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Lähtökohtia
Innovaatioteorioissa työ
n yksilö
työntekijä
ntekijät nä
nähdää
hdään
yksilöinä
inä, joilla
on tarve oppia ja kehittyä
kehittyä, toisin sanoen kehittää
kehittää ja
uudistaa itseää
n – pysyä
itseään
pysyäkseen ajan hermolla ja hyvä
hyvässä
ssä
työ
työmarkkinakunnossa.
Ajatellaan, että
että rahan ja etuisuuksien lisä
lisäksi työ
työntekijö
ntekijöitä
itä
motivoi halu kä
käyttää
yttää asiantuntemustaan ja luovaa
potentiaaliaan.
Erityisesti tä
tämä pätee niin sanottuihin tietotyö
tietotyöntekijö
ntekijöihin
ja tietointensiivisiin organisaatioihin.
Lähde: Seeck 2008
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Keskeiset käsitteet:
Innovaatio, luovuus ja innovatiivisuus
Innovaatio voidaan mää
ritellä
ä uusien ajatusten tarkoitukselliseksi
määritell
synnyttä
synnyttämiseksi, edistä
edistämiseksi ja toteuttamiseksi työ
työtehtä
tehtäv ässä
ssä,
ryhmä
ryhmässä
ssä tai organisaatiossa innovaatioon osallistuvien yksilö
yksilöiden,
ryhmä
ryhmän tai organisaation hyö
hyödyttä
dyttämiseksi (West & Farr,
Farr, 1989,
1990).
Innovaatiota voidaan pitää
pitää luovuuden onnistuneena toteutuksena.
Luovuus on luonnostaan subjektiivista ja tilannesidonnaista (Miron
(Miron,,
Erez & Naveh,
Naveh, 2004).
– Luovuus on keskeistä
keskeistä innovaatioille ja innovatiivisuudelle, mutta
käsitteet eivä
eivät ole synonyymeja. Innovatiivisuus edellyttää
edellyttää luovuutta,
mutta luovuus ei vä
välttä
lttämättä
ttä johda innovaatioon. Luovuus voi rajoittua
ideoiden tuottamiseen, mutta innovaatio ei ole innovaatio, jos sill
ä ei ole
sillä
taloudellista merkitystä
merkitystä (Anderson ym. 2004)

Innovatiivisuudella viitataan taipumukseen tuottaa innovaatioita
työ
työssä
ssä (Ramamoorty et al., 2005 in Huhtala and Parzefall,
Parzefall, 2006:
150).
Copyright © Hannele Seeck
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Innovaatiotyypit I
Tekniset innovaatiot ovat organisaation ydintoiminnan
tulosta.
tulosta. Teknisiä
Teknisiä innovaatioita ovat esimerkiksi uudet
tuotteet tai palvelut (ns. tuoteinnovaatiot),
tuoteinnovaatiot), tai muutokset
tuotannossa tai toimituksessa (ns. prosessiprosessi-innovaatiot).
innovaatiot).
Hallinnolliset innovaatiot taas tapahtuvat organisaation
sosiaalisessa yhteisö
yhteisössä
ssä, johon katsotaan kuuluvaksi
esimerkiksi työ
n liittyvä
työntekijö
ntekijöiden väliseen viestintää
viestintään
liittyvät
toimintatavat ja rakenteet.(Totterdel
rakenteet.(Totterdel,, Leach, Birdi,
Birdi, Clegg
and Wall, 2002; AbouAbou-Zeid and Chen, 2004)
Menestyvien yhtiö
yhtiöiden on havaittu kehittä
kehittävän
molemmantyyppisiä
molemmantyyppisiä innovaatioita samanaikaisesti
(Damanpour & Gopalakrishnan 2001). Nä
Nämä kaksi
innovaatiotyyppiä
innovaatiotyyppiä ovatkin usein toisistaan riippuvaisia –
yhden kä
käyttö
yttö tukee toista.
Lähde: Seeck 2008
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Innovaatiotyypit II
Innovaatiot voidaan luokitella myö
myös vä
vähittä
hittäisiin ja
kumouksellisiin innovaatioihin.
– Vähittä
hittäiset tai asteittaiset innovaatiot (engl.
incremental innovation)
asiallisesti parantavat jo
innovation) pää
pääasiallisesti
olemassa olevia tuotteita, palveluita ja prosesseja.
– Kumouksellisissa innovaatioissa (engl. radical
innovations)
innovations) on kysymys tä
täysin uusien tuotteiden,
palveluiden ja prosessien kehittä
kehittämisestä
misestä.
(Totterdel ym. 2002, 346.)
Lähde: Seeck 2008
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Innovatiivisuuden edellytyksiä
edellytyksiä
yksilö
yksilötasolla
Yksilö
Yksilön kyvyt ja taidot:
Tiedot, soveltuva koulutus ja tarvittavat tekniset taidot.
Pelkä
Pelkät muodollisen koulutuksen tarjoamat taidot eivä
eivät
kuitenkaan yleensä
yleensä riitä
riitä, vaan innovatiivisuus vaatii myö
myös
sosiaalisia taitoja, verkostoitumista, kulttuurista
sensitiivisyyttä
sensitiivisyyttä, yrittä
yrittäjähenkisyyttä
henkisyyttä, reflektiokykyä
reflektiokykyä jne (Tynjä
Tynjälä
2003).
Yksilö
Yksilön yleiset kognitiiviset kyvyt ja luovuus:
kyky ajatella luovasti, rohkeus lö
löytää
ytää uusia ja tavallisuudesta
poikkeavia ratkaisuja (Shalley & Gilson, 2004).
Yksilö
Yksilön kokemus
Lähde: Seeck 2008
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Innovatiivisuuden edellytyksiä
edellytyksiä tiimitasolla
Persoonallisuus,
Persoonallisuus, motivaatio ja asiantuntemus ovat luovuuteen
sidoksissa olevia tekijö
tekijöitä
itä yksilö
yksilötasolla,
tasolla, mutta ryhmä
ryhmätason tekijä
tekijät
kuten organisaatiokulttuuri vaikuttavat näihin.
ihin. Innovatiivisuus taas
ilmenee suuremmassa määrin
äärin ryhmä
ryhmän ja organisaation tasolla kuin
luovuus.
luovuus. (McLean, 2005.)
Monipuoliset taidot ja tiedot: tiimin kokoonpanon heterogeenisuus
heterogeenisuus
edistää
edistää innovatiivisuutta.
Yhtenä
Yhtenäisyyden tunne ja meme-henki
Tavoitteiden riippuvuus toisistaan
Hyvä
Hyvät tiimisuhteet
Hyvä
Hyvä joukkuehenki: psykologinen turva, luottamus, hyvä
hyvät suhteet
jäsenten vä
välillä
lillä, avoimuus, oppiminen
Rohkaiseminen riskien ottamiseen ja uusien ideoiden soveltamiseen
soveltamiseen
Kyky sovitella ryhmä
ryhmän sisä
sisäisiä
isiä jännitteitä
nnitteitä
Lähde: Seeck 2008
Copyright © Hannele Seeck
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Innovatiivisuuden edellytyksiä
edellytyksiä
organisaatiotasolla
Innovaatiot ovat todennä
todennäköisimpiä
isimpiä organisaatioissa,
organisaatioissa, joissa on integroitu
rakenne,
rakenne, runsaasti rakenteellisia yhteyksiä
yhteyksiä sekä
sekä organisaation sisä
sisällä
llä että
että sen
ulkopuolelle,
ulkopuolelle, korkea arvostus lahjakkuutta kohtaan.
kohtaan. N äissä
issä organisaatioissa
myö
myös korostetaan yhteistyö
yhteistyötä ja moninaisuutta.
moninaisuutta. (Kanter
(Kanter,, 1988).
Organisaatiossa eksplisiittisesti ilmaistu tavoite tuottaa innovaatioita on tä
tärkeä
rkeä
tekijä
tekijä innovatiivisuuden edistä
edistämisessä
misessä (Van der Panne,
Panne, Van Beers and
Kleinknecht,
Kleinknecht, 2003; Shalley and Gilson, 2003).
2003).

1.
2.

3.

Kolme innovatiivisuuteen vaikuttavaa strategista tekijää
tekijää::
Yleinen innovatiivisuuden merkityksen painottaminen (Christiansen, 2000).
Visio oman alan kehityksestä
kehityksestä sekä
sekä siitä
siitä, miten oma organisaatio kehittyy alan
mukana. T ähä liittyy myö
myös riskien ottaminen ja niiden sietä
sietäminen sekä
sekä
organisaation kehityksen seuraaminen ja virheistä
virheistä oppiminen. (Van der
Panne, Van Beers and Kleinknecht, 2003.)
Selvyys siitä
siitä, kenen kanssa organisaatio kilpailee ja kenen kassa se tekee
yhteisyö
yhteisyötä. Myö
Myös hyvä
hyvät suhteet ja kommunikaatiokanavat asiakkaisiin ja
muihin yrityksiin edistä
edistävät innovatiivisuutta ja uuden oppimista (Hasu
(Hasu 2001).
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Innovaatioparadigman lyhyt historia
Innovaatio muuntui poliittiseksi kä
käsitteeksi 19801980-luvulta
lähtien kansallisen kilpailukyvyn noustessa politiikan
keskiöö
n.
keskiöön.
– innovaatiot ja teknologinen muutos nä
nähtiin tä
tärkeinä
rkeinä tekijö
tekijöinä
inä
taloudessa, ja niitä
niitä ajateltiin voitavan tukea tutkimuksen sekä
sekä
yritystoiminnan yhteydessä
yhteydessä tapahtuvan tutkimustutkimus- ja
kehitystoiminnan kautta. (Kantola 2006a, 2, 5, 7–
7–8.)

Koska innovaatioteoriat ovat vallitseva paradigma,
tulevaisuuden historiankirjoitus paljastaa, keiden teokset
jäivä
ivät elä
elämään
ään ja ketkä
ketkä jälkipolvet kokevat tä
tämän ajan
innovaatioteoreetikoiksi.
Lähde: Seeck 2008
Copyright © Hannele Seeck
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Innovaatio poliittisena k äsitteenä
Anu Kantolan mukaan sellaiset kilpailukyvyn kä
käsitteeseen tiiviisti
kytkeytyvä
kytkeytyvät kä
käsitteet kuin innovaatio, osaaminen ja teknologia nousivat
Suomessa esiin yrityksissä
yrityksissä 19801980-luvulla ja siirtyivä
siirtyivät poliittiseen kieleen
hieman jä
jälkijä
lkijättö
ttöisesti, 19901990-luvulla (2006).
Yrityksissä
Yrityksissä innovaatiot, osaaminen ja teknologia ovat keinoja parantaa
yrityksen kilpailukykyä
kilpailukykyä. Kun samat kä
käsitteet tulivat politiikkaan, ne
nähtiin keinoina parantaa kansallista kilpailukykyä
kilpailukykyä. Siten kilpailukyvyn
käsite, joka 19801980-luvulla talouselä
talouselämässä
ssä viittasi vientiyritysten
hintakilpailukykyyn, muuntui 19901990-luvulla kansalliseksi kilpailukyvyksi,
jota oli edistettä
edistettävä. Kilpailukyvystä
Kilpailukyvystä näin ymmä
ymmärrettynä
rrettynä tuli politiikan
ydinkä
ydinkäsite.
– kansallinen innovaatiojä
innovaatiojärjestelmä
rjestelmä korostui hallitusohjelmissa vuosi vuodelta
enemmä
n kuin kansallinen
enemmän ja kuinka innovaatioiden tukemisesta tuli ikää
ikään
tehtä
tehtävä. Poliittinen yhteisö
yhteisö samastettiin yritykseen, ja valtiosta tuli
yhtenä
yhtenäinen kilpailuvaltio, jonka tuli kehittää
kehittää yksilö
yksilöiden osaamista
innovatiivisuuden nimissä
nimissä
Lähde: Seeck 2008
Copyright © Hannele Seeck
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Luovuus ja aikapaine

Copyright © Hannele Seeck

Lähde: Seeck 2008
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Keskeisiä
innovaatioteoteetikkoja

Joseph Alois Schumpeter
J. A. Schumpeter (1883–
(1883–1950) oli itä
itävaltalainen ja sittemmin
yhdysvaltalainen taloustieteilijä
taloustieteilijä, joka pyrki yhdistä
yhdistämään
ään sosiologisen
analyysin ja taloustieteen teoriat.
Opiskeli aluksi oikeustiedettä
oikeustiedettä Wienin yliopistossa, ja suoritti
tohtorintutkintonsa vuonna 1906.
Vuonna 1909 Schumpeteristä
Schumpeteristä tuli taloustieteiden ja valtiovaltio-opin
professori Czernowitzin yliopistossa, ja vuonna 1911 hä
hän siirtyi
professoriksi Grazin yliopistoon.
Vuosina 1919 – 1920 Schumpeter toimi Itä
Itä vallan talousministerinä
talousministerinä, ja
vuosina 1920–
1920–1924 hä
hän johti yksityisomistuksessa olevaa
Biedermannin pankkia. Pankki ajautui vararikkoon 1924, jä
jättä
ttäen
Schumpeterin konkurssin partaalle.
Vuonna 1925–
1925–1932 Schumpeter opetti taloustiedettä
taloustiedettä Saksassa
Bonnin yliopistossa.
Kansallissosialismin nousun myö
myötä myö
myötä Schumpeter muutti
Yhdysvaltoihin, ja hä
hän luennoi Harvardin yliopistossa vuosina 1927–
1927–
1928 ja 1930, sekä
sekä vuodesta 1932 aina kuolemaansa saakka.
Harvardissa Schumpeter työ
ajatustensa
työskenteli ahkerasti pää
pääajatustensa
parissa, mutta hä
hän ei saanut ajatuksilleen juurikaan tunnustusta.
Osasyynä
Osasyynä tunnustuksen vä
vähyyteen oli se, että
että Schumpeterin
ajatukset eivä
eivät tukeneet tai keskustelleet taloustieteilijö
taloustieteilijöiden samana
aikakautena vahvasti suosiman keynesilä
keynesiläisyyden kanssa.
Copyright © Hannele Seeck
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J. A. Schumpeter
Schumpeterin ajatuksia yrittä
yrittäjyydestä
jyydestä, kilpailusta ja luovasta kaaoksesta on käytetty
sekä
sekä taloustieteellisten teorioiden muodostuksessa että
että valtionhallinnossa eri puolilla
maailmaa.
maailmaa.
Schumpeter korosti innovaatioiden ja yrittä
yrittäjyyden merkitystä
merkitystä, ja siten hänen
ajattelunsa tuki myö
myöhemmin esille noussutta innovatiivisuuden ja kilpailukyvyn
korostamista.
korostamista.
Schumpeterilä
Schumpeteriläinen kilpailukyvyn ymmä
ymmärtä
rtäminen perustuu 19001900-luvun alun
itä
itävaltalaisten taloustieteilijö
taloustieteilijöiden ajattelulle ( erit.
erit. Böhmhm-Bawerk).
Bawerk). He toivat esiin,
esiin, että
että
taloudessa ei ole olemassa erityistä
erityistä tasapainotilaa,
tasapainotilaa, jossa kaikilla osapuolilla olisi
täydellinen ja tasavertainen tieto markkinoista ja niiden toiminnasta.
toiminnasta. He korostivat,
korostivat,
että
että uusi informaatio oli välttä
lttämätöntä
ntä markkinoilla toimimisen näkökulmasta.
kulmasta.
Schumpeterin ajatukset alkoivat saada suosiota 19701970-luvulla öljykriisin ja
uudenlaisten informaatioteknologioiden synnyn myö
myötä. Samaan aikaan myö
myös
taloustieteissä
taloustieteissä kiinnostuttiin voimakkaasti taloudellisen kehityksen rakenteiden
kuvaamisesta.
kuvaamisesta. Erityisesti teknologian kehityksen nähtiin liittyvä
liittyvän kiinteä
kiinteästi valtion
taloudelliseen kehitykseen.
kehitykseen.
Viimeistää
n 1980Viimeistään
1980- luvulla kehitettiin paljon uusia taloustieteellisiä
taloustieteellisiä teorioita
innovaatioista ja teknologisesta kehityksestä
kehityksestä. Samaan aikaan teknologisesta
kehityksestä
kehityksestä jountuvan kilpailukyvyn takaaminen nähtiin modernin valtion tärkeä
rkeänä
tehtä
tehtävänä.
Lähde: Kantola & Seeck 2009
Copyright © Hannele Seeck
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Schumpeterin teoksia
Wesen und Hauptinhalt der theoretischen
Nationalö
Nationalökonomie,
konomie, 1908
Wie studiert man Sozialwissenschaft,
Sozialwissenschaft, 1910
Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung,
Entwicklung, 1911;
2. korjattu painos 1926
Zur Soziologie der Imperialismen,
Imperialismen, 1919
Business Cycles,
Cycles, 1939
Capitalism,
Capitalism, Socialism,
Socialism, and Democracy,
Democracy, 1942
Aufsä
Aufsätze zur Soziologie,
Soziologie, 1953
History of Economic Analysis,
Analysis, 1954
Copyright © Hannele Seeck
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Teresa Amabile
Teresa Amabile syntyi ja vietti lapsuutensa Buffalossa.
Hän suoritti perustutkintonsa kemiasta ja hä
hän aloitti myö
myös
työ
ö
uransa
kemistinä
ä
.
ty
kemistin
Hän valmistui psykologian tohtoriksi Stanfordin
yliopistosta vuonna 1977, minkä
minkä jälkeen hä
hän toimi lä
lähes
20 vuotta Brandeisin yliopiston professorina. Vuonna
1995 hä
hän siirtyi Harvardiin liiketalouden professoriksi.
Hän on julkaissut paljon sekä
sekä tieteellisiä
tieteellisiä että
että laajalle
yleisö
yleisölle suunnattuja kirjoituksia.
Copyright © Hannele Seeck
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Teresa Amabile
Teoksessaan The Social Psychology of Creativity (1983) Amabile tarkasteli
luovuuteen vaikuttavia sosiaalipsykologisia tekijö
tekijöitä
itä ja ympä
ympäristö
ristötekijö
tekijöitä
itä. Amabilen
tutkimustulokset osoittavat, että
että ulkoiset rajoitteet ovat vahingollisia sisä
sisäsyntyiselle
motivaatiolle, vaikka ne saisivat yksilö
yksilön motivoitumaan ulkoapä
ulkoapäin (mt., 136–
136–137).
Yhdessä
Yhdessä Stanley Gryskiewiczin kanssa kirjoittamassa teoksessa Creativity in the R &
D Laboratory (1987) Amabile esitti, että
että luovan tuotekehityksen tehtä
tehtävissä
vissä
työ
työskentelevä
skentelevän yksilö
yksilön henkilö
henkilökohtaisia ominaisuuksia ovat muun muassa
sisä
nantamattomuus ja
sisäsyntyinen motivaatio, riskinsietokyky, sosiaaliset taidot, perää
per äänantamattomuus
uteliaisuus. Nä
Näistä
istä tärkein yksittä
yksittäinen tekijä
tekijä on sisä
sisäsyntyinen motivaatio (mt., 6–
6–12).
Luovuutta edistä
edistävistä
vistä ympä
ympäristö
ristötekijö
tekijöistä
istä tärkeimpiä
rkeimpiä ovat taas vapaus, resurssit ja
aika sekä
sekä rohkaisun ja tunnustuksen saaminen (mt., 15).
Ylimmä
Ylimmän johdon tä
tärkeimmä
rkeimmäksi organisaation innovatiivisuutta edistä
edistäväksi tekijä
tekijäksi
Amabile ja Gryskiewicz nimesivä
nimesivät sen, että
että yritys jatkuvasti viestittää
viestittää,, että
että sillä
sillä on
selkeä
selkeä visio ja että
että se on innovatiivinen, riskejä
riskejä kaihtamaton ja uusia ideoita tukeva.
Jos tä
tällaista visiota vielä
vielä tukevat resurssit ja sopivat arviointiarviointi- ja palkintojä
palkintojärjestelmä
rjestelmät,
visio rohkaisee tuotekehityksen parissa työ
työskenteleviä
skenteleviä tutkijoita ja lisää
lisää heidä
heidän
innovatiivisuuttaan.

Copyright © Hannele Seeck
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Rosabeth Kanter
Rosabeth Kanter syntyi vuonna 1943
Clevelandissa, Ohiossa.
Kanter opiskeli sosiologiaa ja valmistui tohtoriksi
Michiganin yliopistosta vuonna 1967.
Vuosina 1967–
1967–1977 hä
hän toimi Brandeisin
yliopistossa ja Harvardissa sekä
sekä vuosina 1977–
1977–
1986 Yalen yliopistossa, minkä
minkä jälkeen hä
hän
siirtyi takaisin Harvardiin professoriksi.
Hän on julkaissut 12 teosta ja yli 150 artikkelia
(Kanter 1997, 177–
177–179).
Hän toimi myö
myös Harvard Business Review’
Review’n
päätoimittajana
äätoimittajana vuosina 1989–
1989–1992.
Copyright © Hannele Seeck
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Rosabeth Kanter
Innovaation kä
käsite on ollut mukana Kanterin töissä
issä alusta lä
lähtien. Hä
Hän on
nähnyt sen keskeisenä
keskeisenä tekijä
tekijänä, joka vaikuttaa yritysten kykyyn uusiutua ja
hyö
hyödyntää
dyntää työ
työntekijö
ntekijöidensä
idensä potentiaali. Hä
Hän on tutkinut myö
myös innovaatiota ja
organisaatiokulttuuria sekä
sekä niitä
niitä organisatorisia tekijö
tekijöitä
itä, jotka vaikuttavat
innovaatioiden syntyyn organisaatioissa (Kanter
(Kanter 1983; 1989).
Yhdessä
Yhdessä John Kaon ja Fred Wierseman kanssa kirjoitetussa teoksessa
(1997) Kanter esitti, että
n usein tuotekehityskontekstiin
että innovaatiot nä
nähdää
hdään
sidottuina eikä
eikä ymmä
ymmärretä
rretä, että
että ne kuuluvat yhtä
yhtä lailla myö
myös esimerkiksi
rekrytointiin, ostoosto- ja myyntitoimintaan ja rahoitustoimintaan.
Kanterin yksiselitteinen neuvo innovatiivisen organisaation luomiseksi on
on
seuraava:
Kokoa tiimi organisaation lahjakkaimmista ihmisistä
ihmisistä, anna heille tavoitteeksi tehdä
tehdä
organisaatiosta mielenkiintoisempi paikka työ
työskennellä
skennellä ja anna heille luova vapaus. He
palaavat monien ideoiden kanssa, joista osa on erinomaisia ideoita.
ideoita. Pyydä
Pyydä koko
organisaatiota kehittä
kehittämään
ään ja toteuttamaan nä
näitä
itä ideoita. Tä
Tämä vapauttaa ihmisten
mielikuvituksen, mikä
n tekee organisaatiosta mielenkiintoisemman paikan
mikä usein jo itsessää
itsessään
työ
työskennellä
skennellä. Älä yritä
yritä tehdä
tehdä organisaatiosta luovaa johtamalla ja toteuttamalla tä
tätä muutosta
ylhää
ltä
äpäin. (Mt., 4–
ylhäält
4–5.)

Copyright © Hannele Seeck
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Richard Florida
Richard Florida syntyi vuonna 1957 Newarkissa.
Newarkissa. Hä
Hän suoritti
perustutkintonsa Rutgers Collegessa ja valmistui tohtoriksi
Columbian yliopistosta vuonna 1986. Tä
Tällä
llä hetkellä
hetkellä hän toimii
professorina Toronton yliopistossa, Rotman School of
Managementissa.
Florida esitteli ja popularisoi luovan luokan kä
käsitteen. Luova luokka
koostuu ihmisistä
ihmisistä, jotka hankkivat elantonsa tekemä
tekemällä
llä luovaa työ
työtä.
Heitä
rit, taiteilijat, muusikot ja
Heitä ovat esimerkiksi tieteentekijä
tieteentekijät, insinöö
insinöörit,
tietotyö
tietotyötä tekevien ammattikuntien edustajat. Luova luokka on
kasvanut viimeisen 20 vuoden aikana huomattavasti: Luovuudesta
ja ajatustyö
ajatustyöstä
stä on tullut tuotannon voima.
Floridan mukaan (2002, 244) taloudellinen kasvu perustuu kykyyn
houkutella luova luokka tietylle alueelle ja hyö
hyödyntää
dyntää sen tuoma etu
muun muassa uusien ideoiden synnyttä
synnyttämisessä
misessä ja korkean
teknologian liiketoiminnoissa.
Copyright © Hannele Seeck
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Mihály Csíkszentmihályi
Mihá
Mihály Csí
Csíkszentmihá
kszentmihályi syntyi vuonna 1934 Italiassa, nykyisen Kroatian
puolella. Csí
Csíkszentmihá
kszentmihályi opiskeli Chicagon yliopistossa ja valmistui sieltä
sieltä
psykologian tohtoriksi vuonna 1965. Tä
Tällä
llä hetkellä
hetkellä hän toimii professorina
Claremontin yliopistossa.
Csí
Csíkszentmihá
kszentmihályi on tutkinut flowflow-kokemusta vuodesta 1975.
Csí
Csíkszentmihá
kszentmihályin mukaan työ
työssä
ssä on helpompi saada flowflow-kokemuksia kuin
vapaavapaa-aikana, koska työ
työ sisä
sisältää
ltää muun muassa enemmä
enemmän haasteita,
tavoitteita ja palautetta, jotka edistä
edistävät uppoutumista ja keskittymistä
keskittymistä.
Csí
Csíkszentmihá
kszentmihályi (2005, 223) on esittä
esittänyt, että
että teollistumisen
ensimmä
ensimmäisessä
isessä aallossa kadotettu työ
työn ilo on taas lö
löytymä
ytymässä
ssä
jälkiteollisessa yhteiskunnassa. Hä
Hänen mukaansa työ
työn kokemisen laatua
voi muuttaa myö
dännö
myös laajemmin yhteiskunnassa, muun muassa lainsää
lainsääd
nnön
keinoin. Tä
tettiin orjuuden lopettamisesta,
Tästä
stä osoituksena ovat lait, joilla pää
päätettiin
kisä
kisällijä
llijärjestelmä
rjestelmästä
stä luopumisesta ja 40 tunnin työ
työviikkoon siirtymisestä
siirtymisestä.
(Mt.)
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Ovatko innovaatioteoriat rakenneteorioiden
normatiivinen muoto?
Chesbrough (2003) esittää
esittää,, että
että innovaatioteoriat ovat
rakenneteorioiden normatiivinen muoto,
muoto, ja että
että ne itse asiassa
luovat byrokratiaa avoimien innovaatioiden retoriikan avulla (ks.
ks.
myö
myös Kantola 2006a).
Chesbrough'n (2003) mukaan avoimien innovaatioiden retoriikan
avulla voidaan perustella organisaatioiden suhtautumista ulkoisiin
ideoihin ja ympä
ympäristö
ristöihin,
ihin, ja että
että näitä
itä ulkoa saatuja ideoita voidaan
puolestaan soveltaa uusien tilanteiden ymmä
ymmärtä
rtämisessä
misessä (ks.
ks. myö
myös
Chesbrough,
Chesbrough, Vanhaverbeke,
Vanhaverbeke, & West, 2006).
– Tässä
ssä mielessä
mielessä innovaatioteoriat muistuttavat läheisesti
rakenneteorioita.
rakenneteorioita.

Lähde: Seeck, Hannele and Kuokkanen, Anna (2010)
Management Paradigms in Finnish Journals and Literature between 1921 and 2006.
Business History.
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Innovaatiot ja viestintä
Viestinnä
Viestinnän ja innovaatioiden yhteyttä
yhteyttä on tarkasteltu paljonkin sekä
sekä
organisaation ulkoisen ja sisä
sisäisen viestinnä
viestinnän nä
näkökulmasta.
Ulkoista viestintää
n usein tä
viestintää pidetää
pidetään
tärkeä
rkeänä siksi, että
että kahtena
innovaatioiden pää
n kuluttajia sekä
päällähteenä
hteenä pidetää
pidetään
sekä tieteen ja
teknologian kehitystä
kehitystä.
– Lisä
Lisäksi lä
läheiset suhteet asiakkaisiin, toisiin yrityksiin, jakelukanaviin,
konsultteihin, yliopistoihin ja tutkimuskeskuksiin ovat suorassa
yhteydessä
yhteydessä organisaation innovatiivisuuteen.

Sisä
Sisäisen viestinnä
viestinnän nä
näkökulmasta tä
tärkeää
rkeää on erityisesti
organisaation eri yksikö
yksiköiden ja toimijoiden vä
välinen vuoropuhelu.
Erityisen paljon korostetaan organisaatiokulttuurin merkitystä
merkitystä:
ilmapiiri, joka tukee voimakasta ja turvallista osallistumista ja
ja
korostaa avoimia innovaatioita, tiedon jakamista ja ristiriitojen
ristiriitojen
rakentavaa merkitystä
merkitystä, tukee myö
myös innovaatioiden syntyä
syntyä.
Lähde: Hannakaisa Länsisalmi (2004): Innovation in Organizations:
The role of communication, expertise and occupational stress.
Copyright © Hannele Seeck
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Innovaatioteoriat ja viestintä
Innovaatioteoriat korostavat usein joustavan ja monisuuntaisen tiedonkulun
tiedonkulun
merkitystä
merkitystä.
Innovaatioteoriat tä
vät uusien innovaatioiden syntymiseen ja
tähtää
htääv
teknologisen tuottavuuden paranemiseen.
– Niinpä
Niinpä usein organisaation viestintää
viestintää on tarkasteltu analysoimalla sitä
sitä, kuinka
paljon organisaatiorakenne ja sen tapa vä
välittää
littää tietoa tukevat uusien
innovaatioiden syntyä
syntyä ja organisaation kilpailukykyä
kilpailukykyä (ks. Porter 1998).

Johtajuuteen liittyvien seikkojen arvioiminen on tä
tärkeää
rkeää innovatiivisuuden
näkökulmasta. Esimerkiksi Wiersema & Bantel (1992) tuovat esiin, että
että
johdon alhainen keskikeski-ikä
ikä, organisaation tuoreus, tiimin pitkä
pitkäikä
ikäisyys,
henkilö
henkilöstö
stön korkea koulutustaso, henkilö
henkilöstö
stön koulutusalojen
heterogeenisyys vaikuttavat merkittä
miseen.
merkittävästi innovatiivisuuden lisää
lisäämiseen.
– Vastaavasti Ancona ja Caldwell (1992) tuovat esiin, että
että organisaation toimintoja
ei tulisi erottaa toisistaan voimakkaasti, mikä
mikäli tahdotaan tukea organisaation
innovatiivisuutta. He korostavat, että
että tiedon tulisi kulkea esimerkiksi
markkinoinnin, tuotannon ja johdon vä
välillä
lillä (ibid).
ibid).

Lähteet: Ancona & Caldwell (1992); Wiersema & Bantel (1992); Porter (1988)
Copyright © Hannele Seeck
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Innovaatioteoriat ja viestintä
Gupta ja Govindarajan (2000) ovat osoittaneet, että
että
innovatiivisuus kulkee organisaatiossa paremmin, mikä
mikäli
tietoa ja sen merkitystä
merkitystä arvostetaan, sillä
sillä työ
työntekijö
ntekijöiden
motivaatio vaikuttaa suoraan tiedon leviä
leviämiseen.
Useiden erilaisten viestintä
viestintäkanavien kä
käyttä
yttäminen tukee
organisaatioiden innovatiivisuutta (Gupta
(Gupta &
Govindarajan,
Govindarajan, 2000).
Toisaalta innovaatioteorioissa organisaation tulee tukea
myö
myös työ
työntekijö
ntekijöiden mahdollisuutta ilmaista työ
työtehtä
tehtäviin
liittyviä
n (Lovelace
liittyviä epä
epäilyksiää
ilyksiään
(Lovelace,, Shaphiro & Weingart
2001).
Copyright © Hannele Seeck
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Viestintä
Viestintä innovaatioteorioissa
– paikkasidonnaista vai etää
ltä
ä hoidettua?
etäält
Innovatiivisissa yhteisö
yhteisöissä
issä korostuu usein kansainvä
kansainvälisyys ja erityisesti uusien
viestintä
viestintäkanavien kuten verkkoneuvotteluiden ja sä
s ähkö
hköpostin kä
käyttä
yttäminen. Tä
Tästä
stä
ajatuksesta voidaan ajatella seuraavan, että
että organisaation fyysinen sijainti ei
välttä
lttämättä
ttä ole yhtä
yhtä merkittä
merkittävää organisaation toiminnan kannalta kuin aiemmissa
organisaatioparadigmoissa.
Porterin (1998) mukaan yrityksen toimipaikka on kuitenkin keskeinen kilpailukyvyn
kilpailukyvyn
näkökulmasta.
–

Innovatiiviset yritykset lisää
vät koko alueen tuottavuutta, sillä
lisääv
sillä innovatiivisuus ohjaa aluetta
tiettyyn suuntaan, ja lisää
lisää innovaatioiden synnyn todennä
todennä köisyyttä
isyyttä. Lisä
Lisäksi tä
tämä kehitys
stimuloi uusien yritysten syntyä
syntyä klusterin sisä
sisällä
llä.

Vastaavaa ajatusta innovatiivisuudesta on sovellettu myö
myös Suomessa, jossa
esimerkiksi Pekka Himanen on korostanut hedelmä
hedelmällisen vuorovaikutuksen merkitystä
merkitystä
osana innovatiivisten yhteisö
yhteisöjen syntyä
syntyä.
Innovaatioteoriat korostavat viestinnä
viestinnän kulttuurinä
kulttuurinäkökulmaa: esimerkiksi Helsingin
yliopiston innovaatioinnovaatio- ohjelmassa 2007–
2007–2009 korostetaan kulttuurin olemassaoloa:
"Yliopiston innovaatiotoiminta perustuu innovaatiokulttuuriin,
innovaatiokulttuuriin, joka suosii keksintö
keksintöjen ja
muiden hyö
hyödynnettä
dynnettävissä
vissä olevien tutkimustulosten syntymistä
syntymistä ja tunnistamista
monitieteisissä
monitieteisissä ympä
ympäristö
ristöissä
issä."
Copyright © Hannele Seeck

27

Innovaatioteorioiden
omaksuminen Suomessa

14

Innovaatioteoriat Suomen metsä
metsä- ja
metalliteollisuuden vuosikatsauspuheessa

Metsä
Metsä- ja metalliteollisuuden
vuosikatsauspuheista tehdyssä
tehdyssä
analyysissa aikavä
aikavälillä
lillä 1980–
1980–2005
ilmeni, että
että innovaatioteorioiden kä
kä yttö
yttö
muuttui siirryttä
siirryttäessä
essä 19801980-luvulta 19901990ja 20002000-luvuille.

Metsä- ja metalliteollisuuden toimialat
(yhteensä)

35
30
19801980-luvulla innovaatioteoriat olivat
25
kä ytetyimpien johtamisparadigmojen
20
joukossa molemmilla toimialoilla, mutta
19901990- ja 20002000-luvuilla innovaatioteoriat %15
menettivä
menettivät tä
tämän aseman.
– Erityisen selvä
selvästi innovaatioteorioiden
10
asema heikkeni metsä
metsäteollisuudessa.
5
0

TL
IK
RA
KU
IN
1980

1990

2000

vuosikymmen

Lähde: Seeck & Eräkivi (2008) – Rationaalista vai normatiivista ideologiaa? Johtamisoppien
käyttö vuosikatsauspuheessa Suomen metsä- ja metalliteollisuudessa 1980–2005
Copyright © Hannele Seeck
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Innovaatioteoriat henkilöstölehdissä
– 1980-luvulla ihmissuhdekoulukunta, rakenneanalyysi ja kulttuuriteoriat
näkyivät jokainen yhtä voimakkaasti (osuus kaikista johtamista
käsittelevistä artikkeleista n. 30%) Loput 13 prosenttia tutkitusta
aineistosta koskivat innovaatioteorioita.
– 1990-luvun laman vuoksi henkilöstölehdissä käsiteltiin usein tuotannon
leikkaamisia, ja johtamisopeista painottuikin juuri rakenneanalyyttinen
näkökulma (n. puolet 1990-luvulla kirjoitetusta aineistosta)
– Noin 18 prosenttia 1990-luvun artikkeleista sivusi innovaatioteorioihin
liitettyjä ajatuksia.
– Innovaatioteorioista on keskusteltu metsä- ja metalliteollisuuden
henkilöstölehdissä aina 1960-luvulta lähtien, mutta ne eivät ole koskaan
saavuttaneet samaa suosioita kuin muut johtamisen paradigmat.

Lähde: Kuokkanen, Anna, Laakso Aino and Seeck Hannele: Management Paradigms in
Personnel Magazines of the Finnish Metal and Forest Industries (2009)
Copyright © Hannele Seeck
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Tieteelliset julkaisut ja yleislehdet
Innovaatioteorioiden vaikutus nä
näkyy suomalaisia yleislehtiä
yleislehtiä ja tieteellisiä
tieteellisiä
lehtiä
n
lehtiä tarkasteltaessa 19601960-luvulta saakka, mutta eniten niitä
niitä käsitellää
sitellään
19901990- ja 20002000-luvuilla. Kuitenkin jo 19601960-luvulla ilmestyneissä
ilmestyneissä artikkeleissa
on kiinnostavaa se, että
että innovaatioista puhutaan hyvin samaan tapaan kuin
nykyää
n.
nykyään.
Vaikka innovaatioparadigman nousu liitetää
n 1970liitetään
1970- ja 19801980-lukuihin,
tuotekehitystä
tuotekehitystä ja sen merkitystä
merkitystä kilpailutekijä
kilpailutekijänä sekä
sekä kehitystoiminnan
tehostamista korostettiin Tehostajassa jonkin verran jo 19601960-luvulla.
19701970-luvulta lä
lähtien innovaatioparadigmaan kuuluvien lehtiartikkelien ja
teosten lukumää
lukumäärrä on kasvanut jatkuvasti. 20002000-luvulla artikkelien
lukumää
lukumäärrä saavutti tä
tähänastisen huippunsa. Lehtikeskustelu on ollut
vilkkainta 19901990- ja 20002000-luvuilla. Sama trendi on havaittavissa niin
suomalaisissa kuin kansainvä
kansainvälisissä
lisissä tietokannoissa.
Seeck, Hannele & Kuokkanen, Anna (2009): Management Paradigms in Finnish
Journals and Literature between 1921 and 2006.
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Koulutus ja tutkimus
Innovaatioteorioita on opetettu korkeakouluissa jonkin
verran jo vuodesta 1980 alkaen, mutta vasta 19901990luvulla ne tulivat vahvasti johtamisen
korkeakoulutukseen. 19901990-luvun alusta lä
lähtien
innovaatioteoriat ja luovuus nä
näkyvä
kyvät opetuksessa
erityisesti yrittä
yrittäjyyteen ja uusien yritysten perustamiseen
kytkeytyneenä
n opetuksessa
kytkeytyneenä. Innovaatiot nä
nähdää
hdään
teknisinä
teknisinä innovaatioina sekä
sekä teknillisissä
teknillisissä
korkeakouluissa että
että kauppakorkeakouluissa.
Innovaatioparadigmat ovat olleet Suomessa kaikkein
rahotetuin ja tutkituin johtamisoppi 20002000-luvulla.
luvulla.
Lähteet: Seeck, Hannele and Laakso, Aino (2009): The Adoption of Management
Paradigms in Finnish Management Research 1937-2007
Seeck, Hannele and Laakso, Aino (2009): Adoption of Managerial Ideologies in Finnish
Academic Management Education 1960-2007
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Paradigms used in main subject descriptions
1980–
1980–2004, all schools
30

25

25
24

24
22
21

21

20
Scientific Management
18

18
17
15

15

15

13

Human Resource Management

12
10

Organizational Culture
Innovation

14

10

Human Relations
Structural Analysis

16

12

Strategic Management

10

10

9
8

8

8

7

8

8

7
6

6

6

6

5

5

5

5

4
2

3

3

2

2

1

1

0

0

2

0

0

3
1

1980

1983

1986

3
2
0

1989

1992

1995

2

0
1998

2001

2004

Lähde: Seeck & Laakso (2008)
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Innovaatioteoriat suomalaisessa
tutkimusrahoituksessa vuosina 1937–
1937–2007
Management Paradigms Frequencies, 1970-2007
100 %

80 %

Scientific management

60 %

Human relations
Structural analysis
Organizational culture
Innovation theories
Human resource management
Strategic management

40 %

20 %

0%
1970-1979

1980-1989

1990-1999

2000-2007

Lähde: Seeck & Laakso (2008)
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Innovaatioteoriat
suomalaisissa hallitusohjelmissa
10

9

8

7

6

Teollinen parant aminen

5

Tiet eellinen liikkeenjoht o
Ihmissuhdek ouluk unt a
4

Rak ennet eoriat
Kult t uurit eor iat
Innov aat iot eoriat

3

2

1

0

1948

1953

1958

1963

1968

1973

1978

1983

1988

1993

1998

2003

Lähde: Seeck (2008)
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