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Abstrakti 
Artikkelissa tarkastellaan osallistuvan innovaatiotoiminnan johtamisen ja työhyvinvoinnin  yhteyttä. 

Ensin kuvataan työhyvinvointia kolmen tarkasteluikkunan kautta, joissa näkökulmina ovat 

kokemukset työstä, työkuormitus ja työn muutos. Tämän jälkeen esitellään keskeiset osallistuvan 

innovaatiotoiminnan johtamisen periaatteet: yhteinen ymmärrys, osallistuminen, 

verkostotyöskentely ja hallittu innovaatioprosessi. Seuraavaksi jäsennetään eri 

tarkasteluikkunoiden kautta osallistuvan innovaatitoiminnan johtamisen periaatteiden toteuttamista 

työhyvinvointia tukien ja edistäen. Toiminnan ja palveluiden uudistamiseksi tehdyt ratkaisut ja niihin 

tähtäävä johtamis- ja esimiestoiminta näyttäytyvät erilaisina riippuen valitusta työhyvinvoinnin 

tarkastelunäkökulmasta. Tavoitteena on tuoda esille työhyvinvoinnin moninaiset yhteydet 

innovaatiotoimintaan sekä löytää uusia näkökulmia ja keinoja esimiestyöhön julkisissa 

palveluorganisaatioissa.    

 

Asiasanat 
Työhyvinvointi, esimiestyö, johtaminen, osallistuva innovaatiotoiminta 
 
 

Johdanto 
Julkisen sektorin uudistumispaineet ovat haastaneet organisaatioiden kehittämiskyvyn. 

Vähenevien resurssien, lisääntyvien palvelutarpeiden sekä kasvavien kustannusten puristuksessa 

laadukkaiden ja kustannustehokkaiden palveluiden tuottaminen vaatii kekseliäisyyttä ja 

ennakkoluulottomuutta niin johdolta, työntekijöiltä kuin asiakkailtakin. Nykyisillä rakenteilla ja 
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toimintamalleilla ei pystytä vastaamaan esimerkiksi laajeneviin kroonisiin terveysongelmiin, 

väestön ikääntymisen seurauksiin, eikä sosiaalisiin tai muihin vastaaviin ongelmiin (Bason 2010). 

Yhteiskunnassa odotetaan, että uudet palvelut perustuvat yhtenäisiin ja läpinäkyviin käytäntöihin ja 

tuotanto-organisaatiot ovat sekä ketteriä että uudistumiskykyisiä. Innovaatioita edistävien 

toimintamallien ja -käytäntöjen tuottaminen on nyt tärkeää.  

 

Innovaatio on uusien ajatusten tarkoituksellista synnyttämistä, edistämistä ja toteuttamista sekä 

tavoitellun hyödyn aikaansaamista yritykselle tai organisaatiolle (Seeck 2008). Innovaatiot voivat 

olla tuotteita, palveluja, uusia organisatorisia ratkaisuja, prosesseja tai toimintamalleja (Hernandez-

Mogollon ym. 2010). Tässä innovaatiolla tarkoitetaan uuden idean käyttöönottoa, jolla on lisäarvoa 

organisaation toiminnalle ja tuloksellisuudelle. Myös uudet johtamismallit voivat olla innovaatioita. 

Innovaatioprosessissa voidaan erottaa kaksi päävaihetta: ideoiden tuottaminen ja innovaation 

toteuttaminen ja hyödyntäminen (de Jong & Den Hartog 2007). 

 

Kehittämisen ja uudistusten merkitys on ymmärretty julkisessa hallinnossa pitkään, vaikka 

kehittämistoiminnan osuus perustyöstä on edelleen vähäinen (Sotarauta ym. 2012). Ideat ja 

uudistukset syntyvät usein sattumanvaraisen prosessin seurauksena ja jäävät organisaation 

sisäisiksi ratkaisuiksi leviämättä laajempaan käyttöön palvelujärjestelmässä. Julkisen sektorin 

uudistumisen haasteisiin vastaaminen edellyttääkin, että siirrytään tuottamaan innovaatioita 

tietoisesti ja systemaattisesti (Bason 2010). Suurimmalta osalta kuntasektoria kuitenkin puuttuvat 

sisäiset rakenteet innovaatiotoiminnan järjestämiselle (Sotarauta ym. 2012).  

 

Julkishallinnon näkökulmasta innovaatioiden tuottaminen tietoisesti ja systemaattisesti tarkoittaa 

muun muassa palveluiden uudelleen luomista yhdessä ihmisten kanssa. Ajatuksesta "kehitämme 

palveluita asiakkaille" on luovuttava (Bason 2010). Uudenlaiseen yhdessä luomisen toimintatapaan 

siirtyminen edellyttää muutoksia julkisen sektorin palvelutuotannon johtamisessa ja 

organisoinnissa sekä palvelu- ja työprosesseissa. Näiden muutosten toteuttajia ovat kaikki 

palvelun osapuolet. Organisaatioiden sisällä siirtymän edellyttämät muutokset työprosesseissa, -

tehtävissä, työnjaossa, organisaatiorakenteessa, osaamisvaatimuksissa, johtamisessa ja 

esimiestyössä väistämättä kuormittavat organisaation työntekijöitä. Kuormittuminen muutoksissa 

vaihtelee työntekijän aseman ja tehtävien sekä muutosten laajuuden ja määrän mukaan. Myös se, 

miten muutokset on toteutettu ja johdettu vaikuttaa kuormittumiseen. (Tuomivaara 2012, 

Huuhtanen & Tuomivaara 2010, Tuomivaara & Seppälä 2005, Huuhtanen 2002.)  

 

Hyvällä johtamisella lisätään työn tuloksellisuutta, tehokkuutta, laatua ja työhyvinvointia. 

Innovaatiotoimintaa ja innovatiivista työympäristöä kuvattaessa työhyvinvointia ylläpitävät piirteet 

korostuvat (vrt. Hynninen 2005). Ajatellaan, että innovaatiotoiminnan mahdollistamat työnteon 
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puitteet myös ylläpitävät ja edistävät työhyvinvointia. Tällöin työ koetaan mielekkääksi ja 

autonomiseksi, työn kuormitus- ja voimavaratekijät ovat tasapainossa, työ on kehittävää, sujuvaa 

sekä tuloksellista. Toimintojen ja palvelujen uudistamiseksi tehdyt ratkaisut ja niihin tähtäävä 

johtamis- ja esimiestoiminta näyttäytyvät kuitenkin usein ristiriitaisesti eri toimijatahojen 

kokemuksissa, työkuormituksessa sekä työn sujuvuudessa. Ajatus, että innovaatiotoiminta ja 

työntekijän työhyvinvointi toteutuvat samanaikaisesti toisiinsa liittyen vaatii siten seikkaperäistä 

tarkastelua. Tässä innovaatiotoiminnan ja työhyvinvoinnin suhdetta tutkitaan osallistuvan 

innovaatiotoiminnan johtamisen ja kolmen erilaisen työhyvinvointinäkemyksen kautta.  Gerlander ja 

Launis (2007) ovat nimenneet nämä erilaiset näkökulmat "kokemusikkunaksi", 

"kuormitusikkunaksi" ja "työn muutoksen ikkunaksi". Tarkoituksemme on tuoda esille, että 

tarkastelunäkökulmasta riippuu hyvin pitkälle se, mihin asioihin kiinnitetään huomiota ja miten 

työhyvinvointiin vaikutetaan (vrt. Goffman 1986).  

 

Osallistuvalla innovaatiotoiminnalla tarkoitamme rakenteiden, toimintojen ja palvelujen 

uudistamista, johon palveluprosessin kaikki osapuolet osallistuvat. Osallistuvan 

innovaatiotoiminnan johtamisen periaatteita tarkastelemme kirjallista aineistoa hyödyntäen 

työhyvinvoinnin ylläpidon ja edistämisen näkökulmasta. Osallistuva innovaatiotoiminta edellyttää 

hallittua innovaatioprosessia, jossa toteutuvat yhteisen ymmärryksen luomisen, osallistumisen 

mahdollistamisen ja verkostotyöskentelyn periaatteet.  Käsitteellisen mallin avulla etsimme sellaisia 

esimiestyön ja yhteisen kehittämisen periaatteita ja välineitä, jotka mahdollistavat työhyvinvoinnin 

rakentumisen ja edistämisen osallistuvassa innovaatiotoiminnassa.  

Työhyvinvointi avautuu kolmesta näkökulmasta 
Kokemusikkunan tarkastelunäkökulmassa huomio kiinnittyy yksilön kokemuksiin ja tuntemuksiin 

työstä, työnteosta ja työyhteisöstä. Työn keskeiset ongelmat nousevat työyhteisöstä, asiakkaista ja 

työn moninaisuudesta. Toisaalta samat asiat voivat olla myös työn motivoivia puolia. (Launis & Koli 

2005.) Kokemukseen perustuva tulkinta työstä ja työympäristöstä muine toimijoineen ohjaa yksilön 

työtoimintaa ja suhtautumista työhön. Tulkinnat ja niihin liittyvät kokemukset ja tuntemukset 

vaihtelevat yksilöittäin. Työyhteisössä muodostuu monta eri tavoin värittynyttä todellisuutta 

samasta työstä. Työhyvinvoinnin kannalta keskeistä on työn kokeminen mielekkääksi ja 

hallittavaksi (vrt. Antonovsky 1987).  Työnteon autonomisuus eli itsemääräämisoikeus mahdollistaa 

osaltaan työn hallinnan.  

 

Kokemusikkunasta käsin työhyvinvointia ylläpidetään ja edistetään huolehtimalla työn 

mielekkyydestä ja kehittämällä työn hallintaa. Työntekijän kokemusta työnteon mielekkyydestä ja 

autonomiasta voivat järkyttää esimerkiksi koettu kiire, sopimuksista lipsuminen selän takana 

puhuminen tai "selkään puukottaminen" (Koli 2006). Menetelmänä työhyvinvoinnin edistämisessä 
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on näiden tai vastaavien kokemusten tarkastelu. Esimerkiksi työnohjauksessa käsitellään työhön, 

työyhteisöön, työtilanteisiin ja toimintatapoihin liittyviä kokemuksia ja tunteita. Näissä 

työnohjauksellisissa työn kehittämisen muodoissa toteutetaan usein välittömiä ja yksilöllisiä 

korjaustoimia. Tärkeä lähtökohta on se, että työhyvinvointi on yksilöllinen kokemus ja kokijalle aina 

tosi ja näin ollen vaatii esille tulemista ja huomion saamista. 

 

Kuormitusikkunan jäsennyksen lähtökohta työhyvinvoinnin tarkastelulle on epidemiologisten 

terveystutkimusten tulokset. Teollisen massatuotannon inhimillisten seurausten selvittämiseen 

liittyen syntyi malli työn kuormittavuuden ja terveysvaikutusten tarkastelemiseksi. 

Massatuotannossa työntekijän työ koostuu toimenkuvassa määriteltyistä, laadullisesti varsin 

pysyvistä tehtävistä. Näiden tehtävien työkuormituksen kannalta oleelliset työn piirteet voidaan 

kuvata ja mitata. Esiin nousivat erilaiset fysikaalisten, kemiallisten ja biologisten altisteiden 

terveysvaikutukset sekä erilaiset psyykkiset kuormitustekijät, jotka ilmenevät joko fyysisessä tai 

psykososiaalisessa työympäristössä. (Gerlander & Launis 2007.) 

 

Työntekijä voi hyvin, kun hänen psyykkiset edellytyksensä ja työtä koskevat odotuksensa sekä 

työn asettamat vaatimukset ja sen antamat mahdollisuudet ovat tasapainossa keskenään. 

Epäsuhta yksilön edellytysten ja ympäristön vaatimusten sekä yksilön odotusten ja ympäristön 

tarjoamien mahdollisuuksien välillä aiheuttaa sopimatonta henkistä kuormitusta. Stressiä 

aiheuttavat työn ominaisuudet voivat liittyä työyhteisöön ja työn sisältöön. Stressi on haitallista 

silloin, kun ympäristön asettamat vaatimukset koetaan suuremmiksi kuin omat selviytymiskeinot. 

(vrt. Karasek 1979.) 

 

Työn kuormittavuutta tarkasteltaessa on erotettava työn kuormitustekijät ja työntekijän 

kuormittuminen. Kuormitustekijät ovat kuormittavia työn piirteitä ja liittyvät työhön tai 

työympäristöön. Kuormittuminen työssä on sen sijaan yksilöllinen kokemus ja se vaihtelee 

työntekijän tilanteen mukaan. Erilaisten työn piirteiden vaikutuksia on kuitenkin todennettu yleisellä 

tasolla. Kuormitustekijät voivat olla laadullisia tai määrällisiä ja voivat aiheuttaa yli- tai 

alikuormitusta. Työn katsotaan kuormittavan määrällisesti, jos sitä on liikaa tai siihen liittyy kiirettä 

ja aikapaineita. Toisaalta liian vähäinen työmäärä kuormittaa. Laadullisesta työkuormituksesta 

puhutaan, kun työ kuormittaa muistia tai vaatii jatkuvaa tarkkaavaisuutta, nopeita reaktioita tai 

ihmisten kohtaamista. Myös liian helppo ja yksinkertainen työ, huono työn organisointi ja 

kilpaileminen sekä liiallinen vastuu voivat kuormittaa. Kuormitusta voivat aiheuttaa epäselvät tai 

ristiriitaiset odotukset työn suhteen, työmäärää, epäoikeidenmukainen kohtelu, epäreilu esimiestyö, 

huono ilmapiiri ja niukka tiedonsaanti. Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön, palautteen 

saaminen sekä sosiaaliset suhteet työssä auttavat hallitsemaan työn kuormittavuutta.  (Lindström 

2002.) 
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Kuormitusmallin mukaan työn hallinta on työn vaatimusten ja yksilön suorituskyvyn tasapainoa. 

Vaatimukset voivat tulla työstä tai työympäristöstä tai ne voivat olla itse asetettuja. Samoin keinot, 

joilla työntekijät pyrkivät selviämään työn vaatimuksista voivat olla työn antamia mahdollisuuksia tai 

itse opittuja. Työssä jaksamista ylläpidettäessä ja kehitettäessä selvitetään ja arvioidaan sekä 

kuormitustekijät että työntekijöiden kuormittuminen. Selvityksiä ja arviointeja tehdään mittauksin, 

joiden tulosten pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia toimenpiteitä ja ohjelmia 

kuormitustekijöiden poistamiseksi ja hallitsemiseksi sekä hyvien työn piirteiden edistämiseksi. 

Toimenpiteissä keskitytään esimerkiksi työilmapiirin ja työntekijöiden ja esimiesten välisen 

vuorovaikutuksen kehittämiseen, työn vaatimustason kohtuullistamiseen tai erilaisten 

selviytymiskeinojen parantamiseen. (Gerlander & Launis 2007, vrt. Elo 2002.) 

 

Työn muutoksen ikkuna suuntaa työhyvinvoinnin tarkastelussa huomion arkityöhön, sen 

muutokseen ja työn kehittämiseen (Gerlander & Launis 2007). Teollisen massatuotannon 

mukainen standardoitu toimintamalli ei enää ole osoittautunut riittäväksi ympäristön nopeisiin ja 

jatkuviin muutoksiin reagoitaessa. On siirrytty massatuotantomallista laadullisesti erilaiseen 

toimintamalliin ja jatkuvan muutoksen tilaan. Tässä toimintamallissa oleellista on nopea 

asiakastarpeisiin ja muihin toimintaympäristön muutoksiin ja haasteisiin vastaaminen. Työn ja 

ympäristön laadullisia muutoksia toteutuu yhä nopeampaan tahtiin ja usein yhtäaikaisesti tai 

lomittain. Palvelukonseptien muutosten myötä myös työssä kuormittuminen muuttuu laadullisesti. 

(Mäkitalo & Paso 2008.) 

 

Työhyvinvoinnin ongelmat ovat yhteydessä työn muutoksiin, joista seuraa työn sujumattomuuden 

kokemuksia. Keskeisenä syynä työn sujumattomuuteen ovat toimintakonseptien eritahtiset tai 

päällekkäiset, eri suuntiin vievät muutokset. Tällöin tarkastelutavassa puhutaan konseptimuutosten 

epäsynkronista. (Launis & Pihlaja 2005.) Työjärjestelmä voi joutua epätasapainoon sen eri 

osakokonaisuuksien muuttuessa eri tahtiin ja eri suuntiin. Esimerkiksi työn kohde voi muuttua, 

mutta työvälineet työn toteuttamiseksi kohdistavat työtoiminnan edelleen sen vanhaan kohteeseen. 

Tämä toiminnan sisäinen epäsuhta näyttäytyy arkityössä häiriöinä. Häiriöt ovat muutoksen 

seurauksena aiheutuvia poikkeamia työn oletettuun kulkuun. Arkisen työn sujuvuus, joka syntyy 

työn kohteen ymmärtämisestä, toimijoiden yhteistoiminnasta, työnjaon ja eritasoisten työvälineiden 

toimivuudesta, vaarantuu. Häiriöiden aiheuttamaa turhautumista ja kuormittumista kutsutaan 

häiriökuormitukseksi. Työn mielekkyys on puolestaan kytköksissä työn yhteiseen kohteeseen eli 

siihen, mitä työssä ollaan tekemässä ja miksi. Onnistuminen itselle tärkeällä työn osa-alueella 

tuottaa hyvinvointia, kun taas epäonnistumista seuraa väsymys, vaikka työmäärä olisikin 

kohtuullinen. Tätä työhyvinvoinnin syntymekanismia kutsutaan kohdehyvinvoinniksi. Työn 
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muuttuessa arjen toiminta ei välttämättä enää tuota niitä tuloksia, joita odotetaan ja toiminnan 

mielekkyys kärsii. (Mäkitalo 2005.) 

 

Työhyvinvoinnin edistäminen on työtoiminnan kehittämistä siten, että muutosten aiheuttamat 

häiriöt työssä vähenenevät. Työn sujumisen ongelmat johtuvat toimintajärjestelmän sisäisistä 

jännitteistä tai toimintamallin vastaamattomuudesta toimintaympäristön muutosten kanssa. Työn 

sujuvuus paranee kun kehitetään toimintajärjestelmän toimivuutta ja ratkaistaan sen sisäisiä 

jännitteitä. Toimintajärjestelmien ongelmat ovat aina paikallisia. Siksi toiminnan kehittämisen 

pohjaksi tarvitaan toiminnan historiallisen kehityspolun selvittämistä ja ymmärtämistä. 

Työhyvinvointi paranee, kun yhdessä kehitetään uusia sujuvia toimintamalleja korvaamaan 

historiallisesti muotoutuneita käytäntöjä. (Gerlander & Launis 2007, Schaupp ym., painossa.) 

Osallistuvan innovaatiotoiminnan johtamisen periaatteet 
Monet nykytyöyhteisöissä vallalla olevat johtamisen periaatteet ovat peräisin ajalta, jolloin 

massatuotanto oli vallitseva tuotannon organisoinnin tapa. Tällaisia periaatteita ovat mm. 

toimintojen ja toimintatapojen yhtenäistäminen, hierarkia ja funktioittain eriytynyt työnjako ja 

toiminnan hahmottaminen lineaarisina prosesseina. Toimiminen nykyisissä nopeasti muuttuvissa 

toimintaympäristöissä edellyttää sen sijaan jatkuvaa kehittämistä ja innovointia, jolloin 

massatuotannon konseptiin perustuvien johtamisen periaatteiden rajat tulevat vastaan. 

Innovaatioparadigmaan liittyvässä verkostomaisessa organisaatiotavassa myös johtamisen 

keskeisimmät periaatteet alkavat pikku hiljaa muuttaa muotoaan.  (Schaupp ym., painossa.) Tässä 

alaluvussa käydään läpi osallistuvan innovaatiotoiminnan johtamisen periaatteet: yhteinen 

ymmärrys, osallistumisen mahdollistaminen, verkostotyöskentely ja innovaatioprosessin hallinta. 

 

Toiminnan kehittämisen ja yhteisen innovoinnin kannalta on keskeistä, että työyhteisö muodostaa 

yhteistä jaettua ymmärrystä omasta toiminnastaan, sen päämääristä ja muutoksesta (Alasoini ym. 

2012). Keskeistä on luoda jaettua ymmärrystä erityisesti toiminnan kohteen laadullisesta 

kehittymisestä sekä toiminnan kehitysmahdollisuuksista. Tämä edellyttää niin johdon kuin 

asiakasrajapinnassakin työskentelevien tietoa sekä yhteistä oppimista. Yhteisen ymmärryksen 

syntyminen vaatii myös avointa keskustelua organisaation keskeisistä arvoista ja tavoitteista. 

 

Yhteisen jaetun ymmärryksen viitekehys ja reunaehdot palveluita tuottavan työyhteisön toiminnalle, 

tavoitteille, palveluiden tuottamiselle ja kehittämiselle on yleensä kirjattu organisaation 

strategiassa. Myös organisaation keskeiset arvot ilmaistaan toimintaa koskevassa strategiassa, 

josta ilmenee toiminnan visio ja tavoitteet tietylle ajanjaksolle (Lindroos & Lohivesi 2006). Strategia 

saa kuitenkin muotonsa työyhteisön jäsenten työn kautta ja niissä toimintakäytännöissä, jotka ovat 

historiallisesti muodostuneita ja joita käsitteellistetään alan yleisten viitekehysten sekä työyhteisön 
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jaettujen ja työntekijöiden henkilökohtaisten jäsennysten sekä käsitteellisten mallien kautta 

(Kinnunen & Vuori 2005). 

 

Osallistuvan innovaatiotoiminnan näkökulmasta on erityisen tärkeää nostaa esille yhteinen 

ymmärrys toiminnan kehittämisen rakenteista, toimenpiteistä ja käytännöistä. Osallistuvassa 

innovaatiotoiminnassa on tärkeää muodostaa yhteinen ymmärrys siitä, että innovaatiot ja innovointi 

ovat osa jokaisen työtä ja, että johto odottaa työntekijöiden tekevän ehdotuksia työn ja 

palvelutoiminnan kehittämiseksi. Lisäksi tulee olla riittävässä määrin yhteinen näkemys siitä, millä 

tavalla innovaatioprosessi organisaatiossa toteutuu. (Miettinen 2005.) 

 

Työyhteisöissä on aina yhteistä ja jaettua ymmärrystä työtoiminnasta, sen tavoitteista ja 

kehityssuunnista. Kun organisaation jäsenet käsitteellistävät toiminnan ja sen kohteen riittävässä 

määrin samalla tavalla, on oma toiminta ennustettavaa, ohjattavissa ja sopusoinnussa suhteessa 

muiden toimintaan ja yhteiseen päämäärään (Kamppinen 2001). Osallistuvassa 

innovaatiotoiminnassa tavoitellaan uutta näkökulmaa vanhoihin tulkintoihin. Innovaatiotoiminnan 

kannalta yhteinen ymmärrys on käsitettävä prosessiksi, ei lopulliseksi päämääräksi ja staattiseksi 

tilaksi. Osallistuvassa innovaatiotoiminnassa tarvitaan lähtökohtaisesti riittävästi yhteistä 

ymmärrystä palvelun tuottamisesta ja toteuttamisesta. Se on päämäärä mutta jatkuvan 

kehittämisen prosessissa se ikään kuin alati pakenee toimijaa. Innovaatio mahdollistuu, mikäli 

vallitsevaan käsitesysteemiin tulee poikkeavia näkemyksiä (vrt. Sternberg 1999,11). Vanhojen, 

uusien, päällekkäisten ja ristikkäisten muutosten jäsentäminen mahdollistaa uusien näkökulmien 

syntymisen palveluiden tuottamisen arkeen. 

 

Toinen keskeinen osallistuvan innovaatiotoiminnan periaate on osallistuminen. Osallistumisella 

tarkoitamme niin työntekijöiden kuin asiakkaidenkin osallistumista toiminnan kehittämiseen ja 

yhteiseen innovointiin. Osallisuuden kokemuksen edellytys on mahdollisuus ilmaista avoimesti 

mielipiteitä ja ideoita sekä toimia itsenäisesti (Vuori 2005). Julkisella sektorilla muutos- ja 

kehittämispaineet tuottavuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi kohdistuvat erityisesti palveluiden 

kehittämiseen. Organisaatioissa on kehitettävä uudenlaisia tapoja vastata asiakkaiden 

monimutkaistuviin tarpeisiin erilaista asiantuntemusta yhdistelemällä. Jatkuvasti 

asiakasrajapinnassa työskentelevät henkilöt ovat avainasemassa näissä innovaatioprosesseissa, 

sillä he saavat jatkuvaa palautetietoa asiakastarpeista ja niiden nopeista muutoksista. 

Asiakastarpeiden monimutkaistuminen ja jatkuva muutos lisäävät edelleen oppimisen ja 

kehittämisen tarvetta työyhteisöissä.  

 

Osallistavassa johtamistyylissä työntekijät osallistuvat päätöksentekoon ja ongelmanratkaisuun. 

Lisäksi asiakkaat osallistuvat aktiivisesti palveluiden kehittämiseen. Osallistuminen tuottaa 

 7 



organisaatioihin erinomaisuutta ja kilpailukykyä. Innovatiivinen organisaatio on samalla myös 

osallistava organisaatio. Osallistava johtaminen on Kimin (2002) mukaan keskeistä strategisen 

päätöksentekoprosessin näkökulmasta. Strategisen tiedon jakaminen auttaa työntekijöitä 

ymmärtämään paremmin, mitä yrityksessä tapahtuu, jolloin he osaavat reagoida muutoksiin. 

Osallistaminen mahdollistaa osallistumisen eli tässä tapauksessa sen, että työntekijät pääsevät 

laajasti vaikuttamaan omaan työympäristöönsä ja työskentelytapoihinsa.  

 

Henkilöstön osaaminen on kasvanut aikaisempaan nähden. Yhä suurempi osa julkisen sektorin 

henkilöstöstä on korkeakoulututkinnon suorittanutta, joten heillä on entistä enemmän kykyä nähdä 

laajoja kokonaisuuksia ja osallistua monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen. (Alasoini 2010.) 

Samanaikaisesti työstä on tullut monimutkaisempaa esimerkiksi erilaisten koneiden, laitteiden ja 

tietokoneohjelmistojen myötä. Työntekijät usein tietävät parhaiten, miten laitteet ja ratkaisut 

toimivat ja miten niitä voisi parantaa. Myös työntekijät haluavat työpaikaltaan mahdollisuuksia 

kehittyä ja hyödyntää taitojaan.  

 

Kolmas osallistuvan innovaatioiminnan edellytys on työskentely yhä enenevässä määrin erilaisissa 

verkostoissa.  Aikaisemmin oman ammattikunnan muodostamasta verkostosta haettiin jonkin tietyn 

osaamisalueen uusinta tietoa, ja verkostossa opittiin tietoa syventämällä. Innovaatiot taasen 

syntyvät useimmiten paikoissa, joissa ihmiset kohtaavat satunnaisesti ja yllättävästi. Heikkojen 

siteiden kautta avautuu yhteys tietoihin ja ihmisiin, joilla on jotain uutta annettavaa. Oppiminen 

tapahtuu organisaatiorajojen yli eri tahojen keskinäisessä vuorovaikutuksessa. (Hautamäki 2008.) 

 

Osallistuvan innovaatiotoiminnan johtamisessa verkostotyöskentelyn periaate korostaa koko 

työyhteisön sekä toimijoiden verkoston osallistumista yhteiseen kehittämiseen ja 

innovaatioprosessiin. Alasoini (2010) on esittänyt, että organisaatioiden tavassa tuottaa 

innovaatioita korostuvat erityisesti neljä piirrettä: interaktiivisuus, nopeasyklisyys, avoimuus ja -

integroituneisuus. Interaktiivisuudella tarkoitetaan sitä, että innovaatiot syntyvät erilaista tietoa ja 

osaamista omaavien toimijoiden monipuolisen vuorovaikutuksen kautta. Innovaatioprosessien 

nopeutuessa jatkuvasti yhteydenpito asiakkaisiin, käyttäjiin ja arvoverkoston muihin toimijoihin 

korostuu entisestään. Innovaatiot syntyvät erityisesti avoimissa ja hajautetuissa verkostoissa.  

 

Osallistuva innovaatiotoiminta toteutuu vasta kun on ymmärretty, että organisaatiossa tarvitaan 

innovointia ja organisaatiossa toteutuu hallittu innovaatioprosessi. Innovaatioprosessin 

hallitsemisen problematiikka riippuu siitä, millä tavalla innovaation tuottamisen katsotaan 

toteutuvan. Myös erilaiset työhyvinvoinnin tarkastelun näkökulmat korostuvat erilaisissa tavoissa 

hallita innovaatioprosessia.   
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Perinteisissä malleissa innovaatioprosesseja on pyritty hallinnoimaan hierarkkisten, lineaaristen, 

yksisuuntaisten johtamis- ja organisoitumismallien kautta. Tällöin hallitussa prosessissa 

innovaatiotoiminta toteutuu suunnitellusti ja sovitun toimintamallin mukaisesti aina ideoinnista 

toteutukseen, käyttöönottoon ja testaukseen asti.  Hallitussa innovaatioprosessissa on sovittu 

kuinka ja missä sekä keiden toimesta ideoiden tuottaminen tapahtuu. On olemassa pelisäännöt 

sille miten tuotetut ideat viedään eteenpäin organisaatiossa; kenelle niistä kerrotaan ja mitä niille 

tapahtuu prosessissa sen jälkeen (vrt. Kesting & Ulhøi 2010).  Hallitussa innovaatioprosessissa on 

koko innovaatioprosessi otettu huomioon ja sovittu toiminnasta sen eri vaiheissa. Hallittuun 

innovaatioprosessiin sisältyy toimintaprosessin kuvauksen lisäksi resurssien määrittäminen 

innovaatiotoiminnalle. Myös palkitsemisjärjestelmästä sopiminen on osa hallittua 

innovaatioprosessia. Käyttäjien ja asiakkaiden osallistumiselle on selkeät rakenteet, joiden 

puitteissa palvelujen kehittäminen tapahtuu. (vrt. Kesting & Ulhøi 2010.)   

 

Siirryttäessä suljetuista systeemeistä avoimiin muuttuviin verkostoihin katsotaan, että 

innovaatioprosesseissa on kyse pohjimmiltaan uudenlaisten yhdistelmien tuottamisesta. Nämä 

prosessit lisäävät tyypillisesti epävarmuutta. Muutokset lähtevät liikkeelle siitä, kun joku on 

tyytymätön olemassa olevaan toimintaan ja lähtee kehittelemään vaihtoehtoisia tuotteita, 

toimintatapoja tai tekniikoita. (Koivisto ym. 2011.) Innovaatioiden johtamisessa on pohjimmiltaan 

kyse kontekstin sekä suotuisten edellytysten ja puitteiden luomisesta itsessään organisoituvalle ja 

itseohjautuvalle kehittämiselle. Tämä haastaa perinteisen mallin hallita innovaatioprosessia. 

Työhyvinvointi osallistuvan innovaatiotoiminnan johtamisessa 
Työntekijöiden työhyvinvointi on tutkimusten mukaan parempi, kun työyhteisö on dynaaminen ja 

kehittää jatkuvasti toimintaansa (Hakanen 2009). Innovaatiot ovat kuitenkin jotain enemmän kuin 

vain normaalien työkäytäntöjen kehittämistä tai pienten uudistusten tekemistä palveluissa 

(Fuglsang & Sorensen 2011). Innovaatio on jotain, joka tuo lisäarvoa organisaation toiminnalle. 

Organisaatiot pyrkivät innovaatiotoiminnalla edistämään kilpailukykyään. Seuraavaksi tarkastellaan 

kunkin osallistuvan innovaatiotoiminnan johtamisen periaatteen toteuttamista esimiestyössä 

työhyvinvoinnin eri jäsennysikkunoiden kautta. Kutakin johtamisen periaatetta analysoidaan 

käsitteellisesti ja aikaisempaan tutkimukseen pohjautuen tuoden esille niiden laadullisesti erilaisia 

yhteyksiä työhyvinvointiin.  

Kokemus hyvästä työstä osallistuvassa innovaatiotoiminnassa  
Yhteinen jaettu ymmärrys työtoiminnasta, työn tavoitteista ja kehityssuunnista merkitsee 

mahdollisuutta yhteistyöhön sekä yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemiseen. Tämä on 

työhyvinvointia edistävä kokemus, koska siihen kytkeytyy kokemus työn mielekkyydestä ja 

autonomiasta. Tarkasteltaessa yhteisen ymmärryksen merkitystä työhyvinvoinnille on 

 9 



kokemusikkunan mukaisten hyvän työn kriteerien eli mielekkyyden ja autonomian, määrittelyä 

täsmennettävä. Ensin on erotettava toisistaan yksilön kokema työn mielekkyys työn merkityksestä 

organisaatiolle.  

 

Mielekkyys liittyy työn ennustettavuuteen, ohjattavuuteen ja sille asetettujen tavoitteiden 

tyydyttävään toteutumiseen. Työntekijän näkökulmasta työ voi olla mielekästä, vaikka se ei ole sitä 

organisaation kannalta (vrt. Kamppinen 2001). Työssä saavutetaan niitä tavoitteita, joita on 

henkilökohtaisesti asetettu ja työn tekemistä kyetään ohjaamaan henkilökohtaisista lähtökohdista. 

Organisaation tavoitteet ja mahdollisesti toimintamallit ovat toissijaisia reunaehtoja toiminnalle. 

Teoreettisesti työ voi siis olla yksilön työhyvinvointia tukevaa, vaikka se ei olisi organisaation 

toimintaa tukevaa ja edistävää. Käytännössä kuitenkin niin, että työntekijän omaksumat 

merkitykset työstä ovat varsin voimakkaasti sosiaalisen kontekstin ohjaamia. Työhön liittyvät 

yksilölliset käsitykset muodostavat täten tarvittavan yhteisen ymmärryksen esimerkiksi palvelun 

yhdessä toteuttamiseksi. Keskeinen kysymys tässä on se, missä määrin organisaation strategiaan 

kuvattu asiaintila vastaa työntekijän käsitystä toteutettavasta palvelusta. Lisäksi, voidaan kysyä 

missä määrin nuo julkilausutut organisaatiotason kuvaukset vastaavat työyhteisön yhteistä 

näkemystä. Eri tasojen keskinäiset vastaamattomuudet tuottavat yksittäisen toimijan kohdalla 

toiminnan mielekkyyden  ja autonomian menettämisen kokemuksen. Työn mielekkyyden kokemus 

voi häiriintyä myös tilanteissa, joissa yhteinen ymmärrys on toimiva ja riittävä operatiivisen 

toiminnan ja tavoitteiden toteuttamiseksi. Työntekijät kykenevät toimimaan strategiassa asetettujen 

tavoitteiden ja periaatteiden mukaan, mutta toiminnan arvot ovat ristiriidassa työntekijän omien 

arvojen tai yksilöllisten päämäärien kanssa.  

 
Osallistavan johtamisen onnistumisen kannalta on keskeistä eri osapuolien osallistuminen ja se, 

että osallistuminen johtaa osallisuuden kokemiseen. Tämä on osa työn mielekkyyttä. Työntekijä voi 

vaikuttaa omaan työhönsä ja on osallisena oman työnsä kehittämisessä. Työntekijöiden ajatuksia 

ja ideoita kuunnellaan ja niitä pyritään ottamaan huomioon.  Osallisuuden kokemus toteutuu, kun 

työntekijä muutoksen yhteydessä kokee olevansa subjekti (toimija) eikä vain toiminnan objekti 

(kohde).  

 

Antonovskyn (1987) käsityksiä mukaillen Alasoini (2010) esittää osallisuuden edistävän työntekijän 

eheyden tunnetta ja sitä kautta hyvinvointia. Osallisuus auttaa työtekijöitä ymmärtämään oman 

organisaation ja sen ympäristön tapahtumia lisäämällä ymmärrystä eri asioiden välisistä 

yhteyksistä. Se antaa työtekijälle mahdollisuuden muodostaa itse merkityksiä työssä tapahtuville 

muutoksille ja siten työntekijä voi kokea positiivisia arvolatauksia sekä sitoutua vahvemmin. 

Osallisuus lisää myös hallinnan tunnetta asioista ja tapahtumista, joilla on vaikutusta työtekijään ja 

työhön.  
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Verkottuneen työn tarkoituksena on tukea asiakasta ja vastata asiakkaan tarpeeseen parhaalla 

mahdollisella tavalla. Verkostomainen työskentelytapa muuttaa työntekijöiden työtä: välitön 

asiakkaan kanssa työskentely vähenee ja yhä suurempi osa työajasta saattaa kulua esimerkiksi 

neuvotteluihin verkoston muiden toimijoiden kanssa (esim. Kurki 2011). Verkostoissa työskentely 

saattaa useiden toimijoiden näkökulmia yhteen ja tarjoaa näin mahdollisuuksia uuden 

kehittämiseen ja innovointiin. Verkostoissa työskentely vie aikaa totutusta perustyöstä, ja siitä 

saattaa seurata kiireen tunnetta, joka heikentää työntekijöiden hyvinvointia. Oma työ saattaa 

pirstaloitua: verkostotyöskentely saattaa yksittäisestä työntekijästä tuntua toiminnalta, joka estää 

oman työn tekemistä.  

 

Innovaatioprosessissa on tärkeää, että toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu hallitusti. 

Työn kokeminen itsenäiseksi, kiinnostavaksi ja mielekkääksi edistää halua kehittää omaa työtä ja 

innostaa uusien ideoiden tuottamiseen. Innovaatiotoimintaan osallistuminen edellyttää myös 

tyytyväisyyttä ja luottamusta esimiehen toimintaan ja johtamiseen (Jokivuori 2004). Hallittu 

innovaatioprosessi lisää ideoiden käsittelyn ennustettavuutta ja edistää tavoitteiden 

saavutettavuutta. Toisaalta avoimissa muuttuvissa verkostoissa toiminnan ja sen tulosten 

ennustettavuus kärsii. 

Kuormittumisen näkökulma osallistuvaan innovaatiotoimintaan 
Yhteisen ymmärryksen luominen on pitkäjänteistä toimintaa ja edellyttää jatkuvaa ja säännöllistä 

vuorovaikutusta johdon, lähiesimiesjohdon ja työntekijöiden välillä. Vuorovaikutuksen laatu on 

tässä keskeistä. Mitä avoimempaa, runsaampaa, tasa-arvoisuutta henkivää ja innostavampaa 

vuorovaikutus on, sitä paremmin voidaan jakaa yhteinen tietoisuus toiminnan tavoitteista ja 

keinoista niihin pääsemiseksi. Organisaatiossa vallitseva toiminta- ja tapakulttuuri sekä ilmapiiri 

ovat yhteydessä yhteisen jaetun ymmärryksen syntymiseen. Yhteistä jaettua ymmärrystä peilaa 

se, miten työntekijät puhuvat työstään organisaation ulkopuolisille henkilöille. On todettu, että ”me” 

muodossa puhuminen viestii hyvästä yhteishengestä ja yhteisiksi koetuista tavoitteista ja 

tehtävistä.  Puhuminen ”minä”-muodossa puolestaan kertoo sitoutumisesta lähinnä omiin arvoihin 

ja tavoitteisiin. (Jäppinen 2011.) 

 

Kuormitusikkunassa yhteinen ymmärrys toimii työhyvinvoinnin lähteenä, kun työn vaatimustekijät ja 

työyhteisön jäsenten yksilölliset edellytykset sekä työn antamat mahdollisuudet tunnistetaan ja 

tunnustetaan yhteisesti. Kuormittumisen ja kuormittumiselle altistumisen mittaamisen kannalta 

tämä tarkoittaa tiedon tuottamista yhteisestä työyhteisön hyvinvoinnin tilasta. Se tarkoittaa 

kuormitustason ja kuormitustekijöiden läsnäolon tunnistamista testatuin välinein. Näin saadaan 

luotettavaa tietoa siitä, miten tavoiteltu työntekijän edellytysten ja työn vaatimusten tasapaino 
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toteutuu sekä tätä tasapainoa uhkaavista kuormitustekijöistä. Työhyvinvoinnin tila ja siihen 

vaikuttavat tekijät ovat sitä yhteistä ymmärrystä, jonka varaan kehittämistoimenpiteet kuormituksen 

hillitsemiseksi ja kuormitustekijöiden hallitsemiseksi sekä tasapainon palauttamiseksi rakentuvat.  

 

Kuormittumisen kautta yhteinen ymmärrys toiminnasta, sen tavoitteista ja kehityssuunnista liittyy 

työhyvinvoinnin tarkasteluun vain välillisesti. Tieto työn määrällisestä ja laadullisesta kuormasta, 

kiireestä ja omista vaikutusmahdollisuuksista työssä, työstä saadusta palautteesta ja sosiaalisten 

suhteiden toteutumisesta kertoo kyllä toiminnan laadusta, tavoitteiden saavuttamisen 

mahdollisuuksista ja kehittämisen tarpeiden suunnista. Näiden tekijöiden merkitys nousee yleisellä 

tasolla esiin yhteisen ymmärryksen syntyehtojen määrittelyssä. Työhyvinvointihankkeet ovat 

kuitenkin osoittaneet sen, ettei tällä tavalla tuotettu yhteinen tieto ole vielä riittävää kuormittumisen 

hillitsemiseksi ja kuormitustekijöiden hallitsemiseksi.   

 

Osallistuminen tuo mukanaan mahdollisuuden vaikuttaa ja siten se antaa myös mahdollisuuden 

ylläpitää tasapainoa työn vaatimusten ja työntekijän voimavarojen välillä. Osallistuminen voi 

voimavaratekijänä toimimisen lisäksi muodostua kuitenkin myös kuormitustekijäksi.  

 

Osallistavissa työyhteisöissä on havaittavissa vähemmän työuupumusta ja lähtöaikomuksia kuin 

vastakohdassaan, käskyttävään johtamiseen perustuvassa työyhteisössä. Lisäksi päivittäiseen 

päätöksentekoon osallistaminen sitouttaa työntekijöitä ja kannustaa heitä jakamaan toisilleen myös 

hiljaista tietoa. (Angermeierin ym. 2009.) Kim (2002) havaitsi, että osallistava johtaminen ja 

osallistava strategiasuunnittelu olivat vahvassa positiivisessa yhteydessä työtyytyväisyyteen. 

Osallistaminen parantaa koko organisaation tehokkuutta, sillä työtyytyväisyyden on todettu 

vähentävän esimerkiksi henkilöstön poissaoloja ja lähtöaikeita.   

 

Toisaalta osallistava toimintatapa ja työtekijöiden kannustaminen ideointiin voi johtaa ihmisten 

välisen kilpailun lisääntymiseen. Ilman riittävää suunnitelmallisuutta ja osallistumisen johtamista 

voivat eriarvoisuus työntekijöiden välillä lisääntyä ja yhteistyö heiketä. (Alasoini 2011.) Järvensivu 

ja Koski (2009) ovat todenneet, että osallistava tiimityöskentely lisäsi tiimien välistä kilpailua ja 

heikensi työilmapiiriä sekä lisäsi tiimien välistä kontrollointia. Lisäksi vaatimukset 

monitaitoisuudesta nostivat esille epäluuloja ja pelkoja työvoiman vähentämisestä.  

 

Verkostoissa työskentely vaatii työntekijöiltä uudenalaista osaamista: oman ammattialan 

osaamisen lisäksi tarvitaan laaja-alaisemman tiedon hallintaa ja kykyä toimia vuorovaikutuksessa 

monen toimijan joukossa. Työ muuttuu nopeasyklisemmäksi ja työntekijöiltä vaaditaan entistä 

enemmän joustavuutta ja ketteryyttä.  Työn vaatimusten ja työntekijän osaamisen ja edellytysten 
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välille saattaa syntyä epäsuhtaa, joka voidaan ratkaista työntekijän edellytyksiä ja voimavaroja 

vahvistamalla esimerkiksi koulutuksella tai työkuormaa keventämällä. 

 

Verkostotyöskentely haastaa myös yhteistyön toimivuuden ja tiedon kulun. Organisaatioiden sisällä 

tieto välittyy usein esimerkiksi tietojärjestelmien välityksellä. Monen toimijan verkostoissa tämä 

saattaa muodostua haasteelliseksi. Riittävä tiedon saaminen on perusedellytys töiden hoitamiselle 

ja puutteet tiedon kulussa aiheuttavat työstressiä ja kuormitusta (Lindström ym. 2006). 

Innovaatioyhteisöihin osallistumiseen työtekijöitä motivoivat rahallisten palkkioiden lisäksi arvostus, 

avun kysyminen ja saaminen (vastavuoroisuus) sekä uteliaisuus. Nämä vahvistavat työntekijän 

myönteisiä voimavaroja. Yhteisöllisyyden esteiksi on koettu aikapula sekä palkkiorakenteet, jotka 

suosivat yksilösuorituksia. (Antikainen ym. 2010.)  

 

Innovaatioprosessi tulisi toteuttaa niin, että se huomioi ja vahvistaa työntekijän osaamista ja 

voimavaroja, eikä aiheuta liiallista kuormittumista. Osaamisen ylläpitämistä voidaan kannustaa 

muun muassa turvaamalla koulutuksiin osallistuminen. Uusia työtä koskevia ideoita saadaan usein 

juuri erilaisista koulutuksista. Jotta työntekijät välttyvät stressiltä, jonka jatkuva vaatimus työn ja 

toiminnan kehittämisestä saattaa herättää, kuuluu hallittuun innovaatioprosessiin turvata resurssit 

innovaatiotoiminnalle. Hyvä tiedonkulku sekä riittävät vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet 

omaan työhön ja sen kehittämiseen ovat tärkeitä työssä jaksamiselle ja työtyytyväisyydelle. 

Hallittuun innovaatioprosessiin kuuluu, että innovaatioiden tuottaminen on jäsennetty selkeiksi 

vaiheiksi (luova ideointi, ideoiden käsittely ja arviointi, jatkojalostaminen, kokeilu, arviointi ja 

käyttöönotto), joista kaikki ovat tietoisia. Tietoisuus omien velvollisuuksien, vastuiden ja oikeuksien 

sisällöstä osana innovaatioprosessia vähentää stressikokemuksia. On tärkeää, että johdon ja 

esimiesten odotusten ja annettujen resurssien sekä oman osaamisen ja kiinnostuksen välillä 

vallitsee tasapaino. (Jäppinen 2011, Stenvall ym. 2007.) Hallittu innovaatioprosessi koskee myös 

organisaation erilaisia ja eri syistä tapahtuvia muutostilanteita, joiden yhteydessä johdon tulee 

kantaa erityistä huolta siitä, että työtekijät eivät kuormitu työssään liikaa. Jos muutostilanteissa 

vaaditaan liiallisesti uusien ideoiden tuottamista ilman lisäresursseja, on tilanne uhka jaksamiselle. 

Kriittinen kysymys avoimissa verkostoissa toimittaessa on se, kuinka innovaatioprosessiin kyetään 

tuomaan ennustettavuutta kuormittumisen hallitsemiseksi.    

Työn muutos innovaatioiden ja työhyvinvoinnin lähteenä 
Työn muutoksen ikkunassa tarkasteltuna työhyvinvoinnin edistämisessä keskeistä on luoda 

yhteistä ymmärrystä työstä ja työyhteisön toiminnasta. Yhteistä ymmärrystä luodaan erityisesti työn 

muuttuvasta kohteesta eli palvelun asiakkaasta ja tämän tarpeista. Asiakkaiden tarpeet ja 

ymmärryksen luominen niistä on yritysten ja organisaatioiden toiminnan ja palvelutuotannon 

lähtökohta ja parhaiten niiden kilpailukykyyn vaikuttava tekijä.  Organisaation eri toimijoiden 
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yhteinen ymmärrys asiakkaan tarpeista, niiden muutoksesta ja organisaation toiminnan 

kehityshaasteista on tärkeää myös työn sujuvuuden ja mielekkyyden kannalta. 

 

Teoreettisesti ajateltuna työn motivoiva voima on työn merkitys ja tarkoitus (Leontjev 1978). Työn 

mielekkyyden kokemukset ovat yhteydessä työn kohteeseen eli siihen mitä työssä ollaan 

tekemässä ja miksi. Tätä työhyvinvoinnin syntymekanismia kutsutaan kohdehyvinvoinniksi. Työn 

muuttuessa myös työn tarkoitus rakentuu uudelleen, jolloin työhyvinvoinnin perusta on 

rakennettava uudelleen. Tätä perustaa ei voida rakentaa johdon ja esimiesten toimesta valmiiksi 

vaan keskeisinä toimijoina ovat työntekijät itse. Uudet innovaatiot ovat työhyvinvoinnin kannalta 

sekä mahdollisuus että uhka. Ne voivat tuoda uutta mielekkyyttä työhön ja työtä sujuvoittavia 

ratkaisuja. Toisaalta joillakin työntekijöillä työn mielekkyys voi olla kytkeytynyt vanhaan toimintaan 

ja siksi kohdehyvinvointi voi tulla uhattuksi.  Lisäksi työn muutoksesta ja muuttuvan toiminnan 

kehitysjännitteistä seuraa arkityöhön häiriöitä, jotka heikentävät työn sujuvuutta ja ovat uhka 

työhyvinvoinnille. Työn muutoksen ikkunasta työhyvinvointi syntyy yhteisen toiminnan tuloksena. 

(Mäkitalo 2005, Launis ym. 2010.) 

 

Työhyvinvointia tukeva ja edistävä yhteisen ymmärryksen luominen  on muuttuvan toiminnan ja 

sen kehitysjännitteiden yhteistä jäsentämistä. Työn yhteinen analysointi auttaa ymmärtämään ja 

hallitsemaan muuttuvaa työtä sekä löytämään ratkaisuja, joilla työn sujuvuutta voidaan edistää. 

Tämä auttaa vähentämään työn muutoksen seurauksena syntyvää häiriökuormitusta. Näihin 

ratkaisuihin tarvitaan yhteistä ymmärrystä toiminnasta niin arkityön kuin toimintakonseptinkin 

tasolla, toiminnan historiasta sekä tulevista kehitysmahdollisuuksista. Yhteinen ymmärrys 

toiminnasta ja sen kohteesta auttaa esimiestä ja työntekijöitä tarkastelemaan kohdehyvinvointia, 

sen rakentumista ja omien hyvinvointikokemustensa muutoksia työn muuttuessa, sekä näkemään 

työn häiriöt ponnahduslautoina yhteiselle kehittämiselle ja innovoinnille. (Gelander & Launis 2007, 

Schaupp ym., painossa.) 

 

Toiminnan ja sen kehityshaasteiden yhteinen tarkastelu sekä uusien kehitysmahdollisuuksien 

hahmottaminen edellyttää koko työyhteisön osallistumista. Työntekijöiden työhyvinvointia 

edistääkin parhaiten se, että heillä on mahdollisuus osallistua oman työnsä ja organisaation 

toiminnan kehittämiseen (Launis 2009). Työn yhteinen kehittäminen on työyhteisön yhteistä 

oppimista, jonka tuloksena syntyy uudenlaisia tapoja vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.  

Innovaatiot nähdään toiminnan laadullisena uudistamisena; kyse on toiminnan kehittymisestä 

siihen historiallisesti muodostuneiden kehitysjännitteiden ratkaisemisen kautta. (Engeström 1987; 

2004.) Työntekijälähtöisen innovoinnin lähtökohtana on koko työyhteisön osallistuminen ja 

asiakasrajapinnassa työskentelevien työntekijöiden tiedon hyödyntäminen toiminnan 

kehittämisessä. Keskeiseksi innovoinnin ja yhteisen kehittämisen johtamisessa nousevat välineet 
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ja toimintatavat, jolla yhteistä ymmärrystä asiakkaiden tarpeista, työyhteisön toiminnasta ja 

toiminnan kehityshaasteista luodaan (Schaupp ym., painossa). 

 

Asiakastarpeisiin vastaaminen edellyttää yhä useammin verkostotyöskentelyä. 

Verkostotyöskentely muuttaa ja laajentaa työyhteisön toimintaa. Tämä toiminnan muutos tuo 

väistämättä mukanaan myös työn häiriöitä, joista seuraa häiriökuormitusta. Laajentunut työn kohde 

voi avata mielenkiintoisia mahdollisuuksia, mutta myös heikentää kohdehyvinvointia.  

 

Perinteisesti kukin asiantuntijataho on määrittänyt asiakkaan tarvetta omista lähtökohdistaan. 

Verkoston toiminnan kehittämisen pohjaksi tämä ei kuitenkaan ole riittävää, vaan tarvitaan 

verkoston yhteistä asiakasymmärrystä, joka ei määräydy minkään toimijaryhmän eriytyneestä 

näkökulmasta. (Seppänen ym. 2012.) Tämä asiakasymmärrys toimii verkoston toiminnan 

kehittämisen ja innovoinnin pohjana. Innovaatioiden syntyminen, kehittämien ja käyttöönotto on 

kokonaisuudessaan verkoston toimijoiden välinen kommunikatiivinen prosessi, jossa verkosto 

yhdessä tutkii toimintaansa ja sen kohdetta (Koivisto ym. 2011, Seppänen ym. 2012). Myös 

palvelujen käyttäjät ovat entistä useammin osana verkostoa, mukana kehittämässä palveluita. 

Tämä haastaa verkoston työskentelyä, sillä palveluiden käyttäjät vaikuttavat yhä enenevässä 

määrin palveluiden kehittämiseen, antavat palautetta sekä vaativat parempia palveluita.  Toisaalta, 

palveluiden käyttäjät eivät kuitenkaan ole valmiita maksamaan enempää palveluista. Näin 

palveluiden käyttäjät ja -tuottajat ovat yhteisen innovaatiovaatimuksen äärellä. (Hautamäki 2008.) 

 

Verkostomaisessa yhteiskehittelyssä innovaatioprosessin etenemisen kannalta on erityisen 

merkityksellistä se miten, ja millaisin välinein eri osapuolet kykenevät löytämään tulevia 

kehitysmahdollisuuksia sekä kommunikoimaan rakentavasti ja kriittisesti vaihtoehtoisista 

ratkaisuista (Koivisto ym. 2011, Seppänen ym. 2012). Innovoinnin ja uusien palveluinnovaatioiden 

synnyttämisen motiivina on saada aikaan sekä parempia ratkaisuja että ratkaisuja, joihin eri 

osapuolet voivat sitoutua helpommin (Alasoini 2011). Innovaatioverkostojen ja -yhteisöjen 

tavoitteiden ja arvojen on oltava yhteisesti hyväksyttävissä. Uutta luovissa verkostoissa asiakkaille 

tuotettavat hyödyt innostavat työntekijöitä ja toimivat rakennusaineina kohdehyvinvoinnille sekä 

voimaannuttavat työtekijöitä parempiin suorituksiin. Tulevaisuudessa yksilöt ja tiimit ovat työn ja 

toiminnan kehittämisessä yhä itseohjautuvampia. (Alasoini ym. 2012.) 

 

Työn muutoksen ikkunasta innovaatioprosessin hallinta on työtoiminnan ja sen kehityksen tietoista 

hallintaa. Tällöin esimiesten ja työyhteisöjen yhteisen analyysin kohteena on toiminnan 

kokonaisuus, sen laadullinen kehitys ja sen kehitysmahdollisuudet.  Nykyisessä nopeasti 

muuttuvassa maailmassa paras tieto ei ole kellään yksittäisellä toimijalla, vaan toiminnan 

kehityshaasteiden analysoimiseksi tarvitaan niin johdon, esimiesten kuin asiakasrajapinnassa 
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työskentelevien tietoa sekä yhteisiä välineitä, jolla tätä tietoa jäsennetään. Tämä saattaa edellyttää 

myös perinteisten hierarkkisten rajojen murtamista. (Schaupp ym., painossa.) 

 

Työn muutoksen yhteinen haltuunotto rakentaa positiivisen kierteen mahdollisuuden - löydetään 

yhdessä uudenlaisia tapoja tehdä työtä ja tuottaa uudenlaisia palveluita, jolla kyetään lisäämään 

työn tuloksellisuutta sekä vastaamaan muuttuvaan asiakastarpeeseen. Tämä työn yhteinen 

kehittäminen on samanaikaisesti myös työhyvinvoinnin edistämistä: se auttaa työyhteisöä 

hallitsemaan omaa työtään, löytämään ratkaisuja arjen työn sujuvuuden ongelmiin ja näin 

vähentämään häiriökuormitusta, sekä löytämään työn mielekkyyden (kohdehyvinvoinnin) lähteitä 

muuttuneesta työstä. (Gerlander & Launis 2007, Schaupp ym., painossa.)  

Esimiestyöllä työhyvinvointia osallistuvassa 
innovaatiotoiminnassa 
Innovaatiotoiminta on jatkuvaa uusien ideoiden tuottamista ja jalostamista hyötyä tuottaviksi 

uudistuksiksi. Se on eräänlainen jatkuva muutosprosessi. Tiedetään, että organisaatiossa 

tapahtuvat muutokset ovat rasittavia kokemuksia työntekijöille, koska niihin sisältyy paljon 

epävarmuutta tulevaisuudesta (Vakkala 2012). Jatkuva innovaatiotoiminta toteutuu vain, jos se on 

luonteeltaan erilainen muutosprosessi, jossa työ ja sen kehittäminen koetaan mielekkääksi ja 

riittävän hallittavaksi, kuormitus ja voimavarat ovat tasapainossa sekä muutoksen aiheuttamat 

häiriöt nähdään kehityksen mahdollisuuksina.  

 

Esimiehen tehtävä jatkuvassa työhyvinvointia ylläpitävässä ja edistävässä innovaatioprosessissa 

on vaativa. Hänen tehtävänään on varmistaa palveluprosessien ja palvelun laadukas toteutuminen 

henkilöstön osaamista ja organisaation rakenteita hyödyntäen sekä luoda areenoita ja 

mahdollisuuksia ideoinnille, ideoiden kehittämiselle sekä syntyneiden innovaatioiden levittämiselle. 

Samaan aikaan esimiehen tulee olla tietoinen työtä eri suuntiin ohjaavista yksilöllisistä ja 

yhteisöllisistä toimintakokonaisuuksien jäsennyksistä ja niiden esille nostamien asioiden 

merkityksestä työhyvinvoinnille. Hänen tehtävänään on muun muassa yhteisen kokemuksen ja 

työn mielekkyyden yhteisen etsimisen mahdollistaminen.  

 

Työhyvinvointia edistää yhteinen ymmärrys työyhteisön omasta toiminnasta, sen päämääristä ja 

muutoksesta, joka integroi tasapainoiseksi kokonaisuudeksi yksilölliset, organisaation viralliset ja 

epäviralliset sekä kolmansien osapuolten eritasoiset käsitykset ja jäsennykset palvelun 

tuottamisesta. Yhteisen ymmärryksen muodostamisessa on tärkeää huomata erilaisten 

reunaehtojen ja tarkastelutasojen merkitys hyvän työn kokemisen kannalta. Strategiset linjaukset 

ohjaavat tiettyjä seuraamuksia sekä liittyvät laajempiin kokonaisjäsennyksiin, jotka muodostavat 

osan työn mielekkyydestä.  
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Yhteisen ymmärryksen syntyminen edellyttää dialogista vuoropuhelua lähiesimiehen ja 

työntekijöiden kesken, sekä välineitä, joilla huomio ja keskustelu suunnataan työtoimintaan. Työn 

yhteinen tarkastelu on yhteistä oppimista. Dialogisuus on vuorovaikutuksellista keskustelua, jossa 

tavoitteena on sellaisen uuden yhteisen ymmärryksen löytyminen, jota osapuolten ei ole 

mahdollista saavuttaa yksin (Immonen 2005, Vuori 2005). 

 

Työhyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että työntekijän kokemus työstä ja työn tekemisestä tulee 

ilmaistuksi ja kuulluksi (Gerlander & Launis 2007). Osallisuuden kokemista vahvistaa se, että 

jokainen työntekijä kokee pystyvänsä vaikuttamaan omaan työhönsä ja sen kehittämiseen. 

Osallistuvan innovaatiotoiminnan johtamisessa keskeistä on työntekijöiden osallisuuden 

kokemuksen mahdollistaminen ja vahvistaminen. Osallistumisen tulee tuntua mielekkäältä ja olla 

hallinnassa. Työntekijällä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa osallistumiseensa itse: mihin ja miten 

hän on halukas osallistumaan eri tilanteissa, mikä tuo mielekkyyttä työhön.  

 

Työntekijöiden osallistumista suuntaavat henkilökohtaiset arvot ja kehittämisen sekä innovoinnin 

lähteinä toimii kokemuksellinen tieto. Innovointi perustuu tämän kokemuksellisen tiedon 

hyödyntämiseen. Osallistumisen kautta syntyvä tunne päätöksentekomahdollisuuksien 

lisääntymisestä suhteessa johtoon sekä työyhteisön muihin toimijoihin koetaan positiivisena 

(Järvensivu & Koski 2009).  Osallistava johtaminen ja osallistava strategiasuunnittelu ovat 

vahvassa positiivisessa yhteydessä työtyytyväisyyteen. Osallistaminen parantaa koko 

organisaation tehokkuutta, sillä työtyytyväisyyden on todettu vähentävän esimerkiksi henkilöstön 

poissaoloja ja lähtöaikeita. (Kim 2002.)  

 
Osallistuvassa innovaatiotoiminnassa on keskeistä hyödyntää niin verkoston eri toimijatahojen kuin 

asiakasrajapinnasta tuotettua tietoa toiminnan kehitystarpeiden analyysissä ja uusien 

toimintatapojen synnyttämisessä. Verkostoissa työskentely vie aikaa perustyöltä, ja siitä saattaa 

seurata kiireen tunnetta, joka heikentää työntekijöiden hyvinvointia. Oma työ saattaa pirstaloitua ja 

verkostotyöskentely saattaa yksittäisestä työntekijästä näyttäytyä toimintana, joka estää työn 

tekemistä. Osallistavan innovaatiotoiminnan johtamisessa tarjotaan tilaa ja aikaa oman työn 

reflektointiin, ja kannustetaan työntekijöitä ideoimaan uudenlaisia toimintakäytäntöjä.  

 
Työntekijälähtöisen innovoinnin esteitä ovat ajan, motivaation tai muiden innovoinnin vaatimien 

resurssien puute. Johdolta vaaditaan innovointiin kannustusta ja tukea sekä palkitsemista. (Kesting 

& Ulhøi 2010.) Esimiehen olisi hyvä ilmaista, että hän arvostaa uusien ideoiden tuottamista ja 

hänen tulisi reagoida positiivisesti ja kannustavasti, kun työntekijät eri yhteyksissä tuovat ideoitaan 

esille. Arvostuksen lisäksi hallittu innovaatioprosessi sisältää työhyvinvoinnin näkökulmasta myös 
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sen, että ideoita ei vain kuunnella, vaan niihin myös tartutaan ja niitä aletaan systemaattisesti 

työstää eteenpäin tavoitteena toiminnan ja palvelujen uudistaminen ja parantaminen. Osallistuva 

johtaminen vaatii johdolta sen, että he valitsevat huolella muutamia ideoita ja osasta ideoita 

luovutaan. Mikäli innovoinnissa vaatimukset tulosten suhteen kasvavat suhteettoman suuriksi 

esimiesten taholta voi siitä aiheutua paineita ja stressiä työntekijöille. Hallitussa 

innovaatiotoiminnan johtamisessa korostuukin vapaaehtoisuus ja yritteliäisyyden palkitseminen. 

Tärkeää on miettiä myös sitä, millä perusteella ja keitä tulisi palkita työyhteisössä onnistuneesta 

innovoinnista (Alasoini 2011). 

Lopuksi  
Työhyvinvoinnin tarkastelu osallistuvan innovaatiotoiminnan johtamisessa esitettyjen näkökulmien 

kautta tuo esille työhyvinvoinnin moninaiset yhteydet innovaatiotoimintaan. Kukin esitetyistä 

näkökulmista piirtää erilaisen kuvan esimiestyöstä ja kehittämisestä työorganisaatiosta: työnjaosta, 

vaatimuksista sekä työhyvinvoinnin ja työn kehittämisen mahdollisuuksista. Erilaisilla "silmälaseilla" 

katsottuna työhyvinvointi ja innovaatiotoiminta näyttävät erilaiselta. Jokainen ikkuna on rajallinen 

omalla tavallaan. Siten työn arkitodellisuudesta piirtyy kokonaisempi kuva, kun sitä katsotaan eri 

ikkunoista. Samalla myös osallistuvan innovaatiotoiminnan johtamiseen löytyy monipuolisempia 

esimiestyön keinoja. 

 
Kokemusikkunassa kehittäminen on ammattitaidon parantamista ja keskeistä on työhön liittyvien 

kokemusten huomioiminen. Henkilölähtöisen tarkastelun lisäksi kokemuksia voidaan tarkastella 

laajemmin työtoiminnasta syntyneinä ja sitä laadullisesti kuvaavina ilmiöinä. Tällöin esimiestyön 

avulla pyritään tukemaan kokemusten jakamista ja niistä oppimista sekä toimintatapojen 

tarkastelua ja kehittämistä kokemuksellista ainesta hyödyntämällä. (Gerlander & Launis 2007). 

 

Kuormitustarkastelun näkökulmasta kehittäminen voidaan ymmärtää merkittävässä määrin 

kehittäjien ja esimiesten tehtäväksi. Esimiestyön avulla pyritään tunnistamaan työn fyysisiä ja 

psykososiaalisia kuormitustekijöitä sekä johtamaan työyhteisön yhteistä kehittämistyötä 

kuormitustekijöiden poistamiseksi ja hallitsemiseksi sekä voimavaratekijöiden vahvistamiseksi. 

(Gerlander & Launis 2007). 

 

Työn muutoksen ikkuna tuo kehittämisen lähelle yhteiskehittelytuotantoa. Kehittäminen on työn 

haasteiden yhteistä tarkastelua ja yhteisöllistä uuden luomista. Se mahdollistaa nykytoiminnan 

rajat ylittävien uusien mahdollisuuksien löytämisen, jossa kaikkien osallistujien tieto on tärkeää 

(Engeström 2004). Näkökulma lähestyy käsitystä verkottuneesta, rajat ylittävästä ja 

hybridiajatteluun perustuvasta innovaatioprosessista. Esimiestyöllä johdetaan prosessia, joka 

tähtää yhteiseen ymmärrykseen työn kohteesta ja siinä tapahtuvista muutoksista sekä 
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toimintakäytäntöjen uudistamiseen ja arkityön sujuvuuden parantamiseen. (Gerlander & Launis 

2007). 
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