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Työntekijöiden rooli innovoinnissa kasvaa 

 Suomalaiset yritykset kilpailevat globaalissa taloudessa yhä enemmän 

innovaatioiden liiketoimintaansa synnyttämillä kilpailueduilla. Myös julkisen talouden 

kestävyysvaje asettaa julkisen sektorin organisaatioille suuria paineita kehittää ja 

uudistaa tuotteitaan, palvelujaan ja tapojaan tuottaa niitä. 

 

 Innovaatiot ovat yhä useammin aineettomia ja kohdistuvat palveluihin (ml. 

teollisuuden palvelut). Tämä edellyttää uudenlaisia tapoja tuottaa innovaatioita. 

 

 Työntekijöiden rooli innovoinnissa korostuu ja siitä tulee jatkossa entistä tärkeämpi 

kilpailu- ja menestystekijä, koska  

• markkinat muuttuvat nopeammin: tarvitaan nopeaa ja kevyesti organisoitua 

ideointia, innovointia ja muuta kehittämistä, jolle on ominaista asiakkaiden ja 

käyttäjien tarpeiden hyvä tuntemus sekä läheinen yhteistyö näiden kanssa.  

• talous verkostoituu: innovaatiotoimintaa siirtyy isoista yksiköistä pieniin, joissa 

myös erikoistuneet t&k-resurssit ovat tavallisesti pienemmät. Ne joutuvat 

innovoimaan osallistamalla henkilöstöään laajemmin.  

• työvoiman osaaminen nousee: työvoiman koulutus- ja osaamistaso on nykyään 

Suomessa maailman huippua ja ihmisillä on hyvät valmiudet osallistua 

työpaikoillaan monimutkaistenkin ongelmien käsittelyyn. 
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Henkilöstöä osallistava innovointi: käsite 

 Henkilöstön aktiivista ja systemaattista osallistumista tuotteiden, 

palvelujen ja niiden tuottamisen tapojen uudistamisen ideointiin, 

ideointiin perustuvan innovoinnin kautta syntyvien uusien 

ratkaisujen tuottamiseen ja tätä kautta aikaansaatavaan 

arvonluontiin asiakkaille.  

 

 Työelämää ja liiketoiminta-ajattelua kokonaisvaltaisesti uudistava, 

uudenlainen tapa toimia, jota ei tule sekoittaa esimerkiksi omiin 

työtehtäviin ja työympäristöön välittömästi kohdistuvaan “suoraan 

osallistumiseen” tai johdon määrittelemissä rajoissa tapahtuvaan 

inkrementaaleihin innovaatioihin tähtäävään “jatkuvaan 

parantamiseen”.  

 

 Ulottuu hyvin työntekijälähtöisestä toiminnasta organisaation 

johdon, asiakkaiden tai sidosryhmien toimeksiannosta syntyneisiin 

aloitteisiin ja toimeksiantoihin.  
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Kaksi näkökulmaa henkilöstön 
osallistumiseen 
Työelämän kehittämisen näkökulma Innovaatiotoiminnan näkökulma 

- Henkilöstön osallistuminen on jo vanhastaan 

ollut ja on yhä edelleen yksi keskeinen 

työelämän tutkimuksen ja kehittämisen kohde.  

 

- Perusjakona henkilöstön osallistumisessa on 

erottelu luottamusmiesten, yritysneuvostojen tai 

vastaavien elinten kautta tapahtuvan 

edustuksellisen osallistumisen ja tavallisten 

työntekijöiden suoran osallistumisen kesken.  

Suoran osallistumisen kohteena on 

tyypillisesti työntekijöiden oma työ. 

Edustuksellisessa osallistumisessa 

kohteena ovat laajemmin useita työntekijöitä 

koskevat yritys- tai työpaikkatasoiset asiat.  

 

- Erityisesti edustuksellista, mutta usein myös 

suoraa osallistumista, on tarkasteltu 

työorganisaatioille koituvan hyödyn ohella 

myös työntekijöiden oikeutena ottaa osaa 

päätöksentekoon tai tulla kuulluiksi tai 

vähintäänkin informoiduiksi.  

 

- Innovaatiotutkimuksessa ja -toiminnassa 

myös tavallisten työntekijöiden osallistuminen 

työpaikoilla tapahtuvaan kehittämiseen ja 

innovointiin on noussut viime vuosina 

voimakkaammin esiin osana kiinnostuksen 

lisääntymistä avoimia ja hajautettuja 

innovaatiotoiminnan muotoja kohtaan. 

 

- Kiinnostuksen lisääntymistä on edistänyt 

erityisesti (1) yritysten toimintaympäristön 

nopeutunut muutos, joka on saanut yritykset 

etsimään nopeampia tapoja uudistaa tuottei-

taan, palvelujaan ja niiden tuottamisen tapoja, 

sekä (2) yritysten pyrkimys hyödyntää moni-

puolisemmin erilaista osaamista innovoinnissa.  

 

- Oman henkilöstön entistä aktiivisempi 

osallistaminen on ollut osa laajempaa trendiä, 

johon sisältyy myös asiakkaiden, käyttäjien, 

yritysten oman arvoverkoston ja erilaisten 

digitaalisesti verkottuneiden virtuaalisten 

yhteisöjen ideoiden ja osaamisen 

hyödyntäminen innovoinnissa. 



Copyright © Tekes  

Osallistava innovointi: kaksi näkökulmaa 
yhdistävä käsite 

 

Henkilöstöä osallistavassa innovaatiotoiminnassa on kyse kahden 

näkökulman yhdistämisestä uudella tavalla.  

 

Työelämän kehittämisen perinteisen näkökulman se ”ylittää” 

antamalla henkilöstön kokonaisvaltaiselle osallistumiselle 

kehittämiseen ja innovointiin keskeisen merkityksen sellaisten 

yritysten menestystekijänä, joissa nopea uudistuminen ja innovointi 

ovat keskeisiä kilpailutekijöitä.  

 

Innovaatiotutkimuksen ja -toiminnan perinteisen näkökulman se 

puolestaan ”ylittää” antamalla henkilöstön kokonaisvaltaiselle 

osallistumiselle kehittämiseen ja innovointiin keskeisen merkityksen 

myös työelämän laadun ja työhyvinvoinnin osatekijänä.    
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Suomalainen ja tanskalainen innovaatiomalli 

Suomalainen malli Tanskalainen malli 

- Julkisen vallan rooli innovaatiotoiminnan 

kannustajana ja koordinoijana on ollut tärkeä. 

1990-luvun alkupuolella omaksuttiin systemaat-

tinen, kansallisen innovaatiojärjestelmän 

viitekehykseen perustuva lähestymistapa.  

 

- Lähestymistapa on ollut siinä mielessä kapea, 

että se painotti pitkään lähinnä vain 

teknologisia innovaatioita keskittyen tiettyihin 

avainaloihin ja -teknologioihin sekä suuriin 

johtaviin yrityksiin ja t&k-yksiköihin.  

 

- Malli on ollut tiede- ja tutkimuslähtöinen. 

Avaintoimijoiksi on nähty insinööri- ja 

luonnontieteellisesti koulutetut asiantuntijat. 

Tavallisten työntekijöiden roolina on ollut 

prosessijohtamisen ja lean-ajattelun 

viitekehykseen perustuen ensisijaisesti 

prosessien jatkuva parantaminen. 

 

- Laaja-alaisempi lähestymistapa on alkanut 

vallata alaa viime vuosina. Siinä myös asiak-

kaiden, käyttäjien ja tavallisten työntekijöiden 

roolin merkitystä on alettu korostaa enemmän. 

- Julkisen vallan rooli innovaatiotoiminnan 

kannustajana ja koordinoijana on ollut 

vähäisempi eikä kansallisen innovaatio-

järjestelmän viitekehystä ole omaksuttu yhtä 

systemaattisesti.  

 

- Innovaatioiden tuotanto on hajautunut 

yrityksissä tasaisemmin. Erityispiirteenä on pk-

yritysten tärkeä rooli. Niissä eri osapuolten 

roolit ja keskinäinen työnjako innovoinnissa ja 

kehittämisessä ovat usein väljästi määriteltyjä. 

 

- Monet yritykset ovat erityisesti 1990-luvulta 

alkaen aktivoineet myös tavallisia työntekijöitä 

osallistumaan tuotteiden, palvelujen ja niiden 

tuottamisen tapojen kehittämiseen. Ay-liike on 

aktiivisesti tukenut yrityksiä tässä. Tavallisten 

työntekijöiden aktiivinen osallistuminen t&k&i-

toimintaan yrityksissä kytkeytyy maassa 

arvostettuun elinikäisen oppimisen ajatukseen. 

Aktiivista osallistumista tukee myös se, että 

työntekijät ovat usein hyvin verkostoituneita 

oman yrityksensä ulkopuolelle johtuen siitä, 

että työvoiman liikkuvuus on maassa suurta. 



Copyright © Tekes  

Henkilöstöä osallistava innovointi: oletettu 
vaikutusketju 

Johtamisen 

periaatteet 

Johtamisen 

prosessit 

Työn organisointi 

ja työnteon tavat  

Työn tukirakenteet 

Henkilöstön 

osallistumista 

innovointiin 

tukevat arvot ja 

kulttuuri 

 Henkilöstöä 

osallistava innovointi  Hyvinvointi 

työssä 

 

 

Ide-

ointi   

 

 

Ideoiden 

jalosta-

minen   

  

 

Arvon 

luonti  

Työn 

tuottavuus 
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Tulevaisuuden johtamisen periaatteita 

 avoimuus (mm. valmius hankkia ja hyödyntää oman organisaation 

ulkopuolista tietoa sekä antaa sitä vastavuoroisesti ulospäin) 

 yhteistoiminnallisuus (mm. valmius yhteistyöhön oman 

organisaation ulkopuolisten toimijoiden kanssa) 

 kokeilevuus (mm. valmius edistää uusien ideoiden kehittelyä ja 

kokeilemista omassa organisaatiossa) 

 moniarvoisuus (mm. valmius edistää, hyödyntää ja yhdistää 

moninaista ja monenlaisista lähteistä saatavaa tietoa ja osaamista) 

 yhteisöllisyys (mm. valmius ymmärtää yhteisöllisen toiminnan 

tuottavuuspotentiaali ja edistää ja hyödyntää sitä)  

 meritokraattisuus (mm. valmius hankkia ja hyödyntää erilaista 

tietoa ja osaamista sekä erilaisia näkemyksiä niiden esittäjän 

hierarkia- tai statusasemasta riippumatta)  
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Ihmisen kriittiset ominaisuudet arvonluonnin 
näkökulmasta ja johtamisosaamisen tilanne 2010-luvun 
alussa (alkuperäinen idea Hamel 2007) 

Ihmisen 

kriittiset 

ominaisuudet 

Merkitys 

arvonluonnille 

Tilanne johtamisen kannalta 2010-luvun 

alussa  

Kuuliaisuus 0 % Tuttuja asioita, joiden hallintaan on vuosien 

varrella kehittynyt paljon liikkeenjohdollista 

osaamista. Globalisaatio ja teknologinen 

murros ovat johtaneet merkityksen 

radikaaliin vähenemiseen arvonluonnissa. 

Ahkeruus 5 % 

Älyllinen 

osaaminen 

15 % Asia, jota on viime vuosina opittu 

ymmärtämään johtamisessa yhä paremmin. 

Globalisaatio ja teknologinen murros ovat 

samalla lailla johtamassa merkityksen 

vähenemiseen kilpailuedun lähteenä. 

Aloitteellisuus 

  

20 % Asioita, joiden merkitys on alettu vähitellen 

ymmärtää, mutta joiden systemaattinen 

hyödyntäminen kilpailuedun lähteenä on 

osaamisen puutteen johdosta vielä 

alkuvaiheessa. 

Luovuus 25 % 

Innostunut 

sitoutuminen 

35 % 



Copyright © Tekes  

Tulevaisuuden kriittisiä johtamisen 
prosesseja 

 innovaatioiden johtaminen (mm. miten voidaan vahvistaa 

työntekijöiden ja näiden muodostamien verkostojen roolia 

ideoinnissa ja innovoinnissa) 

 osaamisen johtaminen (mm. miten voidaan kehittää työntekijöiden 

yksilöllistä ja yhteisöllistä osaamista ja luovuutta) 

 moninaisuuden johtaminen (mm. miten voidaan hyödyntää 

erilaisten ihmisten osaamisen ja valmiuksien erilaisuutta)  

 strateginen henkilöstöjohtaminen (mm. miten voidaan saada 

aikaan sellaiset yhteisesti hyväksytyt pelisäännöt, jotka tukevat 

ihmisten valmiuksia osaamisensa ja luovuutensa hyödyntämiseen) 

 arvojohtaminen (mm. miten voidaan saada aikaan sellaisia 

yhteisesti ymmärrettyjä ja hyväksyttyjä arvoja ja päämääriä, jotka 

innostavat, energisoivat ja mobilisoivat ihmisiä) 
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Tulevaisuuden työn organisoinnin 
periaatteita 

 hajautuneisuus (päätösvaltaa ja vastuuta delegoidaan) 

 itseohjautuvuus (yksiköillä on merkittäviä vapausasteita 

toiminnassaan) 

 prosessisuuntautuneisuus (yksiköt vastaavat suurista 

prosessikokonaisuuksista) 

 asiakasohjautuvuus (yksiköt ohjautuvat asiakkaan arvonluonnin 

vaatimusten mukaisesti) 

 kehkeytyvyys (organisaatio elää ja kehittyy myös alhaalta käsin) 

 tiimimäisyys (päätösvaltaa käytetään ja vastuuta otetaan 

yhteisöllisesti) 

 verkostoituneisuus (yksiköt hyödyntävät erilaisia kumppanuuksia) 

 ketteryys (organisaatio kykenee rakenteellisiin muutoksiin ja 

uudistumaan) 
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Innovaatiodemokratiaa edistäviä piirteitä 
organisaatiossa (lähde: Kesting & Ulhøi 2010) 

 Johdon henkinen tuki: ”lupa” suunnata resursseja innovointiin ja 

työntekijöiden mentorointi uusien ideoiden luomiseksi. 

 

 Johdon resursointi: aika, osaaminen ja verkostot. 

 

 Päätöksenteon hajauttaminen. 

 

 Yhteisöllinen palkitseminen. 

 

 Luottamukseen perustava yhteistoiminnallinen työkulttuuri. 
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Henkilöstöä osallistavan innovoinnin 
toteutustapoja 

 Linjaorganisaation kautta 

• Kehittämis- ja innovointivastuussa olevat toiminnalliset tiimit 

 

 Erillisen yrityksen sisäisen kehittämisorganisaation kautta 

• Poikkitoiminnalliset kehittämisryhmät 

• Henkilöstön laajaan osallistumiseen perustuvat ideointityöpajat 

• Muutosagenttien verkostot 

 

 Erilaisten avoimien foorumien kautta 

• Useiden organisaatioiden yhteiset kehittämisverkostot 

• Vuorovaikutteiset virtuaaliset foorumit 
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Innovaatiodemokratian synnyttämiä mahdollisia 
työhyvinvointiongelmia ja niiden ratkaisukeinoja 

Mahdollinen ongelma Ratkaisukeino 

Työn kuormittavuus lisääntyy, jos 

innovointi koetaan lähinnä vain 

ylimääräisenä työnä. 

Henkilöstölle pitää tarjota riittävät kannusteet 

ja resurssit innovointiin: ajankäyttö, 

osaaminen, palkitseminen ja mahdollisuus 

hyödyntää erilaisia asiantuntijaverkostoja. 

Ihmiset turhautuvat, jos innovointiin 

käytetty aika ja työpanos eivät johda 

näkyviin tuloksiin. 

Innovointia pitää suunnata organisaation 

strategisten tavoitteiden mukaisesti ja 

organisaatiolla pitää olla valmiudet käsitellä ja 

hyödyntää uusia ideoita joustavasti. 

Eriarvoisuuden kokeminen yleistyy 

henkilöstön keskuudessa, jos 

innovoinnin resurssoinnin ja tulosten/ 

vaikutusten koetaan jakautuvan 

epäoikeudenmukaisesti. 

Organisaatiossa pitää luoda pelisäännöt 

siihen, kuinka eri yksiköiden mahdollisuuksia 

innovointiin tuetaan ja kuinka innovoinnin 

tuloksia/vaikutuksia voidaan käsitellä jo 

ennakoivasti. 

Työyhteisön sisäiset jänniteet ja 

ristiriidat lisääntyvät ja yhteistyö 

heikkenee, jos innovointia ei koeta 

yhteisölliseksi prosessiksi. 

Innovoinnissa pitää korostaa yhteisöllisen 

luovuuden merkitystä ja organisaation pitää 

palkita henkilöstöä hyvistä saavutuksista 

yhteisöllisesti. 
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Työstä hyvinvointia osallisuuden kautta 

 Toimintaympäristön muuttuessa ei työhyvinvointia ole enää helppoa 

edistää ensisijaisesti joidenkin työn sisältöä kuvaavia piirteiden 

kautta. 

 

 Tärkeämpää on se, kuinka ihmiset kykenevät osallistumaan 

mielekkäästi kokemallaan tavalla työpaikkansa muutosprosesseihin. 

 

 Osallisuuden kokeminen muutoksissa on keino, jota kautta oma 

työ on mahdollista nähdä ymmärrettävänä, hallittavana ja 

mielekkäänä. 
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Osallisuus ja henkinen koherenssi 

 Osallisuus uuden tiedon tuottamisen prosesseissa auttaa lisäämään 

ihmisen ymmärrystä oman organisaationsa ja sen ympäristön 

tapahtumista parantamalla hänen mahdollisuuksiaan löytää loogisia 

yhteyksiä erilaisten asioiden ja ilmiöiden väliltä.  

 

 Osallisuus auttaa lisäämään hallinnan tunnetta asioista ja 

tapahtumista, joilla on vaikutuksia ihmisen ja hänen työnsä 

kannalta. Hallinnan tunteen pitää tietysti heijastaa myös jonkinlaista 

realistista hallinnan mahdollisuutta, jotta se voisi säilyä pitkällä 

aikavälillä.  

 

 Osallisuus auttaa löytämään merkityksellisyyttä niistä asioista, 

joita omassa organisaatiossa ja sen ympäristössä on meneillään. 

Tämä lisää mahdollisuuksia antaa positiivisia arvolatauksia eri 

asioille ja sitoutua niihin vahvemmin. 
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