-
allisia johtamisjärjestelmiä. Tässä yhteydessä ilmeni, että innovaatiokyvyn parantaminen
kannattaa ottaa osaksi organisaatioiden tavoitteiden asettamista. Johdon tuki kehittämiselle
on täysin välttämätön ja asioita tulee edistää ymmärryksen kautta eikä pakottamalla. Edellä
mainittu dokumentti auttaa ymmärryksen saavuttamisessa ja toimii samaan tapaan kuin
laatupalkintokriteerit.

Kehittämisaineiston analysoidut tulokset vaikuttivat totuuden mukaisilta, kun niitä pei-
lattiin teoriaosuuteen sekä infra-alan toimintaympäristössä vaikuttaviin voimiin ja tunnus-
piirteisiin. Oli etukäteen tiedossa, että infra-alan toimintakulttuuri ei ole tukenut tämänta-
paisten menettelyiden ja osaamisen kehittämistä aikaisemmin. Tiedossa oli myös alan toi-
mijoiden luontainen halu kehittää innovaatiokykyään. Innovaatiokehityksestä organisaa-
tiot voivat hyötyä jo siinäkin mielessä, että kansainvälinen kilpailu tuo Suomeen myös kan-
sainvälisiä toimijoita ja alan yritysten on varauduttava kovenevaan kilpailuun. Myös julki-
sen alan organisaatioiden tulevaisuudennäkymät pakottavat kehittämään malliin sisältyvää
osaamista. Johtamismalli kuvattiin tiivistetysti luvun loppupuolella, jotta valmista mallia
voisi paremmin testata ja arvioida.



4 Rakennetun johtamismallin testaaminen ja arvioiminen

Luvussa 4 testataan ja arvioidaan rakennettua johtamismallia kuudella eri tavalla. Denzinin
(1988) mukaan on selvää, että mitä useampaa tutkimusmenetelmää käyttää, sitä varmem-
paa on saatu tieto. Tätä kutsutaan triangulaatioksi (Denzin 1988); samaa ilmiötä tarkastel-
laan useasta eri suunnasta. Koska tutkimuksessa on käytetty konstruktiivista tutkimusotet-
ta, korostuu tällaisten ”markkinatestien” tekemisen tärkeys. Lukan (2000) mukaan juuri
tämän tutkimusvaiheen vuoksi konstruktiivinen tutkimusote eroaa tyypillisestä analyytti-
sestä mallinnuksesta, jossa kehitetyt konstruktiot usein vain rakennetaan ilman että niiden
empiiristä toteuttamiskelpoisuutta millään tavoin testataan.

4.1 Kehitetyn johtamismallin testaus- ja arviointimenettelyt

Johtamismallia testataan ja arvioidaan tutkimuksen tavoitteita vasten. Tarkoituksena on
saada varmuutta kysymykseen, täyttääkö kehitetty johtamismalli sille asetetut tavoitteet.
Testausmenettelyiden yhteydessä haetaan myös tietoa mallin soveltamisalueiden määrittä-
mistä varten. Samoin tavoitellaan tietoa kehitetyn mallin vaikuttavuudesta käytännön orga-
nisaatioiden jokapäiväiseen elämään. Viimeinen kertoo omalta osaltaan myös mallin
hyvyydestä.

Yksittäisten testauksien ja arviointien kulku sekä niiden tulokset esitetään luvuissa 4.2
ja 4.3. Tässä luvussa on kirjoitettu menettelykohtaisesti niiden tavoitteet. Testausmenette-
lyt liittyvät valmiin mallin testaamiseen. Arviointimenettelyissä hyödynnetään mallin
rakentamisen aikana syntynyttä aineistoa ja sen kautta arvioidaan mallin toimivuutta.
Kuten tutkimuksen metodologiaa käsittelevässä luvussa esitettiin, tutkimuksessa käytettä-
vät testaus- ja arviointimenettelyt ovat seuraavat:

Testausmenettelyt

1. Kyselytutkimus kehitetystä mallista: tavoitteena on tunnistaa, onko tutkimuksen
alussa asetetut tavoitteet saavutettu. Tulokset ja käytetyt kysymykset esitetään
luvussa 4.2.1.
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2. Mallin testaaminen peilin kautta: tavoitteena on saavuttaa objektiivisuutta itsearvioi-
tujen mittaustulosten absoluuttisista ja suhteellisista arvoista ulkoisten arvioiden
kautta. Toisin sanoen tavoitteena on tunnistaa, onko innovaatiokyvykkyyden itsearvi-
ointi riittävän objektiivinen menettely osaamisen mittaamiseen. Testaus suoritetaan
kyselytutkimuksen avulla. Tulokset ja käytetyt kysymykset esitetään luvussa 4.2.2.

3. Mallin testaaminen case-organisaatioissa: johtamisaktiviteettien vaikutukset yksittäi-
siin mittareihin ja osaamisalueisiin. Tavoitteena on tunnistaa, miten elävässä organi-
saatioissa johtamisen aktiviteetit vaikuttavat johtamismallin mittarilukuihin. Testaus
suoritetaan kyselytutkimuksen avulla. Tulokset ja käytetyt kysymykset esitetään
luvussa 4.2.3.

4. Asiantuntijahaastattelut ja -lausunnot mallin hyödyllisyydestä, käytettävyydestä ja
soveltamisalasta: tavoitteena on saada lisää kvalitatiivista tietoa siitä, miten malli
täyttää sille asetettuja odotuksia ja antaa näkemystä soveltamisalueiden pohdintoihin.
Testaus suoritetaan sekä käytetyt kysymykset ja tulokset esitetään luvussa 4.2.4.

Arviointimenettelyt

1. Mallin arviointi kehittämisaineiston avulla: tavoitteena analysoida, että saadut vasta-
ukset pitävät yhtä teorioiden ja infra-alan toimintaympäristön tunnuspiirteiden
kanssa. Kyselytutkimus on suoritettu ja tuloksia analysoitu luvussa kolme mallin
kehittämisen yhteydessä. Arviointisynteesi tuloksista esitetään luvussa 4.3.1.

2. Mallin arviointi tilastollisten menetelmien kautta: tavoitteena on saada tilastollisten
menetelmien avulla varmuutta mallin hyvyydestä ja kyvystä täyttää sille asetetut vaa-
teet. Arviointi on suoritettu pitkälti luvun kolme aikana mallin kehittämisen yhtey-
dessä, mutta tilastollisten testisuureiden osalta synteesi ja lisätarkastelut ovat luvussa
4.3.2.

4.2 Johtamismallin testaaminen

Seuraavissa alaluvuissa käydään läpi valmiin mallin toimivuuteen ja vaikuttavuuteen sekä
tutkimustavoitteiden saavuttamiseen liittyvät testaukset. Sekä tulokset että käytetyt kysy-
mykset on liitetty alalukujen yhteyteen, jotta julkaisun liiteaineisto ei tarpeettomasti laaje-
nisi. Testaamiseen liittyy neljä erillistä kyselytutkimusta.

4.2.1 Tutkimuksessa kehitetyn mallin testaaminen kyselytutkimuksella

Tutkimuksessa mukana olevilta organisaatioilta kysyttiin innovaatiokyvyn johtamismallin
raportoinnin jälkeen, miten se täyttää tutkimuksen taustoissa havaittuja puutteita ja tutki-
muksen tavoitteiden mukaisia kriteereitä. Raportointi suoritettiin kahdella tavalla: ensinnä-
kin organisaatioille toimitettiin kehittämisaineiston tulokset, joissa oli esitetty organisaati-
on omat tulokset kokonaisuutena ja yksiköittäin sekä benchmarking-näkymät suhteessa
muihin organisaatioihin. Lisäksi organisaatioille toimitettiin organisaation innovaatioky-
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vyn kehittämiseen liittyvä dokumentti, jonka rakenne oli edellä esitetyn mukainen. Tämän
lisäksi tutkija kiersi organisaatioissa kertomassa ja keskustelemassa keskeisistä johtopää-
töksistä ja mallin hyödynnettävyydestä. Raportointi suoritettiin pääosin touko–kesäkuussa
2003.

Kyselytutkimuksen tavoitteena oli arvioida johtamismallin tunnettuuteen, ymmärrettä-
vyyteen, hyödynnettävyyteen ja vaikuttavuuteen liittyviä asioita. Tutkimustavoitteet, joi-
den toteutumista kyselytutkimuksella testattiin, liittyivät siis suurimmalta osiltaan johta-
mismallille asetettuihin tavoitteisiin. Kyselytutkimuksessa vastaajia pyydettiin ottamaan
kantaa yhteensä 14 väittämään. Kyselytutkimus osoitettiin organisaatioiden yhdyshenki-
löille, jotka kuuluivat pääsääntöisesti organisaatioidensa johtoryhmiin. Ensimmäinen osio
kyselytutkimuksessa koski innovaatiokykyyn liittyvien asioiden tunnettuutta.
1. Tausta: Ei tunneta innovaatioiden lähteitä ja niiden syntyyn vaikuttavia osaamisia ja

menettelyitä.
2. Tutkimuskysymys: Miten innovaatiolähteet ja innovaatioiden syntyä edistävät ominai-

suudet saadaan organisaatioiden johdolle tutuiksi?

Väitteet liittyivät kehitetyn mallin hyvyyteen täyttää johdannossa esitetyt tietopuutteet
asioiden tuntemisen ja merkityksen osalta. Väitteet olivat muotoa ”Tunnemme nyt parem-
min kuin aikaisemmin seuraavien osa-alueiden merkityksen osana innovaatiokyky-
ämme”. Vaaka-akseli kuvaa prosentteina sen tietoisuuden tason, joka raportoinnin jäl-
keen teoreettisesta maksimista on tietoisuuden parantumisen osalta saavutettu. Seuraa-
vassa (kuva 30) on esitetty testin tulokset graafisesti. Vastauksista on laskettu keskiarvot
kysymyksittäin.

Kuva 30. Eri osaamisalueiden lisääntynyt tunnettuus organisaation innovaatiokyvyn paranta-
misessa sen teoreettisesta maksimista (n=20).
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Seuraavaksi organisaatioilta kysyttiin neljä väitettä siitä, miten malli täyttää muita tut-
kimuksen alussa asetettuja tavoitteita. Seuraavassa taulukossa (taulukko 19) olevat prosen-
tit liittyvät johtamisen, mittaamisen ja tulosvertailujen kautta saavutettua parannuksen
tasoa, joka raportoinnin jälkeen teoreettisesta maksimista on toteutunut. Tutkimuksen pää-
tavoitteisiin kuuluivat seuraavat kohdat joihin taulukon väittämät pyrkivät vastaamaan:
1. Tausta: Ei panosteta innovaatiokyvyn kehittämiseen, koska ei ole olemassa teknisiä ja

objektiivisia mittaustapoja eikä mittareita innovaatiokyvyn todentamiseksi siten, että
niitä asetettaisiin organisaatioiden tavoitteiksi.

2. Tausta: Ei tunneta oman organisaation vahvuuksia ja heikkouksia suhteessa oman
viiteryhmän organisaatioihin, koska ei ole olemassa teknistä ratkaisua vertailujen
tekemiseksi.

3. Tutkimuskysymys: Miten malliin saadaan mittarit, joita voidaan hyödyntää organi-
saatioiden tavoitteiden asettamisessa ja tulosten seurannassa?

4. Tutkimuskysymys: Miten innovaatiokyvyn mittausmenttely järjestetään teknisesti
siten, että se mahdollistaa innovaatiokyvyn asettamisen organisaatioiden tavoit-
teiksi?

5. Tutkimuskysymys: Miten innovaatiokyvyn benchmarkaus järjestetään teknisesti siten,
että innovaatiokyvyn osaamisvertailut ovat organisaatioiden saatavilla?

6. Tutkimuskysymys: Voidaanko yksittäisistä ominaisuuksista muodostaa suurempia pai-
noarvotettuja kokonaisuuksia johtamisen helpottamiseksi?

Taulukko 19. Toteutunut parannus johtamisen, mittaamisen ja vertailujen osalta sen teo-
reettisesta maksimista (n=20).

Tutkimuskysymyksiin 3-6 saadaan lisävarmistusta luvusta kolme. Internetin avulla mitta-
usmenettely on organisaatioiden saatavilla. Mittausväline antaa tulokset siten, että organi-
saatiot saavat vertailutietoa oman organisaation osaamisesta suhteessa viiteryhmään ja
sisäisiin yksiköihin. Painoarvotetut kokonaisuudet on kehitetty luvussa 3.2 ja esitetty muun
muassa luvussa 3.3.

Sen jälkeen kysyttiin vaikutuksiin ja mallin hyödynnettävyyteen liittyviä asioita.
Samalla haluttiin saada lisätietoa mallin yleisestä hyvyydestä.
1. Tausta: Innovaatiokykyä on vaikea johtaa ja ohjata, koska se on ilmiönä niin laaja.
2. Tutkimuskysymys: Miten tällainen johtamismalli saadaan organisaatioiden johdon

käytännön työkaluksi?

Seuraavat kysymykset auttavat myös arvioimaan tutkimuksen lopussa kehitetyn mal-
lin soveltuvuutta erilaisissa ympäristöissä.

Kyselytutkimuksessa esitetty väite Vastaajien keskiarvo 
(%)

Meillä on nyt olemassa mittareita, joita voidaan kytkeä osaksi johtamisjärjestelmää. 90
Meillä on mallin myötä mahdollisuus mitata objektiivisemmin innovaatio-
kykyämme.

75

Tunnemme nyt vahvuuksiamme ja heikkouksiamme paremmin suhteessa
innovatiiviseen tavoitetilaan.

85

Tunnemme nyt vahvuuksiamme ja heikkouksiamme paremmin suhteessa 
muihin organisaatioihin.

70
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Taulukko 20. Tutkimuksen päätavoitteen testaus mallin vaikuttavuuden osalta (n=20).

4.2.2 Tutkimustulosten objektiivisuuden testaaminen ”peilin kautta”

Osaamisindeksit on muodostettu itsearvioinnin keinoin. Tutkimuksessa nähtiin tarpeelli-
seksi testata itsearvioinnin antamien tulosten poikkeavuus ulkoisen arvioinnin tuloksista.
Näin haluttiin lisätä tutkimustulosten objektiivisuutta ja selvittää itsearviointimenettelyn
toimivuutta.

Tämän vuoksi valittiin kolme tutkimuksessa mukana ollutta organisaatiota ja pyydettiin
niitä nimeämään organisaatioita, joiden kanssa olivat tehneet yhteistyötä. Tämän jälkeen
näille yhteistyötahoille osoitettiin kysely, jossa pyydettiin arvioimaan samoja asioita tutki-
muksessa mukana olleista organisaatioista, joita nämä organisaatiot olivat itse itsestään
arvioineet. Kokonaisia osaamisindeksejä ei muodostettu, mutta mittaristosta valittiin kysy-
mykset, jotka sopivat ulkopuoliseen arviointiin.

Tavoite oli siis testata itsearvioinnin luotettavuutta. Luotettavuutta voidaan tässä arvi-
oinnissa tutkia kahta eri kautta. Yhtäältä merkittävää on kysymysparien absoluuttiset ja
suhteelliset erot. Toisaalta vieläkin tärkeämpää on löytää mahdolliset profiilierot osaamis-
alueiden välillä. Viimeinen on todella tärkeää, koska se mittaa vahvuuksien ja heikkouksien
tunnistamista. Tämä on merkittävää, koska monet organisaatiot valitsevat sen tiedon perus-
teella parantamistavoitteensa ja suuntaavat näin ollen kehitystyötään.

Testauksessa oli mukana yksi julkisen alan tilaajaorganisaatio ja yhden yrityksen kaksi
yksikköä (kuva 31). Julkisen alan tilaajaorganisaatioon liittyvät kysymykset otettiin johta-
mismallin kaikilta neljältä osaamisalueelta. Yritysorganisaatioiden osalta arviointi jaettiin
kahteen osaan. Ensinnäkin kaikilta kysyttiin yritysorganisaatioiden kyvystä tehdä kumppa-
nuus- ja sopimusyhteistyötä ja toimia verkostosuhteissa. Sen lisäksi kysyttiin yritysorgani-
saatioiden alihankkijoilta niiden kyvystä hankkia palveluita innovatiivisuutta herättävällä
tavalla. Julkisen alan tilaajat eivät olisi pystyneet arvioimaan jälkimmäistä, koska yritysor-
ganisaatioiden hankinta ei konkretisoidu niin selvästi asiakkaille.

Kyselytutkimuksessa esitetty väite Vastaajien keskiarvo (%)
Tarkoituksemme on ottaa organisaatiomme innovaatiokyvyn kehittäminen 
johtamisen kohteeksi. 80

Pystymme ja osaamme hyödyntää innovaatiokyvyn johtamismallia
organisaatiossamme. 70

Organisaation innovaatiokyvyn johtamisesta saa nyt paremman otteen. 90
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Kuva 31. Testausasetelmat tulosten objektiiviseksi arvioinniksi peilin kautta.

Testi A:ssa kyselylomakkeet toimitettiin kahdellekymmenelle nimetylle organisaatiolle.
Niitä pyydettiin arvioimaan tilaajan osaamista kumppanuus- ja sopimusyhteistyössä, ver-
kostotaidoissa, hankintaprosessissa ja innovaatiokannusteiden käytössä. Vastausprosentti
nousi ”patisteluiden” jälkeen yli 50 %:n. Vastauksien luotettavuutta lisäsi myös se, että
tuloksien käsittely luvattiin tehdä niin, ettei yksittäisen vastaajan eikä organisaation nimi
tule tuloksien raportoinnissa esille.

Itsearvioinnin ja ulkopuolisten kumppanien näkemyserot testattiin kahden riippumatto-
man otoksen keskiarvotestillä. Testin nollahypoteesina oli, että näkemyseroja ei esiinny.
Minkään yksittäisen muuttujan keskiarvojen erot eivät muodostuneet tilastollisesti merkit-
täviksi (testien t-arvot vaihtelivat välillä 0.4–1.46 ja vastaavat p-arvot välillä 0.11–0.70).
Tuloksia on pidettävä kuitenkin vain suuntaa antavina, sillä otokset ovat varsin pieniä ja
osaamisindeksit eivät ole välttämättä normaalijakautuneita. Seuraavassa on esitetty (kuva
32) vertailu ulkopuolisten kumppanien näkemyksistä ja tilaajan itsearvioinnin tuloksista.
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Kuva 32. Itsearvionnin ja ulkoisen arvioinnin absoluuttiset arvot.

Tulos osoittaa kokonaisuutena, että kyseinen tilaaja ja sen alaiset yksiköt ovat arvioineet
oman nykytilansa hyvinkin objektiivisella tavalla. Tulos on muodostettu sellaisista mitta-
reista, joita ulkopuolisetkin voivat arvioida. Nämä tulokset on sitten skaalattu omilla pai-
noarvoillaan osaamisindeksin kokonaisuuteen. Tulos lisää selvästi luottamusta itsearvioin-
timenettelyyn.

Yksittäisiä osaamisindeksejä tarkasteltaessa huomataan, että tilaaja pitää itseään huo-
nompana hankintaprosessin osaajana kuin ulkoiset kumppanit. Ero on kuitenkin todella
pieni, eikä sillä näin ole suurta merkitystä. Muiden osaamisalueiden kohdalla itsearviointi
on puolestaan tuottanut hiukan paremmat tulokset kuin ulkoinen arviointi. Nekin erot jää-
vät minimaalisiksi. Näistä lähtökohdista voidaan vakuuttua, että tehty mittaus vastasi
vähintäänkin kohtuullisen hyvin todellista asiantilaa.

Ehkä vielä merkittävämpi asia on indeksien keskinäinen profiili. Usein organisaatioissa
tehdään juuri profiilin antamien tulosten pohjalta päätöksiä tulevaisuuden kehittämisakti-
viteeteistä. Katsottaessa edellä olevaa kuvaa voidaan profiilista nähdä sen vastaavan samaa
järjestystä, joka itsearvioinnin perusteella muodostui.

Profiilien tulokset vastasivat siis myös järjestykseltään toisiaan, kun katsottiin kehittä-
misen suhteellista määrää ottamatta kantaa osaamisalueiden keskinäiseen tärkeyteen.
Tämän perusteella voidaan havaita, että itsearviointi tunnisti osaamisalueiden kehittämisen
määrän samalla tavalla kuin ulkopuolinenkin arvio laittamalla ne samanlaiseen prioriteet-
tijärjestykseen.

Testi B:ssä oli mukana yhden yrityksen kaksi organisaatioyksikköä. Kyselylomake lähe-
tettiin yhteensä viidelletoista alihankkijalle ja kolmelletoista asiakkaalle. Niitä pyydettiin
arvioimaan yritysorganisaatioiden osaamista edellä esitetyn tutkimusasetelman mukaisesti.
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Saatesanoissa korostettiin jälleen, että vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä vas-
taajaorganisaatioiden nimi tule missään vaiheessa esille. Jälleen haluttiin varmistaa mah-
dollisimman rehellisten vastauksien saaminen. Seuraavassa on esitetty (kuva 33) ensim-
mäistä organisaatioyksikköä koskevat tulokset.

Kuva 33. Ensimmäisenä tutkitun yritysorganisaation itsearvioinnin, asiakasarvioinnin ja ali-
hankkijoiden arvioinnin tulokset.

Kuvassa esitetyt profiilit vastaavat suhteellisen hyvin toisiaan. Tämä vankistaa sitä
näkemystä, että itsearviointi on menettelynä varsin uskottava. Yritysorganisaation näke-
mykset kehittämispanosten määrästä ja suunnasta eivät ole ristiriidassa ulkopuolisten näke-
mysten kanssa. Kahden ensimmäisen muuttujan osalta keskiarvojen erot testattiin varians-
sianalyysillä, eikä niissä havaittu tilastollisesti merkittäviä eroja. Jälleen on todettava, että
tulokset ovat vain suuntaan antavia, sillä havaintojen lukumäärät per ryhmä ovat hyvin pie-
niä. Itsearviointia testattiin myös siten, että asiakkaiden ja alihankkijoiden ryhmät yhdistet-
tiin ja tämän ryhmän keskiarvoja verrattiin itsearviointiin t-testillä, mutta tässäkään ei saatu
tilastollisesti merkittäviä eroja; kaikkien testien p-arvot olivat suurempia kuin 0.30.

Katsottaessa tarkemmin vertailun välittämää informaatiota, voidaan sieltä löytää myös
muuta analysoitavaa. Asiakkaat näyttävät arvioineen positiivisemmin yritysorganisaation
osaamisen kun alihankkijat. Erot eivät kuitenkaan ole suuria. Eron voisi olettaa johtuvan
alan toimintakulttuurista, jossa asiakkaan merkitys nähdään suurempana kuin alihankkijan.
Siihen liittyy ajatus, että alihankkijoita kyllä löytyy, kunhan vain olisi asiakkailta saatua
työkantaa. Lisäselityksiä voidaan löytää myös 1990-luvulla voimistuneesta asiakaslähtöi-
syyden korostamisesta. Kun katsotaan aiemmin esiin tuotuja näkökulmia, jossa hankinta-
toimen strateginen merkitys on kasvamassa ja samaan aikaan alan resurssit ovat vähene-
vässä, voidaan olettaa näiden näkökulmien tasoittavan tätä eroa tulevaisuudessa. Lisäksi
voisi päätellä, että kumppanuus- ja sopimusyhteistyöosaamisen sekä verkostotaitojen
parantuminen tulevat vaikuttamaan eroihin pienentävästi. Edellä testattu yritysorganisaatio
tuottaa rakentamis- ja kunnossapitopalveluita.
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Toinen yritysorganisaatio valittiin sen perusteella, että se tuottaa erisisältöistä palvelua
kuin ensimmäinen. Organisaatioksi valittiin konsultointipalveluita tuottava yksikkö. Näin
haluttiin nähdä, onko palvelutuotannon sisällöllä osuutta tuloksien muodostumiseen. Seu-
raavassa on esitetty (kuva 34) toista organisaatioyksikköä koskevat tulokset.

Kuva 34. Toisena tutkitun yritysorganisaation itsearvioinnin, asiakasarvioinnin ja alihankki-
joiden arvioinnin tulokset.

Toisenkin yritysorganisaation itsearviointi ja ulkopuolisten tekemät arviot ovat kohtuul-
lisen yhteneviä ja profiilit kulkevat johdonmukaisesti. Merkille pantavaa tässä on se, että
molemmat ulkopuoliset arviointiryhmät näkevät mittauksen kohteena olevan yritysorgani-
saation osaamisen hieman parempana kuin yritys itse kahdessa ensimmäisessä osaamisalu-
eessa. Erot eivät ole kuitenkaan merkittäviä. Sen sijaan innovatiivisen hankintaprosessin ja
innovaatiokannusteiden käytön osa-alueilla asiat ovat toisin päin: yritys toimii mielestään
innovaatiokehityksen kannustamisessa paremmin kuin alihankkijat sen näkevät. Kahden
ensimmäisen muuttujan osalta keskiarvojen erot testattiin jälleen varianssianalyysillä, eikä
niissä havaittu tilastollisesti merkittäviä eroja. Jälleen on todettava, että tulokset ovat vain
suuntaan antavia, sillä havaintojen lukumäärät per ryhmä ovat hyvin pieniä. Itsearviointia
testattiin myös siten, että asiakkaiden ja alihankkijoiden ryhmät yhdistettiin ja tämän ryh-
män keskiarvoja verrattiin itsearviointiin t-testillä, mutta tässäkään ei saatu tilastollisesti
merkittäviä eroja kaikkien testien p-arvot olivat suurempia kuin 0.18.

Jälkimmäinen yritysorganisaatio tuottaa infra-alan konsultointiin liittyvää palvelua. On
johdonmukaista ajatella samaan tapaan kuin ensimmäisen yrityksen osalta: asiakaslähtöi-
syys on korostunut, ja siihen päähän panostetaan organisaatiossa enemmän kuin alihankin-
tapäähän. Kuitenkin alihankkijoiden arviot ylittävät testiorganisaation itsearvioinnin tulok-
set kahdella ensimmäisellä osaamisalueella. Se voisi viestiä siitä, että asioihin on alettu
panostaa enemmän. Toisaalta trenditietoa ei ole käytettävissä, ja näin ollen tällaisten pää-
telmien tekeminen ei ole vakaalla pohjalla.

Lopuksi voidaan todeta, että kaiken kaikkiaan ulkopuolista arviointia tässä testauksessa
suoritti 30 organisaatiota, mikä on kohtuullinen määrä. Itsearvioinnin tulokset näyttävät
antavan luotettavaa kuvaa organisaation toiminnasta, ainakin se myös ulkopuolelta näyttää
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samanlaisena. Kaikkia kysymyksiä ei voitu ulkopuolisilta organisaatioilta kysyä, vaan
kysymykset tuli valita sen pohjalta, mitkä seikat ylipäänsä näkyvät organisaatioiden väli-
sessä kanssakäymisessä. Absoluuttiset erot ja profiilit olivat yllättävänkin lähellä toisiaan,
mikä lisää uskoa johtamismallin ja itsearviointimenettelyn käyttökelpoisuuteen. Myös
tilastollisesti katsoen erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä, joskin havaintojen vähäi-
syyden vuoksi tulokset ovat vain suuntaa antavia. Asiakkaiden mielikuva näyttää olevan
hieman positiivisempi kuin alihankkijoiden. Se on hyvin luonnollinen tila ainakin
infra-alalla. Oletettavasti arviot muillakin toimialoilla olisivat pääsääntöisesti samaan
suuntaan kallellaan.

4.2.3 Tutkimuksessa kehitetyn mallin testaaminen case-yrityksessä

Tutkimuksen case-yrityksenä toimi Tieliikelaitos. Tieliikelaitos on infra-alan palveluita
tuottava valtion liikelaitos, joka toimii markkinoilla yhtenä monista palveluntuottajista.
Tieliikelaitos keskittyy ensisijaisesti liikenneväylien suunnitteluun, rakentamiseen, ylläpi-
toon ja hoitoon sekä liikenteen ja liikenneympäristön tieto- ja asiantuntijapalveluihin.

Tieliikelaitoksen liikevaihto vuonna 2002 oli 551 miljoonaa euroa. Tieliikelaitoksen
henkilöstömäärä vuoden 2002 lopussa oli 3528 henkilöä. Tieliikelaitoksen merkittävimpiä
asiakkaita olivat valtion virastot, kunnat ja kaupungit sekä teollisuuden ja kaupan yritykset.
Suurin yksittäinen asiakas on Tiehallinto. Tieliikelaitoksen organisaatio muodostuu pää-
konttorista ja seitsemästä palveluryhmästä sekä palveluryhmien alaisuudessa toimivista
palveluyksiköistä.

Tieliikelaitos panostaa noin yhden prosentin liikevaihdostaan tutkimus- ja kehittämis-
toimintaan. Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla tarkoitetaan lähinnä erityisiä kehityspro-
jekteja. Tieliikelaitoksessa on panostettu prosessien ja toimintatapojen kehitykseen voi-
makkaasti jo usean vuoden ajan. Visiossa ja strategioissa korostuu asiakastarpeiden
ymmärtäminen ja näihin tarpeisiin kehitettyjen palveluiden tarjoaminen. Strategioissa on
myös keskeisesti näkyvillä henkilöstön osaaminen ja kehityshakuisuus.

Tämän testin tavoitteena oli tutkia yksittäisissä mittareissa tapahtuvia muutoksia tietty-
jen johtamisaktiviteettien toteuttamisen jälkeen. Testaus tehtiin kumppanuus- ja sopimus-
yhteistyöhön liittyvien yksittäisten muuttujien kautta. Mallin kehittämisaineiston keruun
yhteydessä vastaajat arvioivat erikseen tämän osaamisalueen asiantilaa arvostusten, menet-
telyiden ja käytännön toiminnan kannalta helmi–maaliskuussa 2003 (vrt. mittari: kumppa-
nuus- ja sopimusyhteistyöosaaminen).

Seuraavassa vaiheessa loppukeväästä 2003 Tieliikelaitoksen johtoryhmän ja hallituksen
yhteisessä toiminnansuunnittelupäivässä käytiin läpi tulevaisuuteen liittyviä kehittämistoi-
mia. Yhtenä toimena nähtiin kumppanuus- ja sopimusyhteistyön osaamisen kehittäminen.
Tästä kehittämistoimesta keskusteltiin organisaation kanssa strategioiden ja liiketoiminta-
suunnitelmien päivittämisen yhteydessä.

Loppukesästä 2003 tähän testiin osallistuneiden organisaatioyksiköiden johtajat alkoi-
vat viestiä voimakkaasti luottamuksen rakentamisen, sisäisen yhteistyön ja ilmapiirin avoi-
muuden merkityksestä johtoryhmiensä jäsenille. Kyseisten johtoryhmien jäsenet olivat
vastaamassa keväällä tuotetun kehittämisaineiston kysymyksiin. Uusia menettelyitä ei tällä
välillä kehitetty. Näin päästiin näkemään, mitä muutoksia mittareissa tapahtui johtamisak-
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tiviteettien jälkeen. Seuraavissa on esitetty grafiikan avulla mittareissa tapahtuneet muu-
tokset (kuvat 35 ja 36).

Kuva 35. Johtamisaktiviteettien vaikutus yksittäisiin muuttujiin ensimmäisessä organisaatio-
yksikössä (n=5).

Muutos (%) –sarake kuvaa kevään ja loppukesän välisenä aikana tapahtunutta muutosta
prosentteina. Muut sarakkeet kertovat kevään ja loppukesän mittauksen tulokset sellaisi-
naan indeksiperiaatteella. Kuvasta nähdään johtamisaktiviteettien jälkeen tapahtuneet
muutokset. Organisaation johtavia käsityksiä (=arvostuksia) kuvaavat muuttujat ovat kehit-
tyneet suotuisasti. Kuvassa on korostettu tätä muutosta ympyröimällä eniten kehittyneet
asiat. Sen sijaan asioiden edistämistä kuvaavat menettelyt ja käytäntöä kuvaavat pylväät
ovat käytännössä kevään mittaustulosten tasolla. Menettelyt saavat kuitenkin vajaan 10 %
nousun, mutta käytäntö jää yhden prosentin tuntumaan. Testitulosta arvioidaan tarkemmin
toisen organisaation tulosten (kuva 36) esittämisen jälkeen, jolloin saamme enemmän luo-
tettavuutta johtamisaktiviteettien aiheuttamista vaikutuksista.

Kuva 36. Johtamisaktiviteettien vaikutus yksittäisiin muuttujiin toisessa organisaatioyksikössä
(n=4).
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Toisenkin organisaatioyksikön tulokset käyttäytyvät samansuuntaisesti kuin ensimmäi-
sen kuitenkin niin, että menettelyiden kehittyminen on vähäisempää kuin ensimmäisessä
organisaatiossa. Ero on kuitenkin häviävän pieni.

Testien perusteella eniten ovat muuttuneet johtavat käsitykset eli organisaation arvos-
tukset. Ne kertovat vastaajien kokemuksia niistä asioista, joita organisaatiossa pidetään tär-
keinä. Jokaisen kolmen muuttujan alueella on suurimmat parannukset saatu aikaan juuri
näissä mittareissa. Seuraavaksi eniten parannusta on menettelyiden kehittymisessä. Paran-
nus on kuitenkin vaatimatonta ja saattaa heijastella arvostusten parantumisien kautta. Sen
sijaan käytäntö on parantunut vain yhden prosentin.

Edellisistä tuloksista voidaan päätellä johtamisaktiviteettien vaikuttaneen mittareiden
antamiin tuloksiin. On johdonmukaista ajatella, että ensin kun asioiden tärkeys tunnuste-
taan ja ne nousevat johtavien käsitysten joukkoon, on siitä seuraava askel menettelyiden
kehittäminen ja lopuksi niiden vakiinnuttaminen organisaation käytännöiksi. Näyttää siltä,
että testi saavutti ne tulokset, jotka sen tavoitteeksi asetettiin.

Kun katsotaan testattujen mittareiden painoarvoa kumppanuus- ja sopimusyhteistyön
osaamisindeksissä, voidaan nähdä edellisten aktiviteettien vaikuttavan omalla painollaan
kyseisen osaamisindeksin kehittymiseen. Luottamus ja avoimuus kuuluvat yksittäisinä
mittareina samaan faktoriin tämän osaamisindeksin sisällä. Faktoriin kuuluu myös neljä
muuta kohdistusmittaria (=kysymystä). Tämän faktorin painoarvo kyseisessä osaamisin-
deksissä on korkea, 18 prosenttia. Edelleen testattujen yksittäismuuttujien (avoimuus, luot-
tamus) painoarvo kyseisessä faktorissa on yhteensä 32 prosenttia. Kun vielä otetaan huo-
mioon kunkin kohdistusmittarin koostuvan kolmesta elementistä (arvostuksesta, menette-
lyistä ja käytännöstä), saadaan mallin logiikan laskentamenettelyiden kautta laskettua
parannus kumppanuus- ja sopimusyhteistyön indeksiin. Laskenta antaa parannukseksi
ensimmäiselle organisaatioyksikölle 0.6 indeksipistettä, siis kumppanuus- ja sopimusyh-
teistyön osaamisindeksiin. Kumppanuus- ja sopimusyhteistyön osaamisindeksin painoarvo
organisaation kokonaisuudesta on 30 %, joten organisaation innovaatiokyvyn kokonaisuus
parani n. 0.2 pistettä. Samalla lailla voitaisiin laskea myös kolmannen mittarin vaikutukset
organisaation innovaatiokyvyn kokonaisuuteen.

Tulokset vaikuttavat varsin järkeviltä, kun palautetaan mieliin, mitä organisaatioissa itse
asiassa tehtiin. Siellä alettiin viestiä voimakkaammin luottamuksen rakentamisesta, avoi-
mesta ilmapiiristä ja sisäisestä yhteistyöstä. Tämä tehtiin ilman, että olisi kehitetty mitään
erityisiä menettelyitä olemassa olevien lisäksi mittaustapahtumien aikavälillä. Tällaisessa
ajassa ei käytännön muuttaminen ole helppoa, todellinen muutos on aina hidasta. Kun edel-
leen muistetaan, että esimerkiksi kumppanuus- ja sopimusyhteistyön osaamisindeksi koos-
tuu 30 väittämästä; ei kahden–kolmen yksittäisen johtamisaktiviteetin pitäisikään vaikuttaa
kovin paljoa.

Johtamismallin jatkuvan parantamisen alueelle suoritettu testi antoi paljon. Ensinnäkin
huomattiin johtamisen merkitys. Toiseksi voitiin havaita, että täytyy tehdä paljon johtamis-
aktiviteettejä, jotta organisaation innovaatiokyky voisi kehittyä huippulukemiin. Muutos
on todellakin hidasta eikä organisaation aineettoman varallisuuden parantamiseen voida
suhtautua niin, että ”laitetaanpa ensi vuonna tuo asia kuntoon ja keskitytään sitten seuraa-
vina vuosina muihin asioihin”. Tulokset osoittavat jatkuvien ponnisteluiden olevan tar-
peen, niin että kehitystyö tulee organisaation normaaliksi käytännön toiminnaksi.
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4.2.4 Tutkimuksessa kehitetyn mallin testaaminen 
asiantuntijahaastatteluin

Tässä vaiheessa haluttiin saada lisää myös kvalitatiivista aineistoa ja varmuutta mallin
käyttökelpoisuudesta. Asiantuntijoiksi valittiin yhteensä 14 henkilöä, jotka ovat tekemises-
sä organisaatioiden johtamisen ja siihen kytkeytyvän kehittämisen kanssa. Puolet vastaajis-
ta on ollut mukana tutkimusprojektin kehittämisaineistoa tuottamassa ja puolet on saanut
pelkästään asiaan liittyviä raportointituloksia. Yksittäisiä lausuntoja on esitetty liitteessä
kuusi. Seuraavassa esitetään tiivis yhteenveto kysymyksistä ja vastauksista.

Miten arvioisit johtamismallin hyödyllisyyttä osana organisaationne innovaatiokyvyn
kehittämistä? Kehitetty malli nähdään hyödyllisenä ja systemaattisena tapana nostaa esille
asioita, jotka vievät organisaation innovaatiokykyä eteenpäin. Vastauksissa korostetaan,
että benchmarking-näkymät ovat tärkeitä, koska niiden avulla organisaation jäsenten moti-
vointi onnistuu helpommin; nähdään alueet, joissa ollaan kilpailijoita edellä ja jäljessä.
Yhtä lailla oman kehittymisen trenditietoutta pidetään tärkeänä, koska se tukee jatkuvan
parantamisen linjaa. Mallia ollaan ottamassa laajasti käyttöön ja nähdään, että mallin avulla
innovaatiokyvyn kehittäminen saadaan puheen tasolta tekemisen (mittaamisen ja toimen-
piteiden) tasolle. Mallin yhtenä hyötynä nähdään lisääntynyt käsitetietous.

Onko johtamismalli kuvattu siten, että sen käyttöön liittyvä toiminta on helppo ymmär-
tää? Johtamismallin kuvausta pidetään selkeänä. Mallin toiminnallisuutta kuvaavaa vuo-
kaaviota pidetään hyvänä tapana saavuttaa ymmärryksen taso. Vastauksien perusteella mal-
lin käyttöönottoa helpottaisi, mikäli johtoryhmät saisivat kattavan ja motivoivan esittelyn.
Mallin käyttämisen ohjeistus kannattaa tehdä perusteellisesti ja pelkistetysti, jotta innovaa-
tiokyvyn johtaminen tulee selväksi yhdellä kertaa.

Mitä tunnistatte suurimpina riskitekijöinä, kun johtamismallia ollaan implementoi-
massa käyttöön? Vanhoista ajattelu- ja johtamistavoista luopuminen pitää tapahtua ensin.
Tähän liittyy johtajien sitoutuminen innovaatiokyvyn kehittämiseen. Kehittämisaineiston
keruu yhdellä kertaa koettiin raskaaksi. Sen sijaan kun on mahdollista mitata vaikka yhtä
osaamisen aluetta kerrallaan, mittausmenettely nähdään tarpeeksi kevyenä ja kuitenkin
antoisana. Vastaajista osa ei tunnista riskejä, vaan näkee ennemminkin mahdollisuuksia.

Miten arvioisitte johtamismallin sopivan erilaisiin organisaatioihin – pieniin ja suuriin
sekä eri toimialojen organisaatioihin? Vastauksien mukaan malli sopii kaikille toimi-
aloille. Innovaatiokykyä pidetään poikkitieteellisenä ominaisuutena, jolloin toimialalla ei
ole väliä. Joissakin vastauksissa arvellaan mallin soveltuvan paremmin suuriin kuin aivan
pieniin organisaatioihin.

Kuinka arvioisit organisaation innovaatiokyvyn johtamismallin käyttäjäystävällisyyttä
osana organisaationne johtamisjärjestelmiä? Yleisesti ottaen käyttäjäystävällisyys arvioi-
daan lausuntojen perusteella vähintäänkin kohtuulliseksi. Lausuntojen mukaan malli on
myös integroitavissa organisaatioiden johtamisjärjestelmiin.

Mitä muuta haluatte sanoa johtamismallista ja sen mahdollisista puutteista? Yksittäiset
mittarit saattavat olla vaikeita ymmärtää, mutta pääosin niin selviä, ettei ongelmia pitäisi
tulla. Kahdessa vastauksessa tuli esille erittäin mielenkiintoinen seikka innovaatiokyvyn-
kin näkökulmasta. Niissä ehdotettiin, että tutkimuksessa mukana olevat organisaatiot välit-
täisivät tietoa innovaatiokyvyn johtamismallista oman lähialueensa muiden toimialojen
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organisaatioille ja näitäkin organisaatioita osallistuisi innovaatiokyvyn mittaamiseen.
Tämän avulla saataisiin benchmarking-näkymiä yli toimialarajojen.

Mielenkiintoista lausunnoissa on se, että tutkimuksen ulkopuoliset asiantuntijat arvioi-
vat malliin liittyviä kysymyksiä samalla lailla kuin tutkimukseen osallistuneet organisaa-
tiot.

4.3 Johtamismallin arviointi

Seuraavissa alaluvuissa arvioidaan kehitetyn mallin hyvyyttä sen aineiston kautta, joka
syntyi mallin rakentamisen yhteydessä. Kehittämisaineiston osalta kyseessä on synteesi ja
tilastollisten menetelmien osalta kyseessä on tilastollisten tunnuslukujen tarkastelu. Uusia
kyselytutkimuksia ei tähän vaiheeseen tarvittu.

4.3.1 Tutkimuksessa kehitetyn mallin arvioiminen kehittämisaineiston 
kautta

Luvussa kolme tehtiin analyyseja kerätystä kehittämisaineistosta. Aineiston perusteella
malli antaa ”järkeviä ja oikeantuntoisia” tuloksia kun niitä peilataan olemassa olevaan teo-
riaan, liikkeenjohdon oppeihin ja infra-alan toimintaympäristön tunnuspiirteisiin. Seuraa-
vassa tuloksia peilataan kokonaisuutena sekä teorioihin että alan tunnuspiirteisiin. Tarkem-
paa tietoa näistä löytyy em. luvusta.

Osaamisindeksit vastasivat hyvin sitä osaamisen tasoa, jota odotettiin infra-alan toimin-
taympäristön tunnuspiirteiden ja teorioiden perusteella. Alan toimintakulttuuri ei ole tuke-
nut tähän mennessä innovaatiokyvyn kehittämistä. Alan kysyntä muodostuu erittäin
kapeista osaamisen alueista, ja erilaisten osaamisten yhdistämiselle ei ole kysyntää. Myös
yritykset ovat organisoituneet tällaisiin kapeisiin osaamisalueisiin, ja resurssien saaminen
toisilta yksiköiltä koetaan vaikeaksi. Organisaatiorakenteiden koetaan olevan jäykkiä,
mikä heijastelee myös alan valvontamentaliteettia eikä aitoa yhteistyöhakuisuutta ja luot-
tamuksen ilmapiiriä. Kokonaisuutena yksittäisten mittareiden absoluuttiset tulokset ja
kokonaiset osaamisindeksit olivat oikeantuntuisella ja ymmärrettävällä tasolla.

Teorioissa ja liikkeenjohdon opeissa esimerkiksi luottamusta, avoimuutta ja vuorovai-
kutteisuutta käsitellään lähes aina samoissa kokonaisuuksissa. Faktorianalyysi yhdisti
myös tässä tutkimuksessa nämä yksittäiset muuttujat samaan faktoriin. Yhtä lailla esimer-
kiksi oppimiseen liittyvät muuttujat yhdistyivät samaan faktoriin. Muuttujat yhdistyivät
faktoreihin ylipäätään samalla tavalla kuin teorioissa ja liikkeenjohdon opeissa. Tästä voi-
daan päätellä, että saadut ominaisuudet ja faktorit ovat rakenteellisesti oikeissa paikoissa.
Tämä lisää luottamusta kehitettyä mallia kohtaan.

Organisaatio- ja yksikkökohtaiset indeksit täyttävät suhteellisen hyvin indeksin koko-
naisskaalan. Suurin hajonta yksikkökohtaisissa indekseissä saavutettiin kumppanuus- ja
sopimusyhteistyön osaamisindekseissä (indeksin vaihteluväli 20–82). Pienin vaihteluväli
saavutettiin innovaatiokannusteiden käytön osaamisalueelta yksikköjen osalta (indeksin
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vaihteluväli 30–71). Sen sijaan kokonaisten organisaatioiden tasolla pienin vaihteluväli
toteutui innovatiivisen hankintaprosessin kohdalla. Voidaan kysyä, miksi kumppanuus- ja
sopimusyhteistyön osaamisindeksit saavuttavat isomman skaalan kuin esimerkiksi inno-
vaatiokannusteiden käytön osaamisindeksit. Vastausta voidaan jälleen hakea infra-alan toi-
mintaympäristön tunnuspiirteistä. Kumppanuus- ja sopimusyhteistyöhön on joissakin
organisaatioissa alettu panostaa 1990-luvulla alkaneen asiakaslähtöisyyskehityksen myötä,
millä on yhteytensä kyseiseen osaamisindeksiin. Sen sijaan innovaatiokannusteet eivät ole
kehittyneet ja syynä yleisesti katsotaan olevan hankintalainsäädäntö. Kun samalla muiste-
taan, että kysyntä on julkishallintovetoista, eivät erotkaan voi olla kovin suuria. Kuten
luvussa kolme todettiin, hankintalainsäädäntö ei kuitenkaan todellisuudessa estä innovaa-
tiokannusteiden käyttöä, on vain syntynyt kulttuuri, joka voimakkaasti ohjaa toimintaa.

4.3.2 Tutkimuksessa kehitetyn mallin arvioiminen tilastollisin 
menetelmin

Tässä tutkimuksessa käytetyt kysymykset liitettiin mahdollisimman tiiviisti teoreettiseen
viitekehykseen, jotta teoreettinen perusta olisi riittävän vahva ja validiteetti mahdollisim-
man hyvä. Yhtä lailla mittarit valittiin tutkimustavoitteiden näkökulmasta. Tässä mielessä
mittareiden relevanttius on kunnossa.

Validiteetilla ymmärretään sitä, miten tutkimuksessa käytetyt kysymykset todella mit-
taavat tutkittavia ilmiöitä. Tutkimuksessa on siis osoitettava, että tulokset eivät perustu sat-
tumiin ja että tulokset on voitava yleistää tutkittavaan populaatioon (mm. Metsämuuronen
2001a). Validiteettia laskevat yleensä huonosti asetetut kysymykset ja otoksen huono edus-
tavuus. Kysymysten validiteettia pyrittiin parantamaan etukäteen tehdyissä haastatteluissa.
Tässä tutkimuksessa käytettyjen mittareiden asettamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota.
Mittarit ovat käyneet läpi useita asteittain täsmennettyjä versioita ennen niiden lopullista
muotoa. Eri versioita on korjattu sekä asiantuntijoiden että organisaatioiden johdon
koehaastatteluiden pohjalta. Tämä on lisännyt tutkijan ja organisaatioiden johdon yhteis-
ymmärrystä käytetyistä käsitteistä ja mittareista, mikä takaa omalta osaltaan tutkimuksen
validiteetin hyvän tason.

Mittaustulosten käyttökelpoisuuteen vaikuttaa validiteetin lisäksi mittauksen reliabili-
teetti. Reliabiliteetin sisältö viittaa tutkimuksen toistettavuuteen. Mikäli mitattaisiin samaa
ilmiötä monta kertaa samalla mittarilla, kuinka samanlaisia tai toisistaan poikkeavia vasta-
uksia saataisiin? Mikäli mittari on reliaabeli, olisivat vastaukset eri mittauskerroilla melko
samanlaisia. Korkea reliabiliteetti kertoo ensisijaisesti siitä, että mittarin osiot mittaavat
samantyyppistä asiaa. Toisaalta korkea reliabiliteetti kuvaa sitä, että samat ihmiset vastai-
sivat samalla tavalla eri mittauskerroilla. (Metsämuuronen 2001a)

Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa on tärkeää havaita, että käytetyt muuttujat
ovat järjestysasteikollisia kuten yleensäkin kyselyaineistoissa. Niitä voidaan kuitenkin
käyttää faktorianalyyseissä, jos päätarkoituksena on löytää aineistossa olevia rakenteita.
Vastaajien määrä tutkimuksessa oli pitkälti yli 200, mitä voidaan pitää riittävänä sekä taval-
liseen että konfirmatoriseen faktorianalyysiin. Mallin rakennetta ja hyvyyttä parannettiin
askel askeleelta. Kuten luvussa kolme on esitetty, lopullista mallia varten alkuperäisestä
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muuttujajoukosta otettiin mukaan vain merkityksellisemmät muuttujat. Muuttujat jaettiin
aluksi teorian mukaisesti eri osa-alueille. Kunkin osa-alueen muuttujajoukolle tehtiin
perinteinen faktorianalyysi, jolla etsittiin sopivaa määrää faktoreita kullekin osa-alueelle.
Kriteerinä käytettiin ns. Kaiserin kriteeriä, ja jatkotarkasteluihin otettiin mukaan ne fakto-
rit, joiden ominaisarvo oli yli 1. Lisäksi tarkasteltiin yhtä suurempaa ja pienempää faktori-
lukua, ja näistä valittiin tulkinnallisesti paras faktorijoukko.

Konfirmatoriseen malliin valittiin lopuksi ne teorian perusteella sopivat muuttujat, joi-
den Varimax-rotaatiolla saatu suurin lataus oli yli 0.45 (tutkimuksen iteroivan luonteen
vuoksi asiaa sivuttu myös luvussa 3). Kunkin faktorin reliabiliteettia testattiin Cronbachin
testillä, jolloin laskettiin Cronbachin alpha kunkin faktorin muuttujajoukolle sekä siihen
tilanteeseen, jos yksi muuttuja poistettaisiin faktorista. Tämän testin ja kommunaliteettien
perusteella poistettiin rakenteesta huonosti korreloivat muuttujat. Testituloksista saadut
alphat tukivat hyvin mallin reliabiliteettia.

Rakenneyhtälömallin informaatio on kiteytetty mallissa oleviin painokertoimiin. Paino-
kertoimet voidaan skaalata usealla tavalla, ja tässä työssä ne on esitetty niin, että ne sum-
mautuvat ykköseen kussakin vaiheessa. Näin ollen niitä voidaan käsitellä prosenttilukujen
tapaan. Esimerkiksi innovaatiokyvyn suurin paino (48 %) verkostotaitojen osaamisindek-
sin kanssa kertoo, että verkostotaitojen osaamisindeksin parantaminen on tehokkain tapa
kehittää innovaatiokyvyn kokonaisuutta. Tässä mielessä myös sen saama painoarvo on
uskottava osana kokonaisuutta. Kuten teoriaosuudessa moneen otteeseen kävi ilmi, asiak-
kaat ovat merkittävimpiä innovaatiokumppaneita. Verkostotaidot nimenomaan liittyvät
näissä yhteistyörajapinnoissa (esimerkiksi asiakaspinnoissa) tapahtuvaan työskentelyyn.
Toiseksi suurimman painoarvon sai kumppanuus- ja sopimusyhteistyöosaaminen. Innova-
tiivisen hankintaprosessin ja innovaatiokannusteiden osaaminen saivat lähes yhtä suuret
painoarvot. Tulokset vaikuttavat kokonaisuutena ymmärrettäviltä, uskottavilta ja perustel-
luilta painoarvojenkin osalta.

Rakenneyhtälömallin hyvyyden mittaamiseksi on kehitetty lukuisa joukko erilaisia
tilastollisia testejä. Perinteisiä testejä ovat khiin neliötesti, GFI (goodness-of-fit index), ja
AGFI (adjusted goodness-of-fit index). Muut testit, esimerkiksi Bentlerin CFI (compara-
tive fit index) ja RMSEA (root mean square error of approximation), ovat vähemmän herk-
kiä tutkitun otoksen ominaisuuksille ja huomioivat lisäksi paremmin otoksen koon ja mal-
lin vapausasteet.

Edellä kuvatun rakenneyhtälömallin χ2 arvo on 6673 vapausasteilla df=3695 (p <
0.001). χ2/df saa arvon 1.8, mikä on kohtuullinen (nyrkkisääntönä alle kaksi). GFI ja AGFI
ovat 0.71 ja 0.69 ja CFI 0.81. Mallin RMSEA on 0.0486 (tavoite <0.06) ja mallin sopivuu-
den (Close Fit) todennäköisyys on 0.88.

Testisuureiden mukaan malli on kokonaisuutena kohtuullisen riittävä. Lähinnä GFI ja
AGFI indikoivat, että aineistosta voisi löytyä vielä parempikin malli, mutta toisaalta χ2/df,
RMSEA ja CFI kertovat, että malli on jo kohtuullinen.

Kehittämisaineistossa löydettiin faktorianalyysin avulla samoja tulevaisuuden muutos-
näkymiä (=rakenteita ja tarpeita), joihin Lievonen (1996) viittaa aikaisemmin esitetyssä
tekstissä. Kehittämisaineiston käsittely tuotti ymmärrettäviä rakenteita, joita ei vielä esi-
merkiksi hankintatoimessa ole käytetty. Niistä kertovat ne faktorit, jotka muodostuivat
innovaatiokannusteiden käytön ja hankintaprosessin ulottuvuuksien osalle. Tulosten ja
käytyjen keskusteluiden perusteella juuri niitä valintatekijöitä ja menettelyitä tulisi käyttää
hankintatoimessa kun halutaan saavuttaa markkinoiden innovaatiovoimaa oman organisaa-
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tion tavoitteiden toteuttamiseksi. Yhtä lailla faktorianalyysi muodosti hyvinkin teoriapoh-
jaisia ulottuvuuksia. Monien osaamisalueiden faktoreista löytyy nimittäin samanlaisia asia-
ryhmiä kuin teoriakirjallisuudessa ja liikkeenjohdon opeissakin on totuttu näkemään. Vii-
meisenä havaintona myös tämän arvioinnin osalta on syytä korostaa, että empirialuvussa
suoritettu kehittämisaineiston analysointi vastasi hyvin infra-alan toimintaympäristön ja
siellä toimivien organisaatioiden osaamisastetta.

4.4 Testaus- ja arviointisynteesi

Tutkimuksessa kehitettyä mallia haluttiin testata ja arvioida monesta näkökulmasta. Näin
haluttiin varmistaa tutkimustavoitteiden saavuttaminen ja mallin käyttökelpoisuus. Myös
tutkimusprosessia on mahdollista arvioida luvussa 5 paremmin, kun on aineistoa riittävästi
käytössä. Denzinin (1988) mukaan on selvää, että mitä useampaa tutkimusmenetelmää
käyttää, sitä varmempaa on saatu tieto. Tätä kutsutaan triangulaatioksi (Denzin 1988);
samaa ilmiötä tarkastellaan useasta eri suunnasta. Kun vielä lisäksi tutkimuksessa on käy-
tetty konstruktiivista tutkimusotetta, korostuu tällaisten ”markkinatestien” tekemisen tär-
keys. Lukan (2000) mukaan juuri tämän tutkimusvaiheen vuoksi konstruktiivinen tutki-
musote eroaa tyypillisestä analyyttisestä mallinnuksesta, jossa kehitetyt konstruktiot usein
vain rakennetaan ilman että niiden empiiristä toteuttamiskelpoisuutta millään tavoin testa-
taan. Seuraavassa käydään tiivistetysti läpi testauksien ja arviointien tuloksia, siksi että seu-
raavassa pääluvussa voidaan arvioida tutkimuksen tavoitteiden saavuttamista, teoreettisen
kontribuution syntymistä ja tutkimusprosessin onnistuneisuutta sekä kehitetyn mallin luo-
tettavuutta.

Tutkimuksessa kehitetyn mallin testaaminen kyselytutkimuksella alkoi niin, että tutki-
muksessa mukana olleille organisaatioille raportoitiin kehittämisaineiston tulokset. Rapor-
toinnin jälkeen organisaatiot arvioivat 14 väittämää siitä, kuinka malli täyttää tutkimuksen
alussa asetetut päätavoitteet. Vastauksien perusteella kehitetty johtamismalli täyttää hyvin
sille asetetut tavoitteet ja tyydyttää tutkimuksen johdanto-osassa esitetyt puutteet innovaa-
tiokyvyn johtamiseksi.

Tutkimuksessa kehitetyn mallin testaaminen ”peilin kautta” järjestettiin, jotta voitiin
saavuttaa riittävä varmuus itsearviointien oikeellisuudesta. Testauksen perusteella voidaan
olla kohtuullisen varmoja siitä, että itsearviointien kautta saavutetut tulokset ovat riittävän
oikeita. Yhtenä tavoitteena oli varmistaa, että itsearvioinnin ja ulkoisen arvioinnin tulokset
ovat profiileiltaan riittävän lähellä toisiaan. Tämä koettiin tärkeäksi sen vuoksi, että itsear-
vioinnin tulokset saattavat johtaa organisaatioissa kehittämiskohteiden priorisointeihin.
Toisekseen haluttiin nähdä kysymysparien suhteelliset ja absoluuttiset erot. Saatujen tulos-
ten mukaan itsearviointi on varsin luotettava menetelmä tämäntyyppisissä asioissa.

Tutkimuksessa kehitetyn mallin testaaminen case-yrityksessä järjestettiin, jotta voitiin
arvioida mittariston toimivuutta johtamisaktiviteettien toteuttamisen jälkeen. Kehittä-
misaineiston keruun yhteydessä pilottiorganisaatioiden vastaajat arvioivat silloista asianti-
laa omissa organisaatioissaan muun muassa luottamuksen, avoimuuden ja sisäisen resurs-
siyhteistyön näkökulmista. Kehittämisaineiston tulosten saamisen jälkeen kahden organi-
saatioyksikön johtajat ryhtyivät tietoisesti viestimään luottamuksen, avoimuuden ja sisäi-
sen yhteistyön puolesta. Tämän jälkeen tehtiin uusintamittaus, joka osoitti niiden vaikutta-
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neen organisaatioiden johtaviin käsityksiin eli yleisiin arvostuksiin. Sen sijaan muihin ele-
mentteihin (menettelyihin ja käytäntöön) nämä aktiviteetit eivät olleet merkittävästi vaikut-
taneet. Tulosten mukaan mittarit tuntuvat toimivan, koska ne reagoivat johtamisaktiviteet-
teihin loogisella tavalla.

Tutkimuksessa kehitetyn mallin testaaminen asiantuntijahaastatteluiden kautta muo-
dosti tämän triangulaatisen testijoukon viimeisen testin. Tavoitteena oli saada lisää kvalita-
tiivista aineistoa valmiista johtamismallista, vaikka sitä syntyikin koko tutkimusprosessin
ajan tiiviin vuorovaikutuksen ansioista. Arviointiin osallistui henkilöitä, jotka tekevät joh-
tamistyötä ammatikseen tai jotka ovat johtamisen kehittämisen kanssa tekemisissä. Puolet
vastaajista oli tiiviisti mukana alusta asti mallin rakentamisessa ja puolet oli ulkopuolisia.
Testin tulokset olivat varsin positiivisia, ja samalla ne antoivat pohdittavaa seuraavassa
luvussa käsiteltävään mallin soveltamisalaan.

Tutkimuksessa kehitetyn mallin arvioiminen kehittämisaineiston perusteella alkoi jo
luvun kolme aikana ja päätyi tiivistelmään luvussa neljä. Tämä arviointi pohjautui johta-
mismallin iteroivan kehittämisen yhteydessä syntyneeseen aineistoon. Kehittämisaineiston
perusteella voidaan nähdä, että mallin antamat tulokset vastaavat hyvin infra-alan toimin-
taympäristön tunnuspiirteitä sekä olemassa olevaa teoriaa ja liikkeenjohdon oppeja. Malli
antaa järkeviä ja oikeantuntuisia tuloksia.

Tutkimuksessa kehitettyä mallia arvioitiin myös tilastollisten testien avulla. Ensimmäi-
set tilastolliset testit tehtiin jo empirialuvussa kehittämisaineiston analysointien kautta.
Tuloksissa ei nähty olevan eroja infra-alan toimintaympäristön tunnuspiirteiden, organisaa-
tioista kerätyn aineiston, muutosvoimien ja teorioiden välillä. Tilastolliset testit jatkuivat
useilla eri menetelmillä. Rakenneyhtälömallin hyvyyden mittaamiseksi on kehitetty
lukuisa joukko erilaisia tilastollisia testejä. Edellä kuvatun rakenneyhtälömallin χ2 arvo on
6673 vapausasteilla df=3695 (p < 0.001). χ2/df saa arvon 1.8, mikä on kohtuullinen (nyrk-
kisääntönä alle kaksi). GFI ja AGFI ovat 0.71 ja 0.69 ja CFI 0.81. Mallin RMSEA on
0.0486 (tavoite <0.06) ja mallin sopivuuden (Close Fit) todennäköisyys on 0.88. Testisuu-
reiden mukaan voidaan arvioida, että malli on kokonaisuutena kohtuullisen riittävä.



5 Tutkimuksen johtopäätökset

5.1 Tutkimuksen arviointia kokonaisuutena

Tämän luvun tarkoituksena on arvioida tutkimusta kokonaisuutena. Arviointi aloitetaan
vertaamalla tutkimuksen alussa asetettuja tavoitteita sekä saavutettuja tuloksia keskenään.
Tämä antaa pohjan kokonaisuuden arvioinnille.

Seuraavassa on tarkasteltu (taulukko 21) tutkimustavoitteita ja niiden toteutumista. Tar-
kastelussa on käytetty kolmen arvosanan kategoriaa: ei täytä tavoitetta = ETT, täyttää
tavoitteen = TT, ylittää tavoitteen = YT.

Taulukko 21. Tutkimuksen päätavoitteen toteutuminen.

Tutkimuksen päätavoitteena oli rakentaa teoreettiselta pohjalta organisaation innovaa-
tiokyvyn johtamismalli, joka voidaan kytkeä organisaatioiden johtamisjärjestelmiin käy-
täntöä hyödyntävällä tavalla. Empirialuvussa on esitetty tämä kytkentä, jota sitten on tes-
tattu ja arvioitu luvussa neljä.

Tutkimuksen tavoitteet kysymyksinä Tavoitetoteuma
Onko teoreettiselta pohjalta mahdollista rakentaa organisaation 
innovaatiokyvyn tehostamiseen ja hallintaan tähtäävää johtamismallia?

TT

Mitkä innovaatiokykyä edistävät yksittäiset ominaisuudet tulee mallin 
sisältää ja minkälaisen painoarvon kukin osaamisalue mallissa ansaitsee?

TT

Voidaanko yksittäisistä ominaisuuksista muodostaa suurempia 
painoarvotettuja kokonaisuuksia johtamisen helpottamiseksi?

TT

Miten malliin saadaan mittarit, joita voidaan hyödyntää organisaatioiden
tavoitteiden asettamisessa ja tulosten seurannassa?

TT

Miten innovaatiolähteet ja innovaatioiden syntyä edistävät ominaisuudet 
saadaan organisaatioiden johdolle tutuiksi?

TT

Miten innovaatiokyvyn mittausmenettely järjestetään teknisesti siten, 
että se mahdollistaa innovaatiokyvyn asettamisen organisaatioiden tavoitteiksi?

TT

Miten innovaatiokyvyn benchmarkaus järjestetään teknisesti siten, 
että innovaatiokyvyn osaamisvertailut ovat organisaatioiden saatavilla?

TT

Miten tällainen johtamismalli saadaan organisaatioiden johdon käytännön työkaluksi? TT
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Tehtyjen testien ja arviointien perusteella tutkimuksen päätavoite toteutui hyvin. Taulu-
kon perusteella kehitetty malli täyttää myös sille asetetut kriteerit. Seuraavassa arvioidaan
tutkimuksen kulkua teorian, empirian ja akateemisen näkökulman kautta. Tutkimustuloksia
reflektoidaan olemassa olevaan teoriaan.

Teoriaa ja empiriaa

Tutkimuksen teoriaosuudessa perehdyttiin ensin organisaatiotasoisiin innovaatioprosessei-
hin, -lähteisiin ja -strategioihin sekä innovatiivisen organisaation tunnuspiirteisiin. Tarkoi-
tuksena oli löytää ominaisuuksia, jotka tekevät organisaatioista innovaatiokykyisempiä.
Löydetyistä ominaisuuksista jalostettiin mittareita ja ne sisällytettiin tutkimuksen tavoittee-
na olevaan malliin.

Seuraavaksi perehdyttiin organisaatioiden väliseen yhteistyöhön tavoitteena löytää
näkökulmia, jotka selittävät siellä vaikuttavia intressejä. Intressit joko hidastuttavat tai
edistävät innovaatioiden syntyä. Tarkoituksena oli ensin löytää asioita, jotka koetaan
ongelmalliseksi hankintojen suorittamisen ja yhteistyön aikana. Toisekseen tärkeätä oli
löytää asioita, jotka jo automaattisesti edistävät innovatiivisen yhteistyön saavuttamista.
Sen jälkeen oli helpompi tunnistaa tekijöitä, jotka liittyvät yhteistyön edellytysten paranta-
miseen myös ongelma-alueilla ja edistävät sitä kautta innovaatioiden syntyä. Löydetyistä
tekijöistä saatiin lisää aineksia mallin mittareiden rakentamista varten.

Kolmantena suurena asiakokonaisuutena perehdyttiin organisaatioiden johtamiseen,
jotta malli voitiin kytkeä osaksi organisaatioiden johtamisjärjestelmiä. Johtamisen aihepii-
ristä löydettiin erilaisia kehittämismenettelyitä, jotka hyödynnettiin mallin rakentamisessa.
Johtamiseen liittyviä asioita lähestyttiin pääsääntöisesti liikkeenjohdon oppien näkökul-
masta.

Työ rajattiin liittymään organisaatioiden sisäisiin ja ulkoisiin yhteistyörajapintoihin.
Kumppanuus- ja sopimusyhteistyöosaaminen, verkostotaitojen osaaminen, innovatiivisen
hankintaprosessin osaaminen ja innovaatiokannusteiden käytön osaaminen saivat teoreet-
tispohjaiset käsitteelliset määritykset. Nimenomaan näiden määrittelyiden yhteyteen tuo-
tiin innovaatiokehitystä lisäävät ominaisuudet ja ne sisällytettiin mallin mittareihin. Näin
saatiin liitettyä olemassa oleva teoria ja käytäntö yhteen.

Tutkimuksessa oli mukana osioita, joita ei tästä näkökulmasta ole aikaisemmin kovin
laajasti tutkittu. Nämä osiot liittyivät innovatiiviseen hankintaprosessiin ja innovaatiokan-
nusteiden käyttöön hankintojen yhteydessä. Tässä mielessä viitekehykseen mukaan otetut
motivaatioteoriat, organisaatio- ja talousteoriat, liikkeenjohdon opit ja sosiaalipsykologiset
näkökulmat palvelivat hyvin tavoitteen saavuttamista. Aiheiden laajuus aiheutti kuitenkin
sen, että teorialuvusta tuli sirpalemainen ja melko raskaslukuinen. Samalla se ei myöskään
mahdollistanut yksittäisissä asioissa kovin syvälle menevää tarkastelua. Mallin rakentami-
sessa hyödynnettiin mahdollisimman laajasti niitä löydöksiä, joita aikaisemmat tutkimuk-
set olivat tuottaneet.

Malli kehitettiin teorioiden ja empirian pohjalta. Sitä testattiin ja arvioitiin kuudella eri
tavalla infra-alan toimintaympäristössä. Malli vaikuttaa kaikkien testien ja arviointien
perusteella toimivalta. Tutkimustulokset ovat sopusoinnussa teorioiden, liikkeenjohdon
oppien ja infra-alan toimintaympäristön tunnuspiirteiden suhteen. Kehittämisaineiston
pohjalta malli saatiin viimeisteltyä käytäntöä hyödyntävällä tavalla.
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Kontribuutioita ja reflektointeja

Akateemisesta näkökulmasta voidaan arvioida, että koska testaukset ja arvioinnit osoittavat
mallin toimivan case-ympäristössään, tuottaa se myös tietämyksen lisän olemassa olevaan
kirjallisuuteen. Akateemisten tavoitteiden saavuttamista on sinällään myös se, että vastaa-
vaa konstruktiota ei ole aikaisemmin kirjallisuuden perusteella esitetty. Voidaan siis todeta,
että yhtenä tutkimuksen kontribuutiona on kehitetty johtamismalli. Johtamismallin avulla
organisaatioiden johdolla on entistä paremmat mahdollisuudet kehittää ja ohjata organisaa-
tionsa innovaatiokyvyn kehittymistä.

Innovatiivisen hankintaprosessin ja innovaatiokannusteiden käytön osaaminen käsite-
määrittelyineen oli sinänsä mielenkiintoinen. Tutkimus lähti näiltä osin varsin puhtaalta
pöydältä, mutta mallin mittarit saatiin kuitenkin kytkettyä olemassa olevaan tietämykseen.
Tämä tarkoittaa sitä, että kumulatiivista tiedon kertymää on vain vähän. Siitä huolimatta
teoriat antavat varsin voimakasta tukea testituloksille myös näiden osaamisalueiden koh-
dalla. Tässä mielessä laajan kyselytutkimuksen aineisto sinällään on teoreettista kontribuu-
tiota.

Teoreettista kontribuutiota voidaan katsoa löytyneen myös hankintamallien ja maksupe-
rusteiden yhteydestä innovaatioiden syntyyn. Vastauksien ja teorioiden perusteella voidaan
tehdä päätelmä, että hankkiva organisaatio voi lisätä omaa innovaatiokykyä sisällyttämällä
ostoihinsa haasteellisia kokonaisuuksia. Haasteelliset kokonaisuudet muodostuvat muun
muassa useiden osaamisalueiden sisällyttämisestä tarjouspyyntöihin. Toisaalta mitä ruti-
noidumpia palveluita organisaatio markkinoilta hankkii, sitä vähemmän se voi hyötyä
markkinoiden innovaatiovoimasta. Sama ilmiö pätee myös maksuperusteiden käytössä.
Mikäli maksuperusteet eivät kannusta jatkuvaan innovointiin, ei innovaatioiden syntykään
ole niin todennäköistä. Hyötyjen ja riskien jakaminen kumppanusten kesken on selvästikin
tärkeää innovaatioiden synnyttämisessä. Tämä teoreettinen kontribuutio liittyy keinon ja
lopputuloksen suhteen ymmärtämiseen.

Aineettoman varallisuuden mittaamista ja mittareiden kehittymättömyyttä on pidetty
puutteena organisaation johtamis- ja kehittämistyössä. Tutkimuksessa kehitettiin mittaristo
innovaatiokyvyn mittaamiseksi ja se muodosti johtamismallin sisällön. Mittariston ja mit-
tausmenettelyn avulla pystytään arvioimaan organisaation innovaatiokykyä ja täten asetta-
maan tavoitteeksi sen parantaminen. Mittaristo kannattaa johtamismallin yksittäisenä
osa-alueena nostaa teoreettisen kontribuution asemaan, koska aikaisemmin tätä puutetta
on pidetty merkittävänä ja sen on jopa nähty estävän innovaatiokykyyn kohdistuvat kehit-
tämisaktiviteetit.

Tutkimustulosten mukaan organisaation verkostotaitojen kehittäminen on tehokkain
tapa kehittää innovaatiokyvyn kokonaisuutta. Verkostotaitojen osaamisindeksin painoarvo
oli 48 %, kumppanuus- ja sopimusyhteistyön osaamisindeksi 30 % ja hankintatoimeen liit-
tyvät osaamisindeksit yhteensä 22 %. Vastaava rakenne esiintyy ensimmäisen ja toisen
asteen faktoreiden välillä. Osaamisalueiden painoarvot ovat sinänsä merkittäviä, koska nii-
den avulla voidaan johtamisen aktiviteetit kohdistaa mahdollisimman tehokkaasti. Tässä
mielessä saadut painoarvot synnyttävät teoreettista kontribuutiota.

Johtamismallin reflektointia olemassa oleviin teorioihin ja liikkeenjohdon oppeihin voi-
daan tehdä useamman kiinnekohdan kautta. Yksi tapa arvioida teoreettista kontribuutiota
ja suorittaa reflektointia on tunnistaa teorioissa ja liikkeenjohdon opeissa havaittuja
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ongelma-alueita ja tutkia johtamismallin kykyä ratkaista tai vähentää näitä ongelmia. Esi-
merkkinä toimivat teorialuvussa esitetyt hankintatoimen kolme näkökulmaa:
1. Tarve-epävarmuus, mikä tarkoittaa sitä, ettei organisaatio tarkkaan osaa määritellä

tarpeitansa.
2. Markkinaepävarmuus, mikä tarkoittaa sitä, että liittoutuessaan yhden toimittajan

kanssa organisaatio menettää mahdollisuuden hyötyä kilpailevien toimittajien osaa-
misesta.

3. Vaihdantaan liittyvä epävarmuus, jolla tarkoitetaan mm. toimituksiin liittyviä ongel-
mia, kulttuurisia, tiedollisia ja teknologisia erilaisuuksia.

Toimittajaorganisaation näkökulmasta taas on olennaista, että toimittaja tiedostaa asi-
akkaan tarpeet ja pystyy kehittämään toimintaansa niin, että asiakkaalle voidaan tarjota
palvelua, joka tuottaa aitoa lisäarvoa. Tätä edellistä näkökulmaa kutsutaan myös interak-
tiiviseksi näkökulmaksi.

Johtamismallin kahden hankintaan liittyvän osaamisalueen kautta voidaan vähentää
näitä epävarmuuksia. Yhtä lailla voidaan nähdä, että toimittajaorganisaation näkökulmasta
hyvällä kumppanuus- ja sopimusyhteistyöosaamisella sekä verkostotaitojen osaamisella
voidaan asiakkaiden tarpeista olla paremmin tietoisia ja välittää nämä tarpeet oman organi-
saation ratkaistavaksi asiakkaalle lisäarvoa tuottavalla tavalla. Tässä mielessä johtamis-
malli vähentää näitä epävarmuuksia ja antaa lisäarvoa asiakkaalle.

Strategisten verkostojen näkökulmasta on löydettävissä useitakin alueita, joissa mallia
soveltamalla voidaan saavuttaa innovaatiohyötyjä. Samoja reflektointimahdollisuuksia on
organisaatio- ja talousteorioissa sekä sosiaalipsykologiassa. Esimerkiksi peliteorioissa
käytiin läpi hyödyn ja riskien jakamisen problematiikkaa. Johtamismallissa kumppanuus-
ja sopimusyhteistyöosaaminen sisältää kaksi välitöntä mittaria, jotka edistävät organisaa-
tion innovaatiokyvyn kehittymistä peliteorioiden kautta. Ei ole itsestään selvää, että orga-
nisaatioissa olisi valmiutta hyödyn ja riskien jakamiseen oikeudenmukaisella tavalla. Entä,
onko organisaatiolla olemassa sopimusmalleja ja mekanismeja, joilla hankintoihin ja vaih-
dannan aikaiseen yhteistyöhön ladataan yhteistä tavoitehakuisuutta? Tältäkin osin johta-
mismalli voi auttaa organisaatiota kehittymään myös perimmäisissä talous- ja markkinaky-
symyksissä innovaatioiden syntyä edistävällä tavalla.

Vaikuttavuudesta ja konstruktiivisesta tutkimusotteesta

Tutkimuksen vaikuttavuutta voidaan tarkastella sillä, muuttaako malli organisaatioiden
jokapäiväistä elämää ja otetaanko se käyttöön? Asiantuntijahaastattelut ja kyselytutkimuk-
set antavat tukea arviointiin. Asiantuntijahaastatteluissa johtamistehtävissä olevat henkilöt
arvioivat, että ennen ei ole tuotu näin voimakkaasti esille innovatiivisuutta käsitteenä eikä
myöskään ratkaisumallia, jolla myös omaa organisaatiota voisi systemaattisesti kehittää.
Testikyselyssä 80 % vastaajista aikoi ottaa innovaatiokyvyn kehittämisen organisaationsa
tavoitteiksi. Mallin soveltuvuutta muihin ympäristöihin tarkastellaan myöhemmin tässä
pääluvussa. Konstruktiiviseen tutkimusotteeseen liittyy aina eksplisiittinen yritys testata
rakennetun konstruktion käytännön toimivuutta. Ottaen huomioon aiemmin esitettyjen tes-
tien tulokset, voidaan tämän katsoa onnistuneen.

Tutkimuksen arvioinnin lopuksi on syytä käsitellä konstruktiivisen tutkimusprosessin
tunnuspiirteitä kokemusten valossa. Tutkimuksen metodologiaa käsittelevässä luvussa esi-
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tettiin Kasasen et al. (1991) tiivistys konstruktiivisen tutkimusotteen luonteesta seuraa-
vasti: ”Kyse on ongelmanratkaisuun tähtäävästä normatiivisesta tutkimuksesta, jossa
yhdistyvät ongelman päämäärähakuinen, innovatiivinen työstäminen, ratkaisun empiiri-
nen, käytännön tasolla osoitettu toimivuuden testaaminen ja ratkaisun soveltamisalueen
laajuuden tarkastelu”. 

Tämä tutkimus vahvistaa omalta osaltaan Kasasen et al. (1991) kuvausta konstruktiivi-
sen tutkimusotteen luonteesta. Tutkimuksessa kävi ilmi, että konstruktiivisessa otteessa
korostuu luovuus, innovatiivisuus ja heuristisuus. Luovuus ja innovatiivisuus olivat tässä-
kin tutkimuksessa korostuneesti ongelmanratkaisumenetelmän konstruoinnin lähteitä.
Heuristisuus ilmeni mallin askeleittain tapahtuvana jalostumisena. Oleellista konstruktiivi-
selle otteelle näyttää myös olevan se, että saavutetun tuloksen toimivuutta tulee voida
todentaa monesta eri suunnasta käytännön tasolla.

Samoin Kasasen et al. (1993) sekä Lukan ja Tuomelan (1998) kuvaamat konstruktiivi-
sen tutkimuksen keskeiset elementit löytyvät tästä tutkimuksesta. Elementit pitävät sisäl-
lään tosielämän ongelman ja ratkaisun käytännöllisen merkityksen, yhteyden aikaisempaan
teoriaan, teoreettisen kontribuution tunnistamisen ja ratkaisun toimivuuden käytännössä.
Tässä tutkimuksessa tosielämän ongelma ja tarvittavan ratkaisun tavoitteet kuvattiin
luvussa yksi. Mallin toteuttaminen käynnistyi laajan teoriaperustan pohjalta. Tutkimuk-
sessa löydettiin teoreettista kontribuutiota useasta näkökulmasta sekä ratkaisun toimivuutta
testattiin ja arvioitiin kuudella eri tavalla. Näin ollen tutkimus täyttää vähintään kohtuulli-
sesti ne tunnusmerkit, jotka konstruktiiviseen tutkimusotteeseen liitetään.

Burrelin ja Morganin (1979) mukaan tutkimusotteen valinta perustuu paitsi tutkijan
todellisuutta, tiedon luonnetta, ihmistä ja motodologiaa koskeviin perusolettamuksiin, tut-
kittavan kohteen erikoispiirteisiin ja tutkimusongelman luonteeseen. Tässä valinnassa on
siis ajateltava, miten kyseisessä tutkimustehtävässä ja -tilanteessa saavutetaan mahdolli-
simman hyvä lopputulos. Tässä tutkimuksessa oli tavoitteena rakentaa organisaation inno-
vaatiokyvyn johtamismalli, työkalu organisaatioiden johdon käyttöön. Tutkimusotteen
valinta onnistui tehtävään nähden hyvin. Käsitys on subjektiivinen, eikä se perustu aikai-
sempiin kokemuksiin muiden tutkimusotteiden käytöstä. Konstruktiivinen tutkimusote
osoittautui kuitenkin käytännössä johdonmukaiseksi ja tämän tyyppiseen tutkimukseen
sopivaksi.

5.2 Tutkimusprosessin luotettavuuden arviointi

Luvussa neljä on tarkasteltu tutkimuksessa kehitetyn johtamismallin luotettavuutta erilais-
ten testien ja arviointien pohjalta. Näiltä osin malli läpäisi luotettavuustestit.

Kun arvioidaan tutkimuksen yleistä luotettavuutta ja pätevyyttä, tarkastellaan sitä, että
esimerkiksi tutkimusaineisto on validi tai että tutkimus kokonaisuudessaan ja sen tulokset
ovat valideja eli luotettavia. Voidaan puhua myös siitä, että mittari tai mittaustoimitus on
reliaabeli, jolloin tarkoitetaan, että se on pysyvä ja antaa samoja tuloksia eri kerroilla. Kol-
mas käsite on mittauksen tarkkuus. Kullakin mitta-asteikolla voidaan mitata samaa ilmiötä
vähemmän tarkasti tai tarkasti. Mittauksien tarkkuus ei ole itseisarvo, vaan se on tarkoituk-
senmukaisuuskysymys, joka on ratkaistava tutkimuksen tavoitteista käsin. Ilmiön luon-
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teesta ja tavoitteeksi asetettavasta tuloskuvasta riippuu millä tarkkuustasolla kulloinkin toi-
mitaan. (Niskanen 2002)

Validiteetin kannalta ei useinkaan ole keskeisintä ryhtyä pohtimaan sitä, millä ja kuinka
valideilla mittareilla tuloksia saadaan, vaan aivan ensimmäiseksi on syytä miettiä sitä, mil-
lainen tutkimuksen strategia on validi. Tutkimustyössä käytetty menetelmä ei itsessään
johda tietoon, vaan menetelmä on valittava sen mukaan, millaista tietoa halutaan. (Niska-
nen 2002)

Tässä tutkimuksessa validiteettiin ja reliabiliteettiin kohdistuviin uhkatekijöihin on
pyritty vastaamaan tutkimusstrategian ja taktiikoiden avulla. Tutkimuksen kyselylomak-
keet ja vuorovaikutus testiorganisaatioiden kanssa on toteutettu perusteellisesti, jotta niihin
saataisiin syvyyttä. Toisaalta teoreettinen viitekehys rakennettiin laajasti, jotta tutkimuk-
sessa oltaisiin paremmin tutkittavan ”asian päällä”. Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen
aineiston ristitulkinta oli yksi tapa varmistua luotettavuudesta. Merkittävää oli myös testi-
organisaatioiden suuri määrä, eri testauksiin osallistuneiden vastaajien määrä ja korkeat
vastausprosentit. Myös vastaajien asema- ja koulutustaustoilla haettiin luotettavuutta tutki-
muksen tuloksiin.

Tutkimuksen kokonaisprosessin arviointi on kuitenkin syytä tehdä ottamalla ensin etäi-
syyttä hyvinkin tiiviiseen ja mukaansa tempaavaan tutkimusprosessiin. Grönforsin (1982)
mukaan kerätyn aineiston luotettavuuteen vaikuttavat muun muassa seuraavat tekijät:
1. mitä enemmän tutkija käyttää aikaa tutkittavan ryhmän parissa, sitä täsmällisempää

tietoa on mahdollista saada
2. mitä monipuolisemmissa tilanteissa tutkija on mukana, sitä luottavampaa tieto

yleensä on
3. mitä läheisemmät suhteet tutkijalla on tutkittaviin, sitä enemmän hän pystyy saamaan

olennaista tietoa tutkittavista.

Tarkasteltaessa havainnointiin pohjautuvan aineiston luotettavuutta nousevat tutkijan
tekemät tulkinnat ja objektiivisuus korostuneeseen asemaan. Havainnot perustuvat hyvin-
kin intensiiviseen tutkimustapaan, joka pyrkii ohjaamaan tutkijaa subjektiivisuuteen.

Objektiivisuuden säilyttäminen tulosten arvioinnin ja jatkosuositusten antamisen aikana
onkin tekijä, joka vaikuttaa oleellisesti tutkimuksen luotettavuuteen. Subjektiivisuutta on
pyritty vähentämään perehtymällä mahdollisimman huolellisesti lähdeaineistoon. Tutki-
muksen aikana on muodostunut käsitys, että lähdeaineisto on ollut relevantti.

Konstruktiivisessa tutkimusotteessa korostuu prosessin tiiviys ja valmius palata taakse-
päin, mikäli tulokset sitä edellyttävät tai se muuten kuuluu tutkimussuunnitelmaan. On tär-
keä tunnistaa vaiheet ja tietää, mitä mistäkin täytyy saada tulokseksi. Tällainen ennakointi
kuuluu tutkimusotteen luonteeseen ja omalta osaltaan tukee mahdollisimman luotettavien
tulosten saamista.

Kun tarkastellaan niitä testejä, jotka tutkimuksen aikana on suoritettu, on hyvä yrittää
tunnistaa testien riittävyys. Tutkimusprosessin ja johtamismallin luotettavuuteen vaikutta-
vat muun muassa seuraavat osatekijät:
1. teoreettisen viitekehyksen laajuuden ja syvyyden riittävyys
2. teoreettisen viitekehyksen ja mallin mittareiden välinen yhteys
3. kehittämisaineiston käsittely ja tilastollisten menetelmien hallinta
4. kehittämisaineiston tulkinta suhteessa viitekehykseen ja empiriaympäristöön
5. mallin esittäminen ymmärrettävänä kokonaisuutena
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6. mittaustulosten absoluuttinen taso ja keskinäinen profiili
7. itsearvioinnin subjektiivisuus – ulkoisen arvioinnin objektiivisuus
8. johtamisaktiviteettien vaikutus tuloksiin ja
9. asiantuntijahaastatteluihin osallistuneiden henkilöiden ammattitaito.

Muitakin osatekijöitä toki löytyy, mutta edellä olevat vaikuttivat olennaisesti tutkimus-
prosessin luotettavuuteen aikaisemmissa luvuissa esitettyjen kohtien lisäksi. Kun tutki-
musprosessin luotettavuutta arvioidaan edellisten tekijöiden kautta ja palautetaan mieliin
ne testit, jotka prosessin aikana tehtiin, voidaan luotettavuuden arvioida olevan vähintään-
kin kohtuullista tasoa.

5.3 Johtamismallin soveltuvuuden arviointi

Soveltamisalueen arviointi tehdään useammasta näkökulmasta. Ensimmäiseksi on syytä
selvittää, miten tutkimustavoitteiden rajaus vaikuttaa mallin soveltuvuuteen. Rajauksista
tarkastellaan, miten malli kattaa innovaatiolähteiden kirjon, jotta mallin hyötyä erilaisissa
ympäristöissä voisi paremmin arvioida. Toisekseen pohditaan, miten malli sopii käytettä-
väksi erikokoisiin ja perustehtäviltään erilaisiin organisaatioihin. Kolmanneksi tarkastel-
laan, miten mallin soveltamiseen vaikuttaa organisaatioiden toimialat ja asema arvoketjus-
sa. Lopuksi tehdään lyhyt tiivistys mallin soveltuvuudesta osaksi olemassa olevaa doktrii-
nia.

Johtamismallin soveltuvuus ja innovaatiolähteet

Tutkimuksessa on aikaisemmin tuotu monessa kohden esille, että asiakkaat ovat tärkeimpiä
innovaatiolähteitä (mm. Kautonen et al. 2002, Leppälahti & Åkerblom 1991). Näihin tut-
kimuksiin on myös viitattu tämän julkaisun teoriaosuudessa. Nivala (1994) on tutkinut tie-
tokanavien merkitystä PKT-yritysten innovaatiotoiminnassa. Hänen tutkimuksessaan yri-
tykset ovat arvioineet eri tietokanavien hyödyllisyyttä yrityksen kehittämisen eri osa-alu-
eille. Kehittäminenhän liittyy keskeisesti innovaatiotoimintaan. Nivala on jakanut erilaiset
innovaatiolähteet tietokanavien ja yritysten perustoimintoihin liittyvien otsakkeiden perus-
teella (taulukko 22). Taulukon tietoja tulee lukea niin, että numero kuvaa niiden yritysten
prosentuaalista (%) osuutta, jotka ovat saaneet tietokanavista paljon hyötyä (3–4, asteikolla
0–4). Seuraavassa taulukossa on esitetty osia Nivalan (1994) tutkimuksen tuloksista.
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Taulukko 22. Yritysten arvioinnit eri tietokanavien hyödyllisyydestä yrityksen kehittämisen
eri osa-alueille (Nivala 1994).

Kuten taulukon tuloksista nähdään, asiakkaiden osuus on kaikilla kehittämisen osa-alu-
eilla merkittävä muihin tietokanaviin nähden. Asiakkaat, alitoimittajat, tuotteiden myyjä-
organisaatiot, kilpailijat ja yhteistyöyritykset muodostavat sellaisen peiton, että muiden
osuus jää häviävän pieneksi. Tämä on hyvä ottaa huomioon, ja sen avulla voidaan myös
miettiä johtamismallin soveltuvuutta. Varovaisesti voidaan päätellä, että nyt kehitetty joh-
tamismalli rajauksistaan huolimatta kattaa ne yhteistyösuunnat, joilla on merkitystä.

Johtamismallin soveltuvuus ja organisaation koko

Nivalan (1994) tutkimuksessa oli mukana 26 yritystä, pienistä keskisuuriin. Tässä mielessä
niin pienet kuin keskisuuretkin organisaatiot kokevat organisaatioiden rajapintojen olevan
hyödyllisiä tietokanavia kehittämisen eri osa-alueille. Näin ollen organisaation koosta riip-
pumatta organisaatioiden yhteistyörajapinnat ovat merkittäviä kehittämisen lähteitä. Kun
mietitään organisaation kokoa ja johtamismallin hyödynnettävyyttä, voidaan päätyä otak-
suntaan, että malli sopii niin pienille kuin suurillekin organisaatioille. Johtamismallin
asiantuntijahaastattelut antavat tukea myös tämän tyyppisen johtopäätöksen tekemiseen.

Suomessakin on paljon yhden miehen organisaatioita ja itsensä johtaminen ei todennä-
köisesti tarvitse tuekseen niin paljon organisaatioiden yhteistyörajapintoja innovatiivisuu-
den lisäämiseksi kuin isomman yrityksen johtaminen. Tässä mielessä voisi ajatella, että
mallin hyödynnettävyyden absoluuttinen aste paranee mitä suurempiin organisaatioihin
mennään. Sen sijaan suhteellisen hyödyllisyyden aste ei todennäköisesti vaihtele organi-
saation koon mukaan. Johtamismalli voidaan ottaa käyttöön erilaisissa organisaatioissa
myös osaamisalueittain, ts. voidaan ottaa kehittämisen kohteeksi vain itselle tärkeä inno-
vaatiokykyä parantava osaamisalue.

Johtamismallin soveltuvuus ja organisaation perustehtävä

Organisaatioiden perustehtäviä ja mallin soveltuvuutta arvioidaan tässä julkisen alan orga-
nisaatioiden ja yritysorganisaatioiden ryhmittelyn kautta. Näillä molemmilla organisaatio-

Tietokanava Tuote-
kehitys

Tuotannon
kehittäminen

Liikkeenjohdon 
kehittäminen

Myynnin ja markkinoin-
nin kehittäminen

Asiakkaat 39 15 11 29
Laite-, kone- ja ohjelmistotoimittajat 8 17 9 6
Yhteistyöyritykset 11 9 8 10
Kilpailijat 12 8 7 10
Alan lehdet ja julkaisut 5 4 9 8
Yritysten tuotteiden välittäjät 16 4 3 14
Komponentti- ja raaka-ainetoimittajat 15 11 2 3
Konsultit 3 5 10 6
Uudet palkatut henkilöt 6 8 4 7
Yleinen tiedonvälitys 3 3 6 4
Rahoittajat 4 4 9 3
Toimialajärjestöt 3 3 5 3
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tyypeillä on oma maailmansa. Maailmojen ymmärtämistä auttaa, kun tarkastellaan molem-
pien ryhmien perustehtäviä.

Kun ajatellaan, että yritysten perustehtäviin kuuluu kilpailukykyisen toiminnan varmis-
taminen, niin voidaan ajatella innovaatiokyvykkään toiminnan olevan yksi osa kilpailuky-
kyisen toiminnan saavuttamista. Innovointi parhaimmillaan johtaa jatkuvien parannuksien
aikaansaamiseen organisaatioiden tuotteissa, toimintatavoissa ja palvelussa. Parannuksilla
tulee määritelmien mukaan saavuttaa myös aitoja hyötyvaikutuksia. Tässä mielessä johta-
mismalli sopii yrityksen kuin yrityksen tarpeisiin.

Yrityksillä on aina konkreettisia ulkoisia asiakkaita, joiden tarpeista on syytä olla tietoi-
sia. Mikäli yrityksellä on hyvä kumppanuus- ja sopimusyhteistyöosaaminen ja hyvät ver-
kostotaidot osaavat henkilöt, pystyy organisaatio hyödyntämään asiakaspinnasta saatavaa
tietoa innovaatioiden synnyttämiseen. Sama pätee alihankkijoihin ja kumppaneihin. Mitä
paremmin organisaatio hallitsee hankintaprosessinsa ja innovaatiokannusteiden käytön,
sitä paremmin sillä on mahdollisuus hyötyä markkinoiden innovaatiopotentiaalista. Tässä
mielessä mallin tulisi pystyä hyödyttämään yrityksiä.

Julkisen alan viranomaisorganisaatioissa tietyt vaikutukset pitää saada aikaan olemassa
olevilla määrärahoilla. Toimintaan yhdistyy tietoisuus resurssien rajallisuudesta ja ole-
massa olevista tavoitteista. Julkisten organisaatioiden perustehtäviin voidaan siis ajatella
kuuluvan innovatiivisemman toiminnan tavoitteleminen, koska innovaatiot vaikuttavat
positiivisesti taloudellisuuteen, tehokkuuteen ja moneen muuhun lisäarvoa tuottavaan
muuttujaan. Tässä mielessä kaikki mallin osaamisalueet ja niiden jatkuva kehittäminen
pitäisi kiinnostaa julkisen alan organisaatioita. Julkisen alan organisaatiot hankkivat tavoit-
teita toteuttaessaan markkinoilta resursseja, jolloin hankintaprosessin ja kannusteiden käy-
tön osaamisella voidaan myönnettyjen määrärahojen riittävyyttä suhteessa tavoitteisiin
maksimoida. Yhtä lailla ostaessaan markkinoilta palveluita julkisen alan organisaatiot
tekevät yhteistyötä yritysten kanssa sopimussuhteen aikana. Tässä yhteistyössä ja sen
tuloksien hyödyntämisessä auttavat kumppanuus- ja sopimusyhteistyön sekä verkostotai-
tojen osaaminen. Soveltuvuus ei näin ollen pitäisi olla organisaation perustehtävistä kiinni.

Tässä tutkimuksessa oli mukana sekä julkisen että yksityisen alan organisaatioita.
Tulosten perusteella ei eroja syntynyt. Innovatiivisuuden parantamiseen liittyvät asiat arvi-
oitiin hyvinkin samalla tavalla. Kun vielä muistetaan, että tämän tutkimuksen vastauspro-
sentti oli korkea ja organisaatioiden määrä alan kysynnän kautta mitattuna oli noin 70 %,
voidaan tulos yleistää infra-alan organisaatioihin käyväksi keinoksi parantaa tuottavuutta,
taloudellisuutta ja muita tutkimuksessa mainittuja asioita.

Johtamismallin soveltuvuus, toimiala ja asema arvoketjussa

Yleisesti voidaan ajatella, että toimialalla ei ole merkitystä. Johtamismallin sisältämä osaa-
minen ja menettelyt kuuluvat organisaation ja ihmisten yleisiin ominaisuuksiin. Toisekseen
johtamismallin takana on kohtuullisen vankka teorianäkemys, eikä teorioita ole tehty
yhden toimialan ympärille. Sen sijaan innovaatiotoiminnan suunta ja lähteiden käyttö saat-
tavat poiketa voimakkaastikin eri toimialojen kesken. Esimerkiksi lääketeollisuuden yri-
tyksille on tärkeää saavuttaa uusia tuoteinnovaatioita, kun vastaavasti perinteisessä savu-
piipputeollisuudessa toiminnan parannusta haetaan usein prosessi-innovaatioista (Tidd et
al. 1997). Innovaatiolähteetkin saattavat vaihdella toimialoittain. Tutkimuksen mukaan asi-
akkaat ovat aina tärkeitä innovaatiolähteinä (mm. Leppälahti & Åkerblom 1991), mutta esi-
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merkiksi maanviljelyksessä laitteistotoimittajat ja muut alihankkijat ovat tärkeämmässä
asemassa kuin monella muulla toimialalla (Tidd et al. 1997). Tällä ei sinänsä ole suurta vai-
kutusta mallin hyödynnettävyyteen, mutta se ohjaa organisaatioiden suuntautumista erilai-
siin rajapintoihin.

Sen sijaan organisaation asemalla arvoketjussa saattaa olla vaikutuksia eri osaamisalu-
eiden hyödynnettävyyden suhteen. Arvoketjun alkupäässä olevat organisaatiot hyötynevät
johtamismallista kumppanuus- ja sopimusyhteistyön sekä verkostotaitojen osalta siinä
missä arvoketjun loppupäässäkin olevat organisaatiot. Sen sijaan alkupäässä olevat organi-
saatiot eivät tarvitse välttämättä niin paljon alihankkijoita, materiaalin- ja tavarantoimitta-
jia, siksi innovaatiokannusteiden käytöllä on vähemmän merkitystä kuin arvoketjun myö-
hempiin vaiheisiin sitoutuneilla organisaatioilla. Tämä ei tietenkään ole yksiselitteistä vaan
alkutuotantoon sijoittuva organisaatio voi paljonkin tarvita hankintatointaan ja siinä käytet-
täviä kannusteita alkutuotantonsa tuottamiseen. Tässä mielessä mallin osaamisalueet voi-
vat palvella joitakin organisaatioita paremmin kuin toisia.

Johtamismalli ja olemassa oleva doktriini

Aikaisemmin arvioitiin kehitetyn mallin tavoitteiden toteutumista teoreettisen kontribuuti-
on näkökulmasta. Malli pystyttiin reflektoimaan takaisin olemassa olevaan doktriiniin
siten, että mallin avulla pystytään vähentämään teorioissa ja liikkeenjohdon opeissa esiin-
tyneitä epävarmuustekijöitä ja toisaalta nostamaan esille organisaation johtamisen koh-
teeksi tekijöitä, jotka edistävät innovaatiomyönteisen sopimusyhteistyön syntyä. Tässä
mielessä johtamismallin soveltuvuuden arviointia pitää tarkastella myös doktriinin kehitty-
misen näkökulmasta. Soveltuuko johtamismalli osaksi doktriinia? Testien ja arviointien
sekä olemassa olevan tiedon perusteella mallin kautta saavutettavat hyötyvaikutukset rikas-
tuttavat olemassa olevaa teoriaa ja liikkeenjohdon kirjallisuutta.

Soveltuvuuden arvioinnista

Loppujen lopuksi soveltuvuutta arvioidaan kunkin organisaation omista lähtökohdista.
Tulokset sekä asiantuntijahaastattelut kuitenkin puoltavat käsitystä, että johtamismallia
voidaan lähtökohtaisesti hyödyntää kaikissa organisaatioissa.

Sovellettavuuteen vaikuttavat edellisten lisäksi organisaation kyky ottaa johtamisjärjes-
telmiin mukaan innovaatiokyvyn mittareita. Johtamisen ammattitaitoisuus ja tyyli vaikut-
tavat myös asian sovellettavuuteen. Tästä syystä on mahdoton täysin aukottomasti todeta,
että malli kävisi kaikkiin organisaatioihin. Ehkä lopuksi on oikein todeta, että ”malli sopii
kaikkiin organisaatioihin, mutta joihinkin se sopii paremmin kuin toisiin”.

5.4 Jatkotutkimus ja -toimet

Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti tutkimuksen aikana esiin nousseita kysymyksiä, jotka
kuitenkin jäivät tämän tutkimuksen tavoitteiden ulkopuolelle.
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Jatkotutkimus

Olisi perusteltua tutkia, onko kaikki innovatiivisuus hyvästä. Tässä tutkimuksessa innovaa-
tio käsitteenä oli määritelty niin, että sillä tulee olla taloudellisuus-, tuottavuus- tai muuta
lisäarvoa tuottavia vaikutuksia. Entäpä jos tätä määritelmää ei olisi tehty? Onko organisaa-
tioita, jotka haluavat pysyä paikallaan ja missä määrin paikallaan pysyminen edellyttää
innovaatiokykyä. Voiko joku organisaatio olla liian innovatiivinen, niin että sen perusstra-
tegian toteuttaminen kärsii? Tuleeko organisaation ilmapiiriin tunne, että mikään ei ole
pysyvää ja jatkuvasta kehittymisestä tulee ikään kuin pakkotilanne? Edellisen perusteella
on aiheellista pohtia innovatiivisuuden laatua ja määrää. Ensinnäkin voidaan miettiä, kana-
voituuko innovatiivisuus oikeaan suuntaan. Palveleeko se todellakin asiakkaiden, omista-
jien, henkilöstön ja muiden sidosryhmien etua? Missä on innovatiivisuuden hyödyllisyy-
den rajapinta ja voidaanko se aidosti tunnistaa? Onko eri toimialoilla erilaiset hyödyllisyy-
den rajapinnat? Uusi tutkimuskysymys voitaisiin muotoilla seuraavasti:
1. Onko organisaation innovatiivisuudelle löydettävissä hyödyllisyyden rajapinta?

(Tämä jatkotutkimus keskittyisi tarkastelemaan innovatiivisuuden määrää ja laatua.
Tutkimukselle olisi eduksi, että mukana olisi nopeita ja hitaita kasvualoja. Tavoit-
teena voisi olla innovatiivisuuden määrän ja laadun optimitilanne.)

”Rinnakkaistutkimus”

On hyvä todeta, että innovatiivisuus on keino eikä arvo sinällään. Innovatiivisuuden arvo
on siis välineellinen. Organisaatioissa on käytössä paljonkin erilaisia keinoja strategisten
tavoitteiden toteuttamiseksi. Filosofit ovat pohtineet muun muassa sitä, että ihmiset tavoit-
televat paljon sellaista, mitä he eivät tarvitse, ja eivät tavoittele sellaista, mitä he tarvitsisi-
vat. Tällaisen filosofisen pohdinnan kautta voitaneen ajatella, että mikäli organisaatioissa
käyttöön otettavia keinoja ei ole johdettu organisaation tulevaisuuden pyrkimyksistä, voi-
daan mennä ainakin osittain vikasuuntaan. Lähdettäisiin toteuttamaan tulevaisuuden kuvaa
väärillä keinoilla tai ainakin suunta voisi olla väärä, jolloin perille ei päästä ainakaan suo-
rinta reittiä. Voisi olla arvokasta tutkia, miten organisaatioissa valittavat keinot ovat sidok-
sissa sen päämääriin. Osataanko organisaatioissa valita oikeita keinoja tulevaisuuden pää-
määrien toteuttamiseksi? Miten nämä valinnat tehdään? Mitä keinovalikoimia strategisiksi
valinnoiksi on yleensä olemassa? Uusi tutkimuskysymys voitaisiin muotoilla seuraavasti:
2. Miten organisaation keinot tukevat päämäärien saavuttamista? (Tämä osittain rinnak-

kainen aihe olisi kiinteässä sidoksessa strategisen suunnittelun kanssa.)

”Rinnakkaistutkimus”

Julkinen ala on siirtymässä byrokraattisesta hallintokulttuurista asiakassuuntautuneeseen
toimintamalliin, jossa keskeistä on toiminnan jatkuva kehittäminen sekä suunnittelu- ja
kehittämisvastuun entistä laajempi siirtäminen henkilöstölle. Suomessa eläkkeelle siirty-
minen tulee olemaan voimakasta, ja tehokkuusvaatimukset yhdistettynä henkilöstön vähe-
nemiseen muuttavat julkisen ja yksityisen alan työnjakoa. Miten osaamisen säilyttäminen,
siirtäminen ja turvaaminen voidaan organisaatioissa taata tässä muutoksessa? Mitä se orga-
nisaatioilta edellyttää? Onko olemassa organisaatioita, joissa osaamisen turvaaminen olisi
ratkaistu? Uusi tutkimuskysymys voitaisiin muotoilla seuraavasti:
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3. Osaamisen säilyttäminen ja siirtäminen (Tämän rinnakkaistutkimuksen tavoitteena
olisi kehittää malli, joka auttaisi organisaatioita turvaamaan osaamisensa tulevassa
muutoksessa).

Tarpeellisia toimia julkishallinnossa

4. Julkishallinnon organisaatioiden yhdeksi määrätietoiseksi tavoitteeksi innovaatioky-
vyn parantaminen omistajapolitiikan keinoin. (Tämä toimialariippumaton tavoitteen
asettaminen parantaisi ensinnäkin hallinnon organisaatioiden innovaatiokykyä ja
siten myös kykyä selviytyä paremmin niistä muutosvoimista, jotka väestön ikäraken-
teen ym. johdosta lähivuosina seuraa. Samalla se vaikuttaisi siihen, että julkisen alan
organisaatiot kannustaisivat hankintatoimessaan suomalaisia yrityksiä innovaatioke-
hitykseen, vertaa johtamismallin kaksi viimeistä osaamisaluetta).

5. Kumppanuuksien kilpailuttamiseen ja kumppanuussopimuksien laadintaan kokonai-
nen asiakirjamallisto, jota julkisen hallinnon organisaatiot voivat käyttää hankinta-
lainsäädännön puitteissa. (Tämä toimialasta riippumaton asiakirjamallisto mahdollis-
taisi vähenevien resurssien yhdistämisen tehokkaammalla ja innovatiivisuutta lisää-
vällä tavalla.)



6 Yhteenveto

Tutkimuksen taustaa

Suomalaisessa yhteiskunnassa on viime vuosien aikana puhuttu ja kirjoitettu paljon siitä,
että Suomen taloudellisen hyvinvoinnin ja talouskasvun perustana on tulevaisuudessa orga-
nisaatioiden uudistumis- ja innovaatiokyky. Kaupan esteiden vähentyminen, kansainväli-
nen verokilpailu, suurten ikäluokkien eläköityminen ja monet muut tekijät aiheuttavat kan-
sallisen paineen olla kansainvälisen innovaatiokehityksen kärjessä. Kansainvälisessä kil-
pailussa korkean palkkatason kansantalous ja luonnollisesti sen organisaatiot voivat
menestyä markkinoilla vain innovoimalla – kehittämällä jatkuvasti uusia tuotteita, menet-
telytapoja ja palvelua.

Uudistumis- ja innovaatiokykyiset organisaatiot on nähty yhdeksi keinoksi varautua
tähän tulevaisuuden näkymään. Organisaatioiden innovaatiokyvyn parantamisella voidaan
saavuttaa tuottavuus-, taloudellisuus- ja muita lisäarvoa tuottavia hyötyjä. Innovaatiokyky
koostuu organisaation aineettomasta varallisuudesta ja kyvystä hyödyntää tätä varallisuutta
siten, että se pystyy jatkuvasti uusien innovaatioiden tuottamiseen. Organisaatioiden ylei-
nen innovaatiokyky on täten huomattavasti laajempi asia kuin tuotteeseen, toimintatapaan
tai palveluun liittyvä satunnainen parannus.

Organisaatioiden johtamisjärjestelmät ja innovaatiokyvyn systemaattinen kehittäminen
eivät ole riittävällä tavalla kohdanneet toisiaan. Innovaatiotutkimuksien tuloksia ei ole tar-
peeksi hyödynnetty organisaatioiden johtamisessa. Teorioiden ja käytännön välillä on syvä
kuilu. Monen organisaation visioissa ja strategioissa tuodaan kyllä esille innovatiivisuuteen
liittyviä asioita, mutta niitä ei saada vietyä käytännön tavoitteiksi ja näin ollen konkreettiset
toimet jäävät usein toteutumatta. Johdon työkalupakista puuttuu siis malli, jonka avulla
organisaation innovaatiokykyä voi systemaattisesti kehittää ja johtaa.

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen päätavoitteena oli rakentaa organisaation innovaatiokyvyn johtamismalli,
joka voidaan kytkeä organisaatioiden johtamisjärjestelmiin käytäntöä hyödyntävällä taval-
la. Tämä tarkoittaa sitä, että innovaatiokyvyn johtamisesta tulisi osa organisaatioiden koko-
naisjohtamista. Tutkimustavoitteiseen sisältyi, että malli rakennetaan teoreettiselta pohjalta
organisaatioiden käytäntöä palvelevalla tavalla. Käytäntöä palvelevia tutkimustavoitteita
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asetettiin johtamismallille useitakin. Lisäksi johtamismalliin sisältyvän osaamisen ja
menettelyiden tuli liittyä organisaatioiden sisäisiin ja ulkoisiin yhteistyörajapintoihin.
Rajapintoja lähestyttiin seuraavista käsitteellisistä näkökulmista:
1. kumppanuus- ja sopimusyhteistyöosaaminen
2. verkostotaitojen osaaminen
3. innovatiivisen hankintaprosessin osaaminen
4. innovaatiokannusteiden käytön osaaminen hankinnoissa.

Johtamismallin rakentaminen

Tutkimuksessa oli mukana merkittävä määrä suomalaisia infra-alan organisaatioita. Muka-
na oli niin julkisen alan organisaatioita kuin yrityksiäkin. Mallin kehittäminen käynnistyi
teoreettisen viitekehyksen kokoamisella. Viitekehykseen sisältyi innovaatioihin, yhteistyö-
hön ja johtamiseen liittyviä asioita. Viitekehyksen sisältämä informaatio oli erittäin laaja.

Viitekehyksen avulla löydettiin suuri määrä erilaisia ominaisuuksia, jotka ovat tyypilli-
siä innovaatiokykyisille organisaatioille. Samoin löydettiin tekijöitä, jotka vaikuttavat
organisaatioiden tapaan ja intressiin tehdä yhteistyötä toisten organisaatioiden kanssa. Yhtä
lailla löydettiin näkemyksiä siitä, miten organisaatioita johdetaan ja sen aineetonta varalli-
suutta voidaan kehittää. Teorioiden laajuus aiheutti kuitenkin sen, että teorialuvusta tuli sir-
palemainen ja raskaslukuinen.

Empiriaosuudessa tutustuttiin infra-alan keskeisiin tunnuspiirteisiin ja muutosvoimiin.
Tutustuminen tapahtui palveluiden hankinnan ja organisaatioiden välisen yhteistyön näkö-
kulmista. Keskeisiä infra-alan tunnuspiirteitä olivat muun muassa organisaatioiden väliset
lyhyet yhteistyösuhteet, projektikohtaiset ja lyhytnäköiset valintakriteerit toimittajan valin-
taperusteina, nihkeä suhtautuminen vaihtoehtoisiin tarjouksiin, kokonaistaloudellisten
valintamittareiden vähäisyys, hankittavien palveluiden pilkkominen kapeisiin osaamis-
alueisiin, tuotevastuun jääminen ostajalle, vähäinen organisaatioiden välinen yhteistyö
kehittämisessä ja heikot innovaatiokannusteet.

Muutosvoimina sen sijaan olivat infra-alan työntekijöiden voimakas siirtyminen eläk-
keelle lähitulevaisuudessa, vähäiset opiskelijamäärät, tuottavuuden parantamisen tarve,
infrarakenteille asetetut tavoitteet muun muassa elinkaarikustannusten, ympäristöystäväl-
lisyyden ja muiden vastaavien osalta. Muutosvoimista ja tunnuspiirteistä esitettiin tulevai-
suuden skenaario, joka pakottaa infra-alan toimijat tiiviimpään ja aidompaan kumppanuus-
tyyppiseen yhteistyöhön. Skenaarion mukaan toimittajat valitaan tulevaisuudessa yksittäis-
ten projektien lyhytnäköisten valintakriteerien sijaan toiminnan taloudellisuuden perus-
teella, mikä taas edellyttää yhä enemmän kannusteiden käyttöä ja innovatiivisten ratkaisu-
jen hakemista.

Toimintaympäristöön tutustumisen jälkeen siirryttiin kehittämään innovaatiokyvyn joh-
tamismallia. Kehittäminen alkoi johtamismallin toiminta- ja mittarilogiikan määrittämi-
sellä. Siinä vaiheessa kytkettiin toiminnallisesti yhteen innovaatioiden syntyä edistävät
menettelyt, osaaminen, arvostukset sekä organisaation johtamisjärjestelmät. Toiminnalli-
seen ratkaisuun saatiin sisällytettyä jatkuvuuden ja vuorovaikutteisuuden elementit. Toi-
minnallinen malli on kuvaus siitä, missä järjestyksessä asiat tehdään ja miten ne liittyvät
toisiinsa. Johtamismallin mittarilogiikka pohjautuu indeksipohjaisuuteen. Mittarit muodos-
tavat mallin sisällöllisen ytimen.
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Indeksien logiikka perustuu ns. ideaalimalliin, jossa asioiden teoreettiset maksimit ja
vallitsevat asiantilat muodostavat innovaatiokyvyn määrää kuvaavan kuilun aina kussakin
mitatussa asiassa. Arvioitaessa organisaation innovaatiokykyä on hyödyllistä tietää, mitä se
parhaimmillaan voisi olla. Näin päästiin muodostamaan mittariston keskeinen käsite, osaa-
misindeksi. Osaamisindeksi kuvaa, kuinka paljon organisaatiossa on prosentuaalisesti
osaamista kussakin asiassa. Toisin päin nähdään, kuinka paljon on kehitettävää kussakin
asiassa ja voidaan asettaa tavoitteet.

Toiminta- ja mittarilogiikoiden määritysten jälkeen siirryttiin kehittämään johtamismal-
lin sisällöllistä puolta. Ensimmäiseksi määriteltiin tutkimuksen keskeiset käsitteet kumppa-
nuus- ja sopimusyhteistyöosaaminen, verkostotaitojen osaaminen, innovatiivisen hankin-
taprosessin osaaminen ja innovaatiokannusteiden käytön osaaminen. Tämän jälkeen tun-
nistettiin ja siirrettiin teoreettisesta viitekehyksestä kunkin käsitemäärityksen alle ne omi-
naisuudet, jotka aikaisemman tutkimuksen ja liikkeenjohdon oppien mukaan parantavat
organisaation innovaatiokykyä ja liittyvät kuhunkin käsitemääritykseen. Näin onnistuttiin
liittämään teoriat ja käytäntö yhteen.

Mittariston rakentaminen oli iteroiva prosessi. Mittavälinettä kehitettäessä ensimmäiset
kysymyssarjat sisälsivät yhteensä 170 muuttujaa ja oli pituudeltaan liian pitkä ja raskas.
Faktorianalyysien jälkeen oli mahdollista typistää muuttujien määrä 89 väitteeseen, jotka
edelleen jakaantuivat kullekin osaamisalueelle siten, että kumppanuus- ja sopimusyhteis-
työosaamiseen jäi 30 mittaria, verkostotaitojen osaamiseen 14 mittaria, innovatiivisen han-
kintaprosessin osaamiseen 18 mittaria ja innovaatiokannusteiden käytön osaamiseen 27
mittaria. Kun lisäksi johtamismallin käyttöön kuuluu, että kerrallaan organisaation tavoit-
teistoon valitaan korkeintaan 2 osaamisaluetta, saavutettiin mallista riittävän kevyt väline
innovaatiokyvyn mittaamiseksi.

Faktorianalyysin keinoin löydettiin kuhunkin aihepiiriin kuuluvasta muuttujajoukosta
niiden taustalla olevia ulottuvuuksia eli faktoreita. Faktoreita osaamisalueille muodostui
kolmesta kuuteen. Faktorien avulla pystyttiin kuvaamaan havaintojen taustalla olevia abst-
rakteja ja käsitteellisiä kokonaisuuksia, joiden mittaaminen suoraan olisi ollut vaikeaa.
Saadut faktorit olivat yllättävän tarkasti sen näköisiä kuin teorioiden ja tutkijan hypoteesien
perusteella olisi voinut odottaa. Ulottuvuuksien teoreettisten maksimien kuvauksien päivit-
täminen jäi näin ollen kevyeksi. Se vakuutti tutkijan faktorianalyysin käyttökelpoisuudesta
tämäntyyppisissä tutkimuksissa. Ainoastaan innovaatiokannusteiden käytön osalta ei teo-
rioiden perusteella voinut kovin vahvasti ennustaa tulevaa ryhmittelyä. Siitä huolimatta
tältä osaamisalueelta saadut faktorit saivat voimakasta tukea kehittämisaineistosta.

Innovaatiokyvyn johtamismalli muodostuu kahdesta osasta: innovaatiokyvyn mittaus-
mallista ja organisaation innovaatiokyvyn parantamiseen tähtäävästä dokumentaatiosta.
Ensimmäisen avulla organisaatio voi mitata innovaatiokykyään kaikilla osaamisalueilla,
jälkimmäinen puolestaan auttaa organisaatiota suunnittelemaan ja konkretisoimaan inno-
vaatiokykyä edistäviä toimia. Seuraavassa on esitetty (kuva 37) organisaation innovaatio-
kyvyn johtamismallin toimintalogiikka osaamisalueiden painoarvoineen. Kuvan jälkeen on
selitetty numeroiden merkitys.
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Kuva 37. Organisaation innovaatiokyvyn johtamismalli.

Toiminnallisen mallin logiikkana on palautesilmukka ja johtamisen ketju. Ensinnäkin
innovaatiokykyyn liittyvät tavoitteet asetetaan taloudellisten tavoitteiden yhteydessä. Orga-
nisaation visiosta johdetuista strategioista on yleensä löydettävissä ne kriittiset menestys-
tekijät, joissa organisaation on onnistuttava päästäkseen vision ja strategisten päämäärien
mukaiseen tilaan. Kriittisten menestystekijöiden tunnistamisen jälkeen organisaatio valit-
see (kuvassa numero 1) innovaatiokyvyn osaamisalueista sen, joka parhaiten tukee menes-
tymistä kriittisissä menestystekijöissä. Valinnan jälkeen organisaatio mittaa lähtötason
(kuvassa numero 2) ja asettaa parantamiselle määrälliset tavoitteet (kuvassa numero 3).
Seuraavassa vaiheessa organisaatio suunnittelee ja toteuttaa asiantilaa parantavia toimia ja
tavoitekauden päätteeksi mittaa tavoitteiden toteutumisen (kuvassa numero 4). N-vuoden
jälkeen, kun jokainen kyvykkyysalue on kertaalleen mitattu, on organisaatiolla mahdolli-
suus mitata organisaation yleisen innovaatiokyvyn kokonaisuutta. Näin varmistetaan toi-
minnan tavoitteellisuus ja ohjattavuus sekä kehittämisen jatkuvuus.

Tavoitekauden lopun tulos toimii samalla seuraavan vuoden lähtömittauksena, mikäli
organisaatio asettaa saman innovaatiokyvyn osaamisalueen seuraavankin vuoden tavoit-
teeksi. Mittaaminen suoritetaan itsearviointimenettelyllä, ja arviointiin osallistuu tarpeeksi
laaja joukko organisaation avainhenkilöitä. Vastauksista lasketaan organisaatio- ja yksik-
kökohtaisia keskiarvoja, jotka kuvaavat organisaation kykyä kussakin asiassa.
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Innovaatiokykyyn liittyvät tavoitteet asetetaan organisaation muiden tavoitteiden yhteydessä. Alla olevasta 
toiminnallisesta kaaviosta saadaan mittareita tavoiteasetantaa varten organisaation innovaatiokyvyn osalta.
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Innovaatiokykyyn liittyvät tavoitteet asetetaan organisaation muiden tavoitteiden yhteydessä. Alla olevasta 
toiminnallisesta kaaviosta saadaan mittareita tavoiteasetantaa varten organisaation innovaatiokyvyn osalta.

Alla olevasta toiminnallisesta kaaviosta saadaan innovaatiokykyä osoittavia
mittareita organisaation tavoitteiden asettamista varten.
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Johtamismallin testaaminen ja arviointi

Tutkimuksessa kehitettyä mallia haluttiin testata ja arvioida monesta näkökulmasta. Näin
varmistettiin tutkimustavoitteiden saavuttaminen ja mallin käyttökelpoisuus. Denzinin
(1988) mukaan on selvää, että mitä useampaa tutkimusmenetelmää käyttää, sitä varmem-
paa on saatu tieto. Kun vielä lisäksi tutkimuksessa on käytetty konstruktiivista tutkimus-
otetta, korostui testien tärkeys. Lukan (2000) mukaan juuri tämän tutkimusvaiheen vuoksi
konstruktiivinen tutkimusote eroaa tyypillisestä analyyttisestä mallinnuksesta, jossa kehi-
tetyt konstruktiot usein vain rakennetaan ilman että niiden empiiristä toteuttamiskelpoi-
suutta millään tavoin testataan. Johtamismallia testattiin ja arvioitiin tutkimustavoitteiden
saavuttamisen, itsearviointimenettelyn objektiivisuuden, case-organisaatioiden johtamis-
aktiviteettien vaikutuksien, asiantuntijahaastatteluiden, kehittämisaineiston ja tilastollisten
menettelyiden avulla. Johtamismalli läpäisi suoritetut testit ja arvioinnit hyvin. Näin voitiin
varmistua, että tutkimuksen tavoitteet tulivat vähintäänkin kohtuullisesti saavutetuiksi.

Johtopäätökset ja teoreettinen kontribuutio

Akateemisesta näkökulmasta voidaan arvioida, että koska testaukset ja arvioinnit osoittavat
mallin toimivan case-ympäristössään, tuottaa se myös tietämyksen lisän olemassa olevaan
kirjallisuuteen. Akateemisten tavoitteiden saavuttamista on sinällään myös se, että vastaa-
vaa konstruktiota ei ole aikaisemmin kirjallisuuden perusteella esitetty. Voidaan siis todeta,
että yhtenä tutkimuksen kontribuutiona on kehitetty johtamismalli. Johtamismallin avulla
organisaatioiden johdolla on entistä paremmat mahdollisuudet kehittää ja ohjata organisaa-
tionsa innovaatiokyvyn kehittymistä.

Innovatiivisen hankintaprosessin ja innovaatiokannusteiden käytön osaaminen käsite-
määrittelyineen oli sinänsä mielenkiintoinen. Tutkimus lähti näiltä osin varsin puhtaalta
pöydältä, mutta mallin mittarit saatiin kuitenkin kytkettyä olemassa olevaan tietämykseen.
Tämä tarkoittaa sitä, että kumulatiivista tiedon kertymää on vain vähän. Siitä huolimatta
teoriat antavat varsin voimakasta tukea testituloksille myös näiden osaamisalueiden koh-
dalla. Tässä mielessä laajan kyselytutkimuksen aineisto sinällään on teoreettista kontribuu-
tiota.

Teoreettista kontribuutiota voidaan katsoa löytyneen myös hankintamallien ja maksupe-
rusteiden yhteydestä innovaatioiden syntyyn. Vastauksien ja teorioiden perusteella voidaan
tehdä päätelmä, että hankkiva organisaatio voi lisätä omaa innovaatiokykyä sisällyttämällä
ostoihinsa haasteellisia kokonaisuuksia. Haasteelliset kokonaisuudet muodostuvat muun
muassa useiden osaamisalueiden sisällyttämisestä tarjouspyyntöihin. Toisaalta mitä ruti-
noidumpia palveluita organisaatio markkinoilta hankkii, sitä vähemmän se voi hyötyä
markkinoiden innovaatiovoimasta. Sama ilmiö pätee myös maksuperusteiden käytössä.
Mikäli maksuperusteet eivät kannusta jatkuvaan innovointiin, ei innovaatioiden syntykään
ole niin todennäköistä. Hyötyjen ja riskien jakaminen kumppanusten kesken on selvästikin
tärkeää innovaatioiden synnyttämisessä. Tämä teoreettinen kontribuutio liittyy keinon ja
lopputuloksen suhteen ymmärtämiseen.

Aineettoman varallisuuden mittaamista ja mittareiden kehittymättömyyttä on pidetty
puutteena organisaation johtamis- ja kehittämistyössä. Tutkimuksessa kehitettiin mittaristo
innovaatiokyvyn mittaamiseksi ja se muodosti johtamismallin sisällön. Mittariston ja mit-
tausmenettelyn avulla pystytään arvioimaan organisaation innovaatiokykyä ja täten asetta-
maan tavoitteeksi sen parantaminen. Mittaristo kannattaa johtamismallin yksittäisenä
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osa-alueena nostaa teoreettisen kontribuution asemaan, koska aikaisemmin tätä puutetta
on pidetty merkittävänä ja sen on jopa nähty estävän innovaatiokykyyn kohdistuvat kehit-
tämisaktiviteetit.

Tutkimustulosten mukaan organisaation verkostotaitojen kehittäminen on tehokkain
tapa kehittää innovaatiokyvyn kokonaisuutta. Verkostotaitojen osaamisindeksin painoarvo
oli 48 %, kumppanuus- ja sopimusyhteistyön osaamisindeksi 30 % ja hankintatoimeen liit-
tyvät osaamisindeksit yhteensä 22 %. Vastaava rakenne esiintyy ensimmäisen ja toisen
asteen faktoreiden välillä. Osaamisalueiden painoarvot ovat sinänsä merkittäviä, koska nii-
den avulla voidaan johtamisen aktiviteetit kohdistaa mahdollisimman tehokkaasti. Tässä
mielessä saadut painoarvot synnyttävät teoreettista kontribuutiota.

Johtamismallin reflektointia olemassa oleviin teorioihin ja liikkeenjohdon oppeihin voi-
daan tehdä useamman kiinnekohdan kautta. Yksi tapa arvioida teoreettista kontribuutiota
ja suorittaa reflektointia on tunnistaa teorioissa ja liikkeenjohdon opeissa havaittuja
ongelma-alueita ja tutkia johtamismallin kykyä ratkaista tai vähentää näitä ongelmia. Esi-
merkkinä toimivat teorialuvussa esitetyt hankintatoimen kolme näkökulmaa:
1. Tarve-epävarmuus, mikä tarkoittaa sitä, ettei organisaatio tarkkaan osaa määritellä

tarpeitansa.
2. Markkinaepävarmuus, mikä tarkoittaa sitä, että liittoutuessaan yhden toimittajan

kanssa organisaatio menettää mahdollisuuden hyötyä kilpailevien toimittajien osaa-
misesta.

3. Vaihdantaan liittyvä epävarmuus, jolla tarkoitetaan mm. toimituksiin liittyviä ongel-
mia, kulttuurisia, tiedollisia ja teknologisia erilaisuuksia.

Toimittajaorganisaation näkökulmasta taas on olennaista, että toimittaja tiedostaa asi-
akkaan tarpeet ja pystyy kehittämään toimintaansa niin, että asiakkaalle voidaan tarjota
palvelua, joka tuottaa aitoa lisäarvoa. Tätä edellistä näkökulmaa kutsutaan myös interak-
tiiviseksi näkökulmaksi.

Johtamismallin kahden hankintaan liittyvän osaamisalueen kautta voidaan vähentää
näitä epävarmuuksia. Yhtä lailla voidaan nähdä, että toimittajaorganisaation näkökulmasta
hyvällä kumppanuus- ja sopimusyhteistyöosaamisella sekä verkostotaitojen osaamisella
voidaan asiakkaiden tarpeista olla paremmin tietoisia ja välittää nämä tarpeet oman organi-
saation ratkaistavaksi asiakkaalle lisäarvoa tuottavalla tavalla. Tässä mielessä johtamis-
malli vähentää näitä epävarmuuksia ja antaa lisäarvoa asiakkaalle.

Strategisten verkostojen näkökulmasta on löydettävissä useitakin alueita, joissa mallia
soveltamalla voidaan saavuttaa innovaatiohyötyjä. Samoja reflektointimahdollisuuksia on
organisaatio- ja talousteorioissa sekä sosiaalipsykologiassa. Esimerkiksi peliteorioissa
käytiin läpi hyödyn ja riskien jakamisen problematiikkaa. Johtamismallissa kumppanuus-
ja sopimusyhteistyöosaaminen sisältää kaksi välitöntä mittaria, jotka edistävät organisaa-
tion innovaatiokyvyn kehittymistä peliteorioiden kautta. Ei ole itsestään selvää, että orga-
nisaatioissa olisi valmiutta hyödyn ja riskien jakamiseen oikeudenmukaisella tavalla. Entä,
onko organisaatiolla olemassa sopimusmalleja ja mekanismeja, joilla hankintoihin ja vaih-
dannan aikaiseen yhteistyöhön ladataan yhteistä tavoitehakuisuutta? Tältäkin osin johta-
mismalli voi auttaa organisaatiota kehittymään myös perimmäisissä talous- ja markkinaky-
symyksissä innovaatioiden syntyä edistävällä tavalla.

Innovaatiokyvyn johtamismallin soveltuvuutta arvioitiin useilla eri tavoilla. Näkökul-
mina olivat organisaation koko, toimiala, asema arvoketjussa ja perustehtävä. Perustehtä-
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vän tyypittelyperusteena oli jako julkisen hallinnon organisaatioihin ja yritysorganisaatioi-
hin. Arvioinnin perusteella malli soveltuu lähtökohtaisesti kaikkiin organisaatioihin, jotka
haluavat parantaa innovaatiokykyään.

Lopuksi

Organisaatioiden rajapinnat ovat merkittäviä innovaatioiden syntylähteitä, koska niissä
vaihdetaan ja yhdistetään valikoiden osaamista, näkemyksiä, kokemuksia, kulttuureja ja
järjestelmiä sekä muita resursseja. Kun näitä kyetään hyvin yhdistelemään, voidaan inno-
vaatiohyötyjä saavuttaa entistä tehokkaammin. Tämä edellyttää organisaatiolta kumppa-
nuus- ja sopimusyhteistyön osaamista. Tämän toteuttaminen vaatii organisaatiotasoisia
menettelyitä, osaamista ja tukirakenteita. Organisaation henkilöstöltä se vaatii verkostotai-
tojen osaamista.

Organisaatiot ostavat markkinoilta muun muassa materiaaleja, tavaroita ja palveluita.
Hankinnan aikana huomio kiinnittyy jälleen organisaation rajapinnat ylittävään yhteistoi-
mintaan. Mitä paremmin ostava organisaatio hallitsee hankintaprosessinsa ja mitä parem-
min se osaa yhdistellä ostoihinsa innovaatiokannusteita, sitä enemmän sillä on mahdolli-
suus hyötyä markkinoiden innovointivoimasta ja saavuttaa paremmin sen tarjoamia inno-
vaatiohyötyjä. Tämä edellyttää organisaatiolta innovatiivisen hankintaprosessin sekä
innovaatiokannusteiden käytön osaamista.

Tutkimuksen aikana viimeisteltiin johtamismallin tekninen sovellus, jonka tavoitteena
oli varmistaa, että organisaatiot voivat käyttää sitä toimintansa kehittämisessä. Tekniseen
malliin sisällytettiin myös lisämittari, jonka avulla organisaatio voi mittauttaa yhteistyö-
kumppaneidensa näkemykset omasta toiminnasta ja kalibroida sen avulla itsearviointien
tuloksia. Väline on kaikkien organisaatioiden saatavilla Internetissä (osoite: www.innovaa-
tiomittaus.fi).
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Liite 1. Kumppanuus- ja sopimusyhteistyöosaaminen
Mittari 1: Kumppanuus- ja sopimusyhteistyöosaaminen
Esitä mahdollisimman objektiivinen ja totuudenmukainen arviosi seuraaviin väittämäkohtiin. Arvio tulee tehdä
organisaatiossanne vallitsevien a) arvostusten b) määriteltyjen toimintatapojen ja c) käytännön toiminnan näkökulmasta.
Arvostus tarkoittaa sitä, että asiaa pidetään yleisesti tärkeänä organisaatiossanne. Määritellyt toimintatavat tarkoittavat sitä, että
organisaatiossanne on suunniteltu ja sovittu pelisäännöt asian hoitamiseksi ja edistämiseksi. Käytännön toiminta tarkoittaa sitä,
että kyseinen asia on vakiintunut selkeäksi ja normaaliksi toimintatavaksi organisaatiossanne – se on osa toimintakulttuurianne.
Maksimipistemäärä yhtä väittämää (yhteensä 30 väittämää) kohden on 6 pistettä (3*2 pistettä) ja minimi 0 pistettä. Esimerkiksi
jos jonkun pisteytettävän rivin väittämää organisaationne jäsenten keskuudessa pidetään todella tärkeänä, annetaan sille 2
pistettä. Jos organisaatiossanne ei kuitenkaan ole sovittu minkäänlaisia toimintatapoja asian hoitamiseksi ettekä myöskään
käytännössä toimi ollenkaan arvostuksenne mukaisesti, saavat muut kaksi kohtaa 0 pistettä. Näin ollen tämä väittämärivi saisi
yhteensä 2 pistettä. Alla on kuvattu pisteiden vastaavuudet.
Pisteet (arvostus, määritellyt toimintatavat, käytännön toiminta)
0 = ei kuvaa tilannetta organisaatiossa, 1 = vastaa kutakuinkin tilannetta organisaatiossa, 2 = vastaa erinomaisesti organisaation
tilannetta
Pisteytä jokainen arviointialue (a–c) erikseen ja siirrä rivikohtaisen arvion summa merkitsemällä rasti alla olevalle asteikolle.

Täysin Täysin 
eri samaa
mieltä mieltä

Arviointialue 0 1 2 3 4 5 6
1 Organisaatiossamme panostetaan voimakkaasti luottamuksen 

rakentumiseen ja luottamus kuvaa hyvin ilmapiiriämme.
2 Meillä käydään jatkuvaa vuorovaikutteista keskustelua yli organisaatio-

ja yksikkörajojen.
3 Meillä ei pantata tietoa vaan sitä jaetaan avoimesti.
4 Meillä asetataan oppimistavoitteita taloudellisten tavoitteiden yhteydessä.
5 Meillä seurataan osaamisen kehittymistä systemaattisesti.
6 Meillä arvioidaan omatoimisesti toimintaan liittyviä tuloksia kaikissa

työyhteisöissä.
7 Organisaatiossamme on yksikkörajat ylittäviä yhteistyöfoorumeita, jossa 

erilaiset osaamiset ja näkemykset kohtaavat.
8 Meillä eri yksiköt pystyvät tehokkaasti hyödyntämään toistensa resursseja.
9 Meillä on ulkoisesta asiakkaasta johdetut prosessit ja ne läpäisevät koko 

organisaation poistaen päällekkäisyydet.
10 Meillä viestitään tehokkaasti ulkoisen asiakkaan tarpeet ja palautteet 

läpi organisaation.
11 Meillä hyödynnetään tehokkaasti henkilöstön palaute- ja parannus-

ehdotusjärjestelmiä.
12 Tietämyksen hallinta on tehokasta koko organisaatiossamme ja 

tietojärjestelmät tukevat sitä aidosti.
13 Visiomme ja nykytilan välillä on ero, visiomme on haasteellinen ja 

innovaatioihin kannustava.
14 Yhteiset strategiamme ja tavoitteemme ohjaavat toimintaamme koko 

organisaatiossa.
15 Meillä viralliset arvot ovat aidosti sopusoinnussa tärkeinä pitämiemme 

asioiden kanssa.
16 Organisaatiossamme valtaa käytetään roolien, ei hierarkian mukaan.
17 Organisaatiomme johtajat pystyvät valmentamaan ja antamaan tukea

henkilöstölle.
18 Meillä avainhenkilöt osallistuvat laajasti sopimusyhteistyöhön muiden 

organisaatioiden kanssa.
19 Henkilöstöä palkitaan yli yksikkö- ja organisaatiorajojen suuntautuvasta

yhteistyöstä.
20 Johtomme sietää hyvin riskejä ja etsii jatkuvasti uusia mahdollisuuksia.
21 Johdon päätöksenteko lähtee melkein aina asiakkaidemme todellisista tarpeista.
22 Organisaatiossamme on joustavat rakenteet ja alhainen byrokratia.
23 Strategioissamme on mukana kumppanuuksiin liittyviä linjauksia ja tavoitteita.
24 Olemme systematisoineet tiedon kulun kumppaniemme kanssa.
25 Meillä on erinomaiset palaute- ja arviointijärjestelmät ulkoisen 

yhteistyön arviointiin ja kehittämiseen.
26 Jaamme kumppaniemme kanssa yhteistyön kautta muodostuvat 

hyödyt ja riskit oikeudenmukaisesti.
27 Meillä on erinomaiset menettelyt löytää itseämme täydentäviä kumppaneita.
28 Meillä on käytössä yhteistyöhön kannustavia sopimusmalleja ja 

mekanismeja (esim. yhteiset tavoitteet).
29 Meillä on tärkeää, että teemme tiivistä yhteistyötä muiden organisaatioiden

kanssa myös yli toimialarajojen.
30 Strategiamme pitää sisällään hankintatoimeen liittyviä linjauksia ja tavoitteita.



Liite 2. Verkostotaitojen osaaminen

Mittari 2: Verkostotaitojen osaaminen
Esitä mahdollisimman objektiivinen ja totuudenmukainen arviosi seuraaviin väittämäkohtiin. Verkostotaitojen osaamisessa
mitataan organisaationne yhteistyörajapinnoissa toimivien henkilöiden henkilökohtaisia ominaisuuksia alla olevien väittämien
avulla. Yhteistyörajapinnoilla tarkoitetaan niitä yhteistyöpintoja, jotka liittyvät mm. ulkoisten asiakkaidenne, ulkoisten
toimittajaorganisaatioiden ja sisäisten yksiköidenne välisiin suhteisiin.
Tämä arviointi on järjestysasteikollinen, jossa numero 6 tarkoittaa Sinun olevan väitteen kanssa täysin samaa mieltä. Vastaavasti
numero 1 tarkoittaa, että olet täysin eri mieltä. Muut arvot ovat tältä väliltä tasaisin askelein.
Arvioi kokonaisuutena alla olevia väittämiä ja siirrä arviosi alla olevalle asteikolle rivikohtaisesti. Jokainen väittämä alkaa
lauseella: ”Organisaatiomme yhteistyörajapinnoilla työskentelevät henkilöt …”

Täysin Täysin 
eri samaa
mieltä mieltä

Arviointialue 1 2 3 4 5 6
1 … toimivat rehellisesti ja pitävät tinkimättömästi lupauksistaan kiinni.
2 … hallitsevat ammatilliset asiat erinomaisesti.
3 … välittävät tehokkaasti tietoa organisaatiomme käyttöön,

joka auttaa meitä kehittymään.
4 … ovat motivoituneita, rohkeita ja aloitteellisia suhteiden luonnissa.
5 … saavat aikaan innovatiivisia ja kestäviä suhteita ulkoisten 

organisaatioiden kanssa.
6 … uskaltavat tunnustaa omat heikkoutemme ja vahvuutemme.
7 … eivät takerru pikku seikkoihin vaan näkevät suuret linjat.
8 … kuuntelevat aidosti toisia ihmisiä ja ilmaisevat selvästi itseään.
9 … osaavat hoitaa hyvin ihmissuhteita ja käsitellä rakentavasti ristiriitoja.
10 … luottavat pohjimmiltaan muihin ihmisiin ja uskovat ihmisten 

olevan aktiivisia vastuunottajia.
11 … omaavat kyvyn nähdä osaamistamme täydentäviä kumppaneita. 
12 … näkevät hyvin erilaisia markkinamahdollisuuksia. 
13 … osaavat toimia nopeissakin tilanteissa.
14 … on valittu johdon päätöksillä ja valinnat on erinomaisesti tehtyjä.



Liite 3. Innovatiivisen hankintaprosessin osaaminen
Mittari 3: Innovatiivisen hankintaprosessin osaaminen
Esitä mahdollisimman objektiivinen ja totuudenmukainen arviosi seuraaviin väittämäkohtiin. Innovatiivisen hankintaprosessin
osaaminen koostuu organisaation osaamisesta ja hankintaprosessiin kytkeytyvistä menettelyistä. Innovatiivisen
hankintaprosessin osaamista ja siihen liittyviä menettelyitä mitataan alla olevien väittämien kautta.
Tämä arviointi on järjestysasteikollinen, jossa numero 6 tarkoittaa Sinun olevan väitteen kanssa täysin samaa mieltä. Vastaavasti
numero 1 tarkoittaa, että olet täysin eri mieltä. Muut arvot ovat tältä väliltä tasaisin askelein.
Arvioi kokonaisuutena alla olevia väittämiä ja siirrä arviosi alla olevalle asteikolle rivikohtaisesti.

Täysin Täysin 
eri samaa
mieltä mieltä

Arviointialue 1 2 3 4 5 6
1 Tunnemme aina etukäteen hankintoja tehdessämme muiden organisaatioiden 

samaan ajankohtaan ajoittuvat kilpailevat hankinnat.
2 Tunnemme markkinoiden palvelutarjonnan erinomaisesti suhteessa kulloiseen 

hankintatarpeeseemme.
3 Hyödynnämme tiedot olemassa olevista sopimus- ja tilauskannoistamme

hankintojen yhteydessä markkinoiden tuntemisen lisäämiseksi.
4 Meillä on kehitetty todella ansiokkaasti sellaista tietämyksen hallintaa, 

joka lisää markkinoiden kysynnän ja tarjonnan reaaliaikaista tuntemista.
5 Seuraamme erilaisia trendejä, jotka opettavat meitä aidosti ennakoimaan

markkinoiden kehittymistä palveluiden sisällön suhteen.
6 Ajoitamme hankintamme markkinoille siten, että markkinoiden muu 

vastaaviin palveluihin liittyvä kysyntä on alhaisimmallaan.
7 Annamme palvelun tarjoajille pitkät kysyntänäkymät tulevaisuuden

hankinnoistamme.
8 Annamme palvelun tarjoajille riittävästi aikaa tarjouslaskentaan.
9 Tarjouspyyntöihimme sisällytetyt tiedot ovat selkeitä ja luotettavia.
10 Hyödynnämme hyvin erilaista trenditietoutta hankintojen ajoittamisen

kehittämiseksi.
11 Organisaatiossamme olevat yksiköt tekevät keskenään laadukasta ja 

laajaa hankintayhteistyötä.
12 Teemme hyödyllisiä yhteishankintoja muiden organisaatioiden kanssa.
13 Seuraamme hankintayhteistyön kehittymistä systemaattisesti ja 

asetamme siihen liittyviä tavoitteita.
14 Koko hankintaprosessimme on systemaattinen ja se tukee prosessina 

erinomaisesti innovatiivisten ratkaisujen saamista markkinoilta.
15 Hallitsemme hankintatiedon organisaatiomme tarpeiden analysoinnista

alkaen saumattomasti.
16 Hankinnoista vastaavat henkilöt tekevät laajaa ja laadukasta yhteistyötä 

muun organisaation kanssa.
17 Hankintatoimi on meillä nykyään strateginen alue, joka on tunnustettu

läpi organisaation.
18 Hankintatoimeen liittyvä päätöksentekomme on todella joustavaa, 

emmekä ole rakentaneet siihen ylimääräistä byrokratiaa.



Liite 4. Innovaatiokannusteiden käytön osaaminen

Mittari 4: Innovaatiokannusteiden käytön osaaminen
Esitä mahdollisimman objektiivinen ja totuudenmukainen arviosi seuraaviin väittämäkohtiin.

1. Innovaatiokannusteet tarkoittavat sellaisia valintakriteereitä projektiluonteisissa hankinnoissa, jotka motivoivat palvelun
tarjoajia innovoimaan sellaisia yksittäisratkaisuja, jotka tukevat tavoitteisiinne pääsemistä ja antavat näin ollen organisaa-
tiollenne käyttöön markkinoiden innovaatiovoimaa. Niiden tarkoitus on myös vähentää rutiininomaisten ratkaisujen saa-
mista.

2. Innovaatiokannusteet tarkoittavat myös sellaisia valintakriteereitä, joiden perusteella valitsette käytännössä sopimusosa-
puolia pitempiaikaiseen kumppanuustyyppiseen yhteistyöhön kanssanne ja tavoitteena on innovatiivisuutta edistävät
yhteistyösuhteet ja sitä kautta tavoitteisiin pääseminen.

3. Valintakriteereitä käytetään kun ratkaistaan esimerkiksi tarjouskilpailun perusteella palveluntoimittaja hankinta- ja yhteis-
työtarpeeseenne. Valintakriteerit on etukäteen sisällytetty tarjouspyyntöönne.

Tämä arviointi on järjestysasteikollinen, jossa numero 6 tarkoittaa Sinun olevan väitteen kanssa täysin samaa mieltä. Vastaavasti
numero 1 tarkoittaa, että olet täysin eri mieltä. Muut arvot ovat tältä väliltä tasaisin askelein. Merkitse rasti kohtaan, joka
parhaiten vastaa käsityksiäsi rivikohtaisesti.

Täysin Täysin 
eri samaa
mieltä mieltä

Arviointialue 1 2 3 4 5 6
Projektiluonteisissa ja muissa kertaluonteisissa hankinnoissa sisällytämme

tarjouspyyntöihimme …
1 Haasteelliset ja monia osaamisalueita sisällään pitävät palvelukokonaisuudet.
2 Tulevan sopimuksen maksuperusteet, jotka kannustavat innovatiiviseen

sopimusyhteistyöhön.
3 Sellaisia motivaatiokannustimia, jotka sopimusyhteistyössä liittyvät 

riskien ja hyödyn jakoon.
4 Monipuolisia elementtejä, jotka kannustavat palveluntarjoajia keskinäisiin 

yhteistarjouksiin yli perinteisten osaamisalueiden.
5 Mahdollisuuden palvelun tarjoajille esittää omaa vaihtoehtoista ratkaisua 

hankintatarpeen tyydyttämiseksi.
Kumppanuustyyppisissä hankinnoissa sisällytämme tarjouspyyntöihimme sellaisia valintakriteereitä, jotka hinnan 
lisäksi perustuvat kumppaniehdokkaan …
6 vision, strategian ja arvojen yhteensopivuuteen kanssamme.
7 johtamistavan ja henkilöstöpolitiikan yhteensopivuuteen kanssamme.
8 asettamiin omiin tavoitteisiin kumppanuusyhteistyön hyödyistä ja

näiden tavoitteiden yhteensopivuudesta kanssamme.
Kumppanuustyyppisissä hankinnoissa sisällytämme tarjouspyyntöihimme sellaisia valintakriteereitä, jotka hinnan 
lisäksi perustuvat kumppaniehdokkaan omiin kehittämispanostuksiin ja niissä saavutettuihin tuloksiin …
9 tuotteissa ja palveluissa.
10 prosesseissa ja toimintatavoissa.
11 henkilöstön osaamisessa.
12 yhteistoimintaosaamisessa.
13 hankintatoiminnassa.
14 palvelutuotannon ohjauksessa.
15 asiakaslähtöisyydessä.
16 laatu- ja ympäristöjärjestelmissä.
17 teknisissä ja taloudellisissa järjestelmissä.
Kumppanuustyyppisissä hankinnoissa sisällytämme tarjouspyyntöihimme sellaisia valintakriteereitä, jotka hinnan 
lisäksi ottavat huomioon kumppaniehdokkaan kanssa tavoiteltavan yhteistyösuhteen ominaisuudet, kuten …
18  johdon ja muiden avainhenkilöiden fyysisen läheisyyden sovitettuna 

kulloiseenkin tarpeeseen.
19 luottamuksen, avoimuuden, vuorovaikutteisuuden.
20 käytössä olevat verkostosuhteet.
Kumppanuustyyppisissä hankinnoissa sisällytämme tarjouspyyntöihimme sellaisia valintakriteereitä, jotka 
varmistavat kumppaniehdokkaan kyvyn täydentää hyvin meidän …
21 resurssitarpeitamme kapasiteetin osalta.
22 tuote- ja palvelutarpeitamme. 
23 toimitusvarmuuttamme.
24 reagointikykyämme ja joustavuutta.
25 resurssitarpeitamme laadun osalta.
26 riskinkantokykyämme.
27 osaamistamme.



Liite 5. Tutkimuksessa mukana olleet organisaatiot

Tutkimukseen osallistuneet organisaatiot

Helsingin kaupunki
Ilmailulaitos
Jyväskylän kaupunki
Kuopion kaupunki
Lahden kaupunki
Lemcon Oy
Lohja Rudus
Merenkulkulaitos
Metsähallitus
Oulun kaupunki
Ratahallintokeskus
Rovaniemen kaupunki
Salon kaupunki
Skanska Oy
Tiehallinto
Tieliikelaitos
Vaasan kaupunki
Vantaan kaupunki
Vesihaka Oy
VR-Rata Oy Ab

Projektia tukemassa

Liikenne- ja viestintäministeriö
Suomen Kuntaliitto
Suomen Kuorma-autoliitto
Suomen maanrakentajien keskusliitto

Sekä

Raskone Oy
Onninen Oy
Optiroc Oy



Liite 6. Otos asiantuntijalausunnoista

1. Miten arvioisit johtamismallin hyödyllisyyttä osana organisaationne innovaatio-
kyvyn kehittämistä?
”Kyllä, tämä vastaa niihin tarpeisiin, joita tässä on jo aikamme ihmetelty. Yleinen
innovoinnin esilletuonti on asia, jota tuskin on ennen käyty näin vahvasti missään
hankkeessa läpi ja vielä niin laajalle porukalle. Kyllä tästä mallista ja tietoisuuden
lisäämisestä hyötyä on”. (Toimitusjohtaja konsultointiyrityksestä)
”Malli olisi erittäin hyödyllinen tässä organisaatiossa. Se on nimenomaan systemaat-
tinen tapa nostaa esille asioita, jotka ovat organisaation mission ja johtamisen kan-
nalta oleellisia”. (Infra-alan yhden viraston kehittämisen koordinoinnista vastaava)
”Mallia voidaan käyttää organisaation innovaatiokyvyn kehittämiseen, kunhan
saadaan selkeitä tuloksia ja erityisesti vertailutietoa miten sijoitumme muihin alalla
toimiviin yrityksiin nähden. Organisaation motivointi kehittämiseen käy tehokkaasti,
kun voi osoittaa alueet, joissa ollaan kilpailijoita heikompia. Myös oma kehittyminen,
joka saadaan mittareilla esille, kannustaa organisaatiota jatkokehitykseen”. (Urako-
intipalveluita tarjoavan yrityksen johtaja)
”Kyllä tämä tulee muodostamaan innovaatiokykymme kehittämisen ytimen. Vihdoin-
kin saamme kättäpitempää”. (Liiketoimintayksikön päällikkö urakointipalveluita tar-
joavasta yrityksestä)
”Ilman muuta siitä on hyötyä, saadaan pitkäjänteinen kehittäminen liikkeelle”.
(Talonrakentamisen kanssa tekemisessä olevan yrityksen toimitusjohtaja)
”Tutkimuksessa kehitetyt indeksit ovat hyvä apu aiemmin hyvin abstrakteina pidetty-
jen ominaisuuksien mittaamisessa ja osaamisen kehittämistarpeiden esille nostami-
sessa”. (Mukaillen yhden viraston ylimpään johtoon kuuluvan henkilön pitempää
vastausta)
”Osaaminen ja innovaatiokyky ovat tulevaisuuden kilpailutekijä vielä selkeämmin
kuin tänä päivänä. Tämä nostaa selkeästi innovaatiokyvyn puheen tasolta tekemisen
(mittaamisen ja toimenpiteiden) tasolle”. (Yhden tietotekniikkapalveluita tarjoavan
yrityksen toimitusjohtaja)

2. Onko johtamismalli kuvattu siten, että sen käyttöön liittyvä toiminta on helppo
ymmärtää?
”Johtamismallin kuvaus on selkeä ja siitä periaatteen kyllä ymmärtää”. (Urakointi-
palveluita tarjoavan yrityksen johtaja) 
”Kyllä ...vuokaaviot asioiden etenemisestä ja dokumentit asioiden sisällöstä –
mikäpä se siinä”. (Toimitusjohtaja konsultointiyrityksestä)
”Jos johtajillemme olisi tuttu esimerkiksi keskustelutilaisuuden avulla läpi käyty, niin
kuvaus riittää eli on helppo ymmärtää.” (Mukaillen infra-alan yhden viraston
kehittämisen koordinoinnista vastaava)
”Ymmärtäminen ei tuota tuskaa, se sopii erinomaisesti yrityksessämme omaksuttuun
käytäntöön tasapainotetun mittariston käyttöön rinnastettaessa”. (Liiketoimintayksi-
kön päällikkö urakointipalveluita tarjoavasta yrityksestä)



”Tekemistä riittää, mutta osaava johto pystyy ottamaan sen käyttöön tuosta vaan”.
(Yhden tietotekniikkapalveluita tarjoavan yrityksen toimitusjohtaja)
”Kyllä on”. (Talonrakentamisen kanssa tekemisessä olevan yrityksen toimitusjohtaja)

3. Mitä tunnistatte suurimpina riskitekijöinä kun johtamismallia ollaan implemen-
toimassa käyttöön?
”Kuinka saadaan porukka sitoutumaan malliin, miten asia tehdään niin läheiseksi
osaksi arkipäivän johtamista, että asia ei tunnu liian etäältä ja teoreettiselta ….”
(Toimitusjohtaja konsultointiyrityksestä)
”En tunnista riskejä, päinvastoin näen mahdollisuuksia”. (Liiketoimintayksikön pääl-
likkö urakointipalveluita tarjoavasta yrityksestä)
”Vanhasta ajattelu- ja johtamistavoista luopuminen, uuden oppiminen siten, että se
sisäistäen otetaan myös oikeaan käyttöön, on suuri vaara, että visiot, strategiat jne.
jäävät paperille ja johtaminen tapahtuu perinteisin keinoin, raportointi ei vaikuta
käytäntöjen muuttumiseen ja toiminnan kehittymiseen eli suunnitteluvaihe toimi
meillä kirjanoppineesti, mutta seuranta ja arviointi jäävä monissa asioissa tekemättä,
uuden mallin sisään ajamisessa koko johdon yhdessä tekeminen ja sitoutuminen”.
(Infra-alan yhden viraston kehittämisen koordinoinnista vastaava)
”Mielestäni tämä ei sinänsä vaadi erityisiä implementointiohjelmia. Normaalia asio-
iden suunnittelua ja toimeenpanoa tämäkin on”. (Talonrakentamisen kanssa tekemi-
sessä olevan yrityksen toimitusjohtaja)
”Meillä ollaan parasta aikaa määrittelemässä osaamisindeksiasioita kaikkiin osaa-
misiimme liittyen. Luulen, että nämä nyt kehitetyt mittarit voivat tulla osaksi tai
muunnetussa muodossa meillekin. Yksinkertaistamisen varaa alemman tason osamit-
tareissa kuitenkin vielä on”. (Mukaillen yhden viraston ylimpään johtoon kuuluvan
henkilön pitempää vastausta)
”Mittaristojen yksittäiskysymysten pitää olla selkeitä, jotta käsitteet ymmärretään
samalla lailla. Mielestäni ne ovat sitä”. (Yhden tietotekniikkapalveluita tarjoavan
yrityksen toimitusjohtaja)
”Malli ei vielä sisäisesti ole saavuttanut laajaa mielenkiintoa. Se voi johtua osittain
siitä, että ensimmäinen testi koettiin raskaaksi (kaikki alkuperäiset kysymykset kai-
kilta osaamisalueilta yhdellä istunnolla vastattavaksi joillakin viime tinkaan jät-
täneillä vastaajilla). Parilta johdon edustajalta on tullut kiinnostuksen osoituksia.
Sen aika tulee myöhemmin, kunhan saadaan akuutit ja päivän polttavat asiat siivot-
tua pois pöydältä”. (Mukaillen yhden viraston ylimpään johtoon kuuluvan henkilön
pitempää vastausta)

4. Miten arvioisitte johtamismallin sopivan erilaisiin organisaatioihin – pieniin ja
suuriin sekä eri toimialojen organisaatioihin?
”Isoissa ja keskisuurissa organisaatioissa asian merkitys ymmärretään varmaankin
hyvin. Hyvin pienissä organisaatioissa ehkä verkostotaitojen ja hankintaan liittyvät
osaamiset menevät hyvinkin, voi kuitenkin olla, että kumppanuusosaamiset näissä
ovat kaukaisempia … tai tämä viimeinen on kyllä aika vaikea ennustaa. Toimialoilla
ei varmaankaan ole minkäänlaista merkitystä, sopinee kaikille aloille”. (Toimitusjoh-
taja konsultointiyrityksestä)



”Sopii kaikkiin organisaatioihin. Riippuen koosta ja toimialan kapeudesta/leveyde-
stä johtuen mallia on sovellettava käytännössä. Eli tilanteesta riippuen ei tarvitse
tehdä kirjanoppineesti kaikkia vaiheita niin tarkkaan”. (Infra-alan yhden viraston
kehittämisen koordinoinnista vastaava)
”Kaikilla on tarve. En kuitenkaan usko, että ihan pienet organisaatiot voivat sitä niin
paljoa hyödyntää kuin keskisuuret ja suuret. Toimialarajoitteita en näe”. (Yhden
tietotekniikkapalveluita tarjoavan yrityksen toimitusjohtaja)
”Kaikkien organisaatioiden tulee kehittyä toiminnassaan, jos ei kehity, surkastuu
pois. Tässä mielessä se sopii kaikkiin organisaatioihin. Ehkä se kuitenkin hyödyttää
isompia organisaatioita enemmän absoluuttisesti, mutta suhteellisesti yhtä paljon”.
(Liiketoimintayksikön päällikkö urakointipalveluita tarjoavasta yrityksestä)
”Isommille sopii paremmin kuin pienemmille, mutta tämä raja ei ole kategorinen”.
(Talonrakentamisen kanssa tekemisessä olevan yrityksen toimitusjohtaja)

5. Kuinka arvioisit organisaation innovaatiokyvyn johtamismallin käyttäjäystäväl-
lisyyttä osana organisaationne johtamisjärjestelmiä?
”Tämähän sopii mainiosti osaksi johtamismalliamme ja ainakin vaikuttaa siltä, että
malli on varsin käyttäjäystävällinen.” (Toimitusjohtaja konsultointiyrityksestä)
”Absoluuttinen käyttäjäystävällisyys on mielestäni ok eli tarpeeksi hyvä. Suhteelli-
nen käyttäjäystävällisyys meidän vanhanaikaiseen johtamisjärjestelmään istutettuna
on huono koska asian sisältökin on näinkin uusi asia kuin innovaatiokyky. Uusia asia
menee asiasisällön vuoksi vanhanaikaiseen 70–80-lukujen valtionhallinnon järjestel-
miin istutettuna helposti yli hilseen. ” (Infra-alan yhden viraston kehittämisen koordi-
noinnista vastaava)
”On se ainakin käyttäjäystävällisempi senkin takia, ettei tarvitse itse arvioida niitä
tuhansia organisaatiosta nousevia selityksiä, että kuinka hyvin asiat ovatkaan. Kon-
kreettinen ja käyttäjäystävällinen tämä malli o, koska saamme yksiselitteisiä mitattuja
tuloksia asioiden kehittymisestä …”. (Liiketoimintayksikön päällikkö urakointipalve-
luita tarjoavasta yrityksestä)
”Se kyllä sopii toimintaamme ja näyttää …tuota sellaiselta, että se on käyttäjäy-
stävällinen käyttää”. (Talonrakentamisen kanssa tekemisessä olevan yrityksen
toimitusjohtaja)
”Yksi työkalu. Onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi on osattava käyttää työ-
kalua, joten sen ohjeistamiseen kannattaa panostaa”. (Yhden tietotekniikkapalvelu-
ita tarjoavan yrityksen toimitusjohtaja)

6. Mitä muuta haluatte sanoa johtamismalliin ja sen mahdollisiin puutteisiin liit-
tyen?
”Yksittäiset mittarit saattavat olla vaikeita ymmärtää, mutta kyllä pääosin ovat niin
selviä, että ei ymmärtämisen suhteen pitäisi olla ongelmia”. (Toimitusjohtaja konsul-
tointiyrityksestä)
”Kunhan ensin lähdetään soveltamaan, voidaan puutteitakin löytää. Nyt vaikuttaa
siltä, että puutteet on saatu eliminoitua”. (Liiketoimintayksikön päällikkö urakointi-
palveluita tarjoavasta yrityksestä)



”Vaikea asia. Kunhan ensin harjoitellaan johtamisen kehittämistä nykyaikaisemmaksi
perinteisissä (”helpoissa”) asioissa kuten asiakastyytyväisyys, tuloksenteko, proses-
sien tehokkuus jne., niin vähän myöhemmässä vaiheessa voisimme tuoda mukaan
innovaatiokyvyn mukaisia uusia ”vaikeampia” asioita vaikka kysymyksessä onkin
osittain samat asiat.” (Infra-alan yhden viraston kehittämisen koordinoinnista
vastaava)
”Voisitte kehittää asiaa niin, että saisitte johtamismallin käyttäjäksi eri toimialoilta
organisaatioita ja mallin käyttäjille mahdollisuuden ilmoittautua avoimeen proses-
sien vertailuun, jotta oppimista voisi tapahtua myös sitä kautta”. (Talonrakentamisen
kanssa tekemisessä olevan yrityksen toimitusjohtaja)
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