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LLäähthtöökohtiakohtia
Innovaatioteorioissa tyInnovaatioteorioissa työöntekijntekijäät nt näähdhdääään yksiln yksilööininää, joilla, joilla
on tarve oppia ja kehittyon tarve oppia ja kehittyää, toisin sanoen kehitt, toisin sanoen kehittääää jaja
uudistaa itseuudistaa itseäääänn –– pysypysyääkseen ajan hermolla ja hyvkseen ajan hermolla ja hyväässssää
tytyöömarkkinakunnossa.markkinakunnossa.

Ajatellaan, ettAjatellaan, ettää rahan ja etuisuuksien lisrahan ja etuisuuksien lisääksi tyksi työöntekijntekijööititää
motivoi halu kmotivoi halu kääyttyttääää asiantuntemustaan ja luovaaasiantuntemustaan ja luovaa
potentiaaliaan.potentiaaliaan.

Erityisesti tErityisesti täämmää ppäätee niin sanottuihin tietotytee niin sanottuihin tietotyööntekijntekijööihinihin
ja tietointensiivisiin organisaatioihin.ja tietointensiivisiin organisaatioihin.

Lähde: Seeck 2008
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Keskeiset kKeskeiset kääsitteet:sitteet:
Innovaatio, luovuus ja innovatiivisuusInnovaatio, luovuus ja innovatiivisuus

Innovaatio voidaan mInnovaatio voidaan määääritellritellää uusien ajatusten tarkoitukselliseksiuusien ajatusten tarkoitukselliseksi
synnyttsynnyttäämiseksi, edistmiseksi, edistäämiseksi ja toteuttamiseksimiseksi ja toteuttamiseksi tytyöötehttehtäävväässssää,,
ryhmryhmäässssää tai organisaatiossa innovaatioon osallistuvien yksiltai organisaatiossa innovaatioon osallistuvien yksilööiden,iden,
ryhmryhmään tai organisaation hyn tai organisaation hyöödyttdyttäämiseksi (West &miseksi (West & FarrFarr, 1989,, 1989,
1990).1990).

Innovaatiota voidaan pitInnovaatiota voidaan pitääää luovuuden onnistuneena toteutuksena.luovuuden onnistuneena toteutuksena.
LuovuusLuovuus on luonnostaan subjektiivista ja tilannesidonnaista (on luonnostaan subjektiivista ja tilannesidonnaista (MironMiron,,
ErezErez && NavehNaveh, 2004)., 2004).
–– Luovuus on keskeistLuovuus on keskeistää innovaatioille ja innovatiivisuudelle, muttainnovaatioille ja innovatiivisuudelle, mutta

kkääsitteet eivsitteet eiväät ole synonyymeja. Innovatiivisuus edellyttt ole synonyymeja. Innovatiivisuus edellyttääää luovuutta,luovuutta,
mutta luovuus ei vmutta luovuus ei väälttlttäämmäättttää johda innovaatioon. Luovuus voi rajoittuajohda innovaatioon. Luovuus voi rajoittua
ideoiden tuottamiseen, mutta innovaatio ei ole innovaatio, jos sideoiden tuottamiseen, mutta innovaatio ei ole innovaatio, jos sillillää ei oleei ole
taloudellista merkitysttaloudellista merkitystää (Anderson ym. 2004)(Anderson ym. 2004)

Innovatiivisuudella viitataanInnovatiivisuudella viitataan taipumukseen tuottaa innovaatioitataipumukseen tuottaa innovaatioita
tytyöössssää ((RamamoortyRamamoorty et al., 2005 inet al., 2005 in HuhtalaHuhtala andand ParzefallParzefall, 2006:, 2006:
150).150).
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Innovaatiotyypit IInnovaatiotyypit I
TeknisetTekniset innovaatiotinnovaatiot ovatovat organisaationorganisaation ydintoiminnanydintoiminnan
tulostatulosta.. TeknisiTeknisiää innovaatioitainnovaatioita ovatovat esimerkiksiesimerkiksi uudetuudet
tuotteettuotteet taitai palvelutpalvelut (ns.(ns. tuoteinnovaatiottuoteinnovaatiot), tai), tai muutoksetmuutokset
tuotannossatuotannossa taitai toimituksessatoimituksessa (ns.(ns. prosessiprosessi--innovaatiotinnovaatiot).).

HallinnollisetHallinnolliset innovaatiotinnovaatiot taastaas tapahtuvattapahtuvat organisaationorganisaation
sosiaalisessasosiaalisessa yhteisyhteisöössssää,, johonjohon katsotaankatsotaan kuuluvaksikuuluvaksi
esimerkiksiesimerkiksi tytyööntekijntekijööideniden vvääliseenliseen viestintviestintäääänn liittyvliittyväätt
toimintatavattoimintatavat jaja rakenteet.rakenteet.(Totterdel(Totterdel, Leach,, Leach, BirdiBirdi, Clegg, Clegg
and Wall, 2002;and Wall, 2002; AbouAbou--ZeidZeid and Chen, 2004)and Chen, 2004)

Menestyvien yhtiMenestyvien yhtiööiden on havaittu kehittiden on havaittu kehittäävväänn
molemmantyyppisimolemmantyyppisiää innovaatioita samanaikaisestiinnovaatioita samanaikaisesti
((DamanpourDamanpour && GopalakrishnanGopalakrishnan 2001). N2001). Näämmää kaksikaksi
innovaatiotyyppiinnovaatiotyyppiää ovatkin usein toisistaan riippuvaisiaovatkin usein toisistaan riippuvaisia ––
yhden kyhden kääyttyttöö tukee toista.tukee toista. Lähde: Seeck 2008
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Innovaatiotyypit IIInnovaatiotyypit II

Innovaatiot voidaan luokitella myInnovaatiot voidaan luokitella myöös vs väähitthittääisiin jaisiin ja
kumouksellisiin innovaatioihin.kumouksellisiin innovaatioihin.
–– VVäähitthittääisetiset taitai asteittaiset innovaatiotasteittaiset innovaatiot (engl.(engl.

incrementalincremental innovationinnovation) p) pääääasiallisesti parantavat joasiallisesti parantavat jo
olemassa olevia tuotteita, palveluita ja prosesseja.olemassa olevia tuotteita, palveluita ja prosesseja.

–– Kumouksellisissa innovaatioissaKumouksellisissa innovaatioissa (engl.(engl. radicalradical
innovationsinnovations) on kysymys t) on kysymys tääysin uusien tuotteiden,ysin uusien tuotteiden,
palveluiden ja prosessien kehittpalveluiden ja prosessien kehittäämisestmisestää..
((TotterdelTotterdel ym. 2002, 346.)ym. 2002, 346.)

Lähde: Seeck 2008
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Innovatiivisuuden edellytyksiInnovatiivisuuden edellytyksiää
yksilyksilöötasollatasolla

YksilYksilöön kyvyt ja taidot:n kyvyt ja taidot:
Tiedot, soveltuva koulutus ja tarvittavat tekniset taidot.Tiedot, soveltuva koulutus ja tarvittavat tekniset taidot.
PelkPelkäät muodollisen koulutuksen tarjoamat taidot eivt muodollisen koulutuksen tarjoamat taidot eiväätt
kuitenkaan yleenskuitenkaan yleensää riitriitää, vaan innovatiivisuus vaatii my, vaan innovatiivisuus vaatii myööss
sosiaalisia taitoja, verkostoitumista, kulttuuristasosiaalisia taitoja, verkostoitumista, kulttuurista
sensitiivisyyttsensitiivisyyttää, yritt, yrittääjjäähenkisyytthenkisyyttää,, reflektiokykyreflektiokykyää jnejne ((TynjTynjäällää
2003).2003).

YksilYksilöön yleiset kognitiiviset kyvyt ja luovuus:n yleiset kognitiiviset kyvyt ja luovuus:
kyky ajatella luovasti, rohkeus lkyky ajatella luovasti, rohkeus lööytytääää uusia ja tavallisuudestauusia ja tavallisuudesta
poikkeavia ratkaisujapoikkeavia ratkaisuja ((ShalleyShalley & Gilson, 2004).& Gilson, 2004).

YksilYksilöön kokemusn kokemus

Lähde: Seeck 2008
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Innovatiivisuuden edellytyksiInnovatiivisuuden edellytyksiää tiimitasollatiimitasolla

PersoonallisuusPersoonallisuus,, motivaatiomotivaatio jaja asiantuntemusasiantuntemus ovatovat luovuuteenluovuuteen
sidoksissasidoksissa oleviaolevia tekijtekijööititää yksilyksilöötasollatasolla,, muttamutta ryhmryhmäätasontason tekijtekijäätt
kutenkuten organisaatiokulttuuriorganisaatiokulttuuri vaikuttavatvaikuttavat nnääihinihin.. InnovatiivisuusInnovatiivisuus taastaas
ilmeneeilmenee suuremmassasuuremmassa mmäääärinrin ryhmryhmäänn jaja organisaationorganisaation tasollatasolla kuinkuin
luovuusluovuus. (McLean, 2005.). (McLean, 2005.)
Monipuoliset taidot ja tiedot: tiimin kokoonpanon heterogeenisuuMonipuoliset taidot ja tiedot: tiimin kokoonpanon heterogeenisuuss
edistedistääää innovatiivisuutta.innovatiivisuutta.
YhtenYhtenääisyyden tunne ja meisyyden tunne ja me--henkihenki
Tavoitteiden riippuvuus toisistaanTavoitteiden riippuvuus toisistaan
HyvHyväät tiimisuhteett tiimisuhteet
HyvHyvää joukkuehenki: psykologinen turva, luottamus, hyvjoukkuehenki: psykologinen turva, luottamus, hyväät suhteett suhteet
jjääsenten vsenten väälilllillää, avoimuus, oppiminen, avoimuus, oppiminen
Rohkaiseminen riskien ottamiseen ja uusien ideoiden soveltamiseeRohkaiseminen riskien ottamiseen ja uusien ideoiden soveltamiseenn
Kyky sovitella ryhmKyky sovitella ryhmään sisn sisääisiisiää jjäännitteitnnitteitää

Lähde: Seeck 2008
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Innovatiivisuuden edellytyksiInnovatiivisuuden edellytyksiää
organisaatiotasollaorganisaatiotasolla

InnovaatiotInnovaatiot ovatovat todenntodennääkkööisimpiisimpiää organisaatioissaorganisaatioissa,, joissajoissa onon integroituintegroitu
rakennerakenne,, runsaastirunsaasti rakenteellisiarakenteellisia yhteyksiyhteyksiää seksekää organisaationorganisaation sissisäällllää ettettää sensen
ulkopuolelleulkopuolelle,, korkeakorkea arvostusarvostus lahjakkuuttalahjakkuutta kohtaankohtaan.. NNääississää organisaatioissaorganisaatioissa
mymyööss korostetaankorostetaan yhteistyyhteistyööttää jaja moninaisuuttamoninaisuutta. (. (KanterKanter, 1988)., 1988).

OrganisaatiossaOrganisaatiossa eksplisiittisesti ilmaistu tavoite tuottaa innovaatioitaeksplisiittisesti ilmaistu tavoite tuottaa innovaatioita on ton täärkerkeää
tekijtekijää innovatiivisuuden edistinnovatiivisuuden edistäämisessmisessää ((VanVan derder PannePanne, Van Beers and, Van Beers and
KleinknechtKleinknecht, 2003;, 2003; ShalleyShalley and Gilson, 2003)and Gilson, 2003)..

Kolme innovatiivisuuteen vaikuttavaa strategista tekijKolme innovatiivisuuteen vaikuttavaa strategista tekijääää::
1.1. Yleinen innovatiivisuuden merkityksen painottaminenYleinen innovatiivisuuden merkityksen painottaminen (Christiansen, 2000).(Christiansen, 2000).
2.2. Visio oman alan kehityksestVisio oman alan kehityksestää seksekää siitsiitää, miten oma organisaatio kehittyy alan, miten oma organisaatio kehittyy alan

mukana.mukana. TTäähhää liittyy myliittyy myöös riskien ottaminen ja niiden siets riskien ottaminen ja niiden sietääminen sekminen sekää
organisaation kehityksen seuraaminen ja virheistorganisaation kehityksen seuraaminen ja virheistää oppiminen.oppiminen. (Van der(Van der
Panne, Van Beers and Kleinknecht, 2003.)Panne, Van Beers and Kleinknecht, 2003.)

3.3. Selvyys siitSelvyys siitää, kenen kanssa organisaatio kilpailee ja kenen kassa se tekee, kenen kanssa organisaatio kilpailee ja kenen kassa se tekee
yhteisyyhteisyööttää. My. Myöös hyvs hyväät suhteet ja kommunikaatiokanavat asiakkaisiin jat suhteet ja kommunikaatiokanavat asiakkaisiin ja
muihin yrityksiin edistmuihin yrityksiin edistäävväät innovatiivisuutta ja uuden oppimista (t innovatiivisuutta ja uuden oppimista (HasuHasu 2001).2001).
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Innovaatioparadigman lyhyt historiaInnovaatioparadigman lyhyt historia

Innovaatio muuntui poliittiseksi kInnovaatio muuntui poliittiseksi kääsitteeksi 1980sitteeksi 1980--luvultaluvulta
lläähtien kansallisen kilpailukyvyn noustessa politiikanhtien kansallisen kilpailukyvyn noustessa politiikan
keskikeskiöööön.n.
–– innovaatiot ja teknologinen muutos ninnovaatiot ja teknologinen muutos näähtiin thtiin täärkeinrkeinää tekijtekijööininää

taloudessa, ja niittaloudessa, ja niitää ajateltiin voitavan tukea tutkimuksen sekajateltiin voitavan tukea tutkimuksen sekää
yritystoiminnan yhteydessyritystoiminnan yhteydessää tapahtuvan tutkimustapahtuvan tutkimus-- jaja
kehitystoiminnan kautta. (Kantola 2006a, 2, 5, 7kehitystoiminnan kautta. (Kantola 2006a, 2, 5, 7––8.)8.)

Koska innovaatioteoriat ovat vallitseva paradigma,Koska innovaatioteoriat ovat vallitseva paradigma,
tulevaisuuden historiankirjoitus paljastaa, keiden teoksettulevaisuuden historiankirjoitus paljastaa, keiden teokset
jjääiviväät elt eläämmääään ja ketkn ja ketkää jjäälkipolvet kokevat tlkipolvet kokevat täämmään ajann ajan
innovaatioteoreetikoiksi.innovaatioteoreetikoiksi.

Lähde: Seeck 2008
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Innovaatio poliittisena kInnovaatio poliittisena kääsitteensitteenää
Anu Kantolan mukaan sellaiset kilpailukyvyn kAnu Kantolan mukaan sellaiset kilpailukyvyn kääsitteeseen tiiviistisitteeseen tiiviisti
kytkeytyvkytkeytyväät kt kääsitteet kuin innovaatio, osaaminen ja teknologia nousivatsitteet kuin innovaatio, osaaminen ja teknologia nousivat
Suomessa esiin yrityksissSuomessa esiin yrityksissää 19801980--luvulla ja siirtyivluvulla ja siirtyiväät poliittiseen kieleent poliittiseen kieleen
hieman jhieman jäälkijlkijäättttööisesti, 1990isesti, 1990--luvulla (2006).luvulla (2006).

YrityksissYrityksissää innovaatiot, osaaminen ja teknologia ovat keinoja parantaainnovaatiot, osaaminen ja teknologia ovat keinoja parantaa
yrityksen kilpailukykyyrityksen kilpailukykyää. Kun samat k. Kun samat kääsitteet tulivat politiikkaan, nesitteet tulivat politiikkaan, ne
nnäähtiin keinoina parantaahtiin keinoina parantaa kansallistakansallista kilpailukykykilpailukykyää. Siten kilpailukyvyn. Siten kilpailukyvyn
kkääsite, joka 1980site, joka 1980--luvulla talouselluvulla talouseläämmäässssää viittasi vientiyritystenviittasi vientiyritysten
hintakilpailukykyyn, muuntui 1990hintakilpailukykyyn, muuntui 1990--luvulla kansalliseksi kilpailukyvyksi,luvulla kansalliseksi kilpailukyvyksi,
jota oli edistettjota oli edistettäävvää. Kilpailukyvyst. Kilpailukyvystää nnääin ymmin ymmäärrettynrrettynää tuli politiikantuli politiikan
ydinkydinkääsite.site.
–– kansallinen innovaatiojkansallinen innovaatiojäärjestelmrjestelmää korostui hallitusohjelmissa vuosi vuodeltakorostui hallitusohjelmissa vuosi vuodelta

enemmenemmään ja kuinka innovaatioiden tukemisesta tuli ikn ja kuinka innovaatioiden tukemisesta tuli ikääään kuin kansallinenn kuin kansallinen
tehttehtäävvää. Poliittinen yhteis. Poliittinen yhteisöö samastettiin yritykseen, ja valtiosta tulisamastettiin yritykseen, ja valtiosta tuli
yhtenyhtenääinen kilpailuvaltio, jonka tuli kehittinen kilpailuvaltio, jonka tuli kehittääää yksilyksilööiden osaamistaiden osaamista
innovatiivisuuden nimissinnovatiivisuuden nimissää

Lähde: Seeck 2008
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Luovuus ja aikapaineLuovuus ja aikapaine

Lähde: Seeck 2008
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KeskeisiKeskeisiää
innovaatioteoteetikkojainnovaatioteoteetikkoja
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JosephJoseph AloisAlois SchumpeterSchumpeter
J. A.J. A. SchumpeterSchumpeter (1883(1883––1950) oli it1950) oli itäävaltalainen ja sittemminvaltalainen ja sittemmin
yhdysvaltalainen taloustieteilijyhdysvaltalainen taloustieteilijää, joka pyrki yhdist, joka pyrki yhdistäämmääään sosiologisenn sosiologisen
analyysin ja taloustieteen teoriat.analyysin ja taloustieteen teoriat.

Opiskeli aluksi oikeustiedettOpiskeli aluksi oikeustiedettää Wienin yliopistossa, ja suorittiWienin yliopistossa, ja suoritti
tohtorintutkintonsa vuonna 1906.tohtorintutkintonsa vuonna 1906.

Vuonna 1909Vuonna 1909 SchumpeteristSchumpeteristää tuli taloustieteiden ja valtiotuli taloustieteiden ja valtio--opinopin
professoriprofessori CzernowitzinCzernowitzin yliopistossa, ja vuonna 1911 hyliopistossa, ja vuonna 1911 hään siirtyin siirtyi
professoriksiprofessoriksi GrazinGrazin yliopistoon.yliopistoon.

Vuosina 1919Vuosina 1919 –– 19201920 SchumpeterSchumpeter toimi Ittoimi Itäävallan talousministerinvallan talousministerinää, ja, ja
vuosina 1920vuosina 1920––1924 h1924 hään johti yksityisomistuksessa olevaan johti yksityisomistuksessa olevaa
BiedermanninBiedermannin pankkia. Pankki ajautui vararikkoon 1924, jpankkia. Pankki ajautui vararikkoon 1924, jäättttääenen
SchumpeterinSchumpeterin konkurssin partaalle.konkurssin partaalle.

Vuonna 1925Vuonna 1925––19321932 SchumpeterSchumpeter opetti taloustiedettopetti taloustiedettää SaksassaSaksassa
Bonnin yliopistossa.Bonnin yliopistossa.

Kansallissosialismin nousun myKansallissosialismin nousun myööttää mymyööttää SchumpeterSchumpeter muuttimuutti
Yhdysvaltoihin, ja hYhdysvaltoihin, ja hään luennoi Harvardin yliopistossa vuosina 1927n luennoi Harvardin yliopistossa vuosina 1927––
1928 ja 1930, sek1928 ja 1930, sekää vuodesta 1932 aina kuolemaansa saakka.vuodesta 1932 aina kuolemaansa saakka.

HarvardissaHarvardissa SchumpeterSchumpeter tytyööskenteli ahkerasti pskenteli ahkerasti pääääajatustensaajatustensa
parissa, mutta hparissa, mutta hään ei saanut ajatuksilleen juurikaan tunnustusta.n ei saanut ajatuksilleen juurikaan tunnustusta.
OsasyynOsasyynää tunnustuksen vtunnustuksen väähyyteen oli se, etthyyteen oli se, ettää SchumpeterinSchumpeterin
ajatukset eivajatukset eiväät tukeneet tai keskustelleet taloustieteilijt tukeneet tai keskustelleet taloustieteilijööiden samanaiden samana
aikakautena vahvasti suosiman keynesilaikakautena vahvasti suosiman keynesilääisyyden kanssa.isyyden kanssa.
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J. A.J. A. SchumpeterSchumpeter
SchumpeterinSchumpeterin ajatuksiaajatuksia yrittyrittääjyydestjyydestää,, kilpailustakilpailusta jaja luovastaluovasta kaaoksestakaaoksesta onon kkääytettyytetty
seksekää taloustieteellistentaloustieteellisten teorioidenteorioiden muodostuksessamuodostuksessa ettettää valtionhallinnossavaltionhallinnossa erieri puolillapuolilla
maailmaamaailmaa..

SchumpeterSchumpeter korostikorosti innovaatioideninnovaatioiden jaja yrittyrittääjyydenjyyden merkitystmerkitystää,, jaja sitensiten hhäänennen
ajattelunsaajattelunsa tukituki mymyööhemminhemmin esilleesille noussuttanoussutta innovatiivisuudeninnovatiivisuuden jaja kilpailukyvynkilpailukyvyn
korostamistakorostamista..

SchumpeterilSchumpeterilääineninen kilpailukyvynkilpailukyvyn ymmymmäärtrtääminenminen perustuuperustuu 19001900--luvunluvun alunalun
ititäävaltalaistenvaltalaisten taloustieteilijtaloustieteilijööideniden ajattelulleajattelulle ((eriterit.. BBööhmhm--BawerkBawerk). He). He toivattoivat esiinesiin,, ettettää
taloudessataloudessa eiei oleole olemassaolemassa erityisterityistää tasapainotilaatasapainotilaa,, jossajossa kaikillakaikilla osapuolillaosapuolilla olisiolisi
ttääydellinenydellinen jaja tasavertainentasavertainen tietotieto markkinoistamarkkinoista jaja niidenniiden toiminnastatoiminnasta. He. He korostivatkorostivat,,
ettettää uusiuusi informaatioinformaatio olioli vväälttlttäämmäättööntntää markkinoillamarkkinoilla toimimisentoimimisen nnääkköökulmastakulmasta..

SchumpeterinSchumpeterin ajatuksetajatukset alkoivatalkoivat saadasaada suosiotasuosiota 19701970--luvullaluvulla ööljykriisinljykriisin jaja
uudenlaistenuudenlaisten informaatioteknologioideninformaatioteknologioiden synnynsynnyn mymyööttää.. SamaanSamaan aikaanaikaan mymyööss
taloustieteisstaloustieteissää kiinnostuttiinkiinnostuttiin voimakkaastivoimakkaasti taloudellisentaloudellisen kehityksenkehityksen rakenteidenrakenteiden
kuvaamisestakuvaamisesta.. ErityisestiErityisesti teknologianteknologian kehityksenkehityksen nnäähtiinhtiin liittyvliittyväänn kiintekiinteäästisti valtionvaltion
taloudelliseentaloudelliseen kehitykseenkehitykseen..

ViimeistViimeistäääänn 19801980--luvullaluvulla kehitettiinkehitettiin paljonpaljon uusiauusia taloustieteellisitaloustieteellisiää teorioitateorioita
innovaatioistainnovaatioista jaja teknologisestateknologisesta kehityksestkehityksestää.. SamaanSamaan aikaanaikaan teknologisestateknologisesta
kehityksestkehityksestää jountuvanjountuvan kilpailukyvynkilpailukyvyn takaaminentakaaminen nnäähtiinhtiin moderninmodernin valtionvaltion ttäärkerkeäännää
tehttehtäävväännää.. Lähde: Kantola & Seeck 2009
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SchumpeterinSchumpeterin teoksiateoksia
WesenWesen undund HauptinhaltHauptinhalt derder theoretischentheoretischen
NationalNationalöökonomiekonomie, 1908, 1908
WieWie studiertstudiert manman SozialwissenschaftSozialwissenschaft, 1910, 1910
TheorieTheorie derder wirtschaftlichenwirtschaftlichen EntwicklungEntwicklung, 1911;, 1911;
2. korjattu painos 19262. korjattu painos 1926
ZurZur SoziologieSoziologie derder ImperialismenImperialismen, 1919, 1919
BusinessBusiness CyclesCycles, 1939, 1939
CapitalismCapitalism,, SocialismSocialism, and, and DemocracyDemocracy, 1942, 1942
AufsAufsäätzetze zurzur SoziologieSoziologie, 1953, 1953
HistoryHistory ofof EconomicEconomic AnalysisAnalysis, 1954, 1954
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TeresaTeresa AmabileAmabile
TeresaTeresa AmabileAmabile syntyi ja vietti lapsuutensa Buffalossa.syntyi ja vietti lapsuutensa Buffalossa.
HHään suoritti perustutkintonsa kemiasta ja hn suoritti perustutkintonsa kemiasta ja hään aloitti myn aloitti myööss
tytyööuransa kemistinuransa kemistinää..

HHään valmistui psykologian tohtoriksi Stanfordinn valmistui psykologian tohtoriksi Stanfordin
yliopistosta vuonna 1977, minkyliopistosta vuonna 1977, minkää jjäälkeen hlkeen hään toimi ln toimi lääheshes
20 vuotta20 vuotta BrandeisinBrandeisin yliopiston professorina. Vuonnayliopiston professorina. Vuonna
1995 h1995 hään siirtyi Harvardiin liiketalouden professoriksi.n siirtyi Harvardiin liiketalouden professoriksi.

HHään on julkaissut paljon sekn on julkaissut paljon sekää tieteellisitieteellisiää ettettää laajallelaajalle
yleisyleisöölle suunnattuja kirjoituksia.lle suunnattuja kirjoituksia.

CopyrightCopyright ©© Hannele SeeckHannele Seeck 1818

TeresaTeresa AmabileAmabile
TeoksessaanTeoksessaan The SocialThe Social PsychologyPsychology ofof CreativityCreativity (1983)(1983) AmabileAmabile tarkastelitarkasteli
luovuuteen vaikuttavia sosiaalipsykologisia tekijluovuuteen vaikuttavia sosiaalipsykologisia tekijööititää ja ympja ympääristristöötekijtekijööititää.. AmabilenAmabilen
tutkimustulokset osoittavat, etttutkimustulokset osoittavat, ettää ulkoiset rajoitteet ovat vahingollisia sisulkoiset rajoitteet ovat vahingollisia sisääsyntyisellesyntyiselle
motivaatiolle, vaikka ne saisivat yksilmotivaatiolle, vaikka ne saisivat yksilöön motivoitumaan ulkoapn motivoitumaan ulkoapääin (mt., 136in (mt., 136––137).137).

YhdessYhdessää StanleyStanley GryskiewiczinGryskiewiczin kanssa kirjoittamassa teoksessakanssa kirjoittamassa teoksessa CreativityCreativity in the R &in the R &
DD LaboratoryLaboratory (1987)(1987) AmabileAmabile esitti, ettesitti, ettää luovan tuotekehityksen tehtluovan tuotekehityksen tehtäävissvissää
tytyööskentelevskentelevään yksiln yksilöön henkiln henkilöökohtaisia ominaisuuksia ovat muun muassakohtaisia ominaisuuksia ovat muun muassa
sissisääsyntyinen motivaatio, riskinsietokyky, sosiaaliset taidot, persyntyinen motivaatio, riskinsietokyky, sosiaaliset taidot, peräääänantamattomuus janantamattomuus ja
uteliaisuus. Nuteliaisuus. Nääististää ttäärkein yksittrkein yksittääinen tekijinen tekijää on sison sisääsyntyinen motivaatio (mt., 6syntyinen motivaatio (mt., 6––12).12).
Luovuutta edistLuovuutta edistäävistvistää ympympääristristöötekijtekijööististää ttäärkeimpirkeimpiää ovat taas vapaus, resurssit jaovat taas vapaus, resurssit ja
aika sekaika sekää rohkaisun ja tunnustuksen saaminen (mt., 15).rohkaisun ja tunnustuksen saaminen (mt., 15).

YlimmYlimmään johdon tn johdon täärkeimmrkeimmääksi organisaation innovatiivisuutta edistksi organisaation innovatiivisuutta edistäävvääksi tekijksi tekijääksiksi
AmabileAmabile jaja GryskiewiczGryskiewicz nimesivnimesiväät sen, ettt sen, ettää yritys jatkuvasti viestittyritys jatkuvasti viestittääää, ett, ettää sillsillää onon
selkeselkeää visio ja ettvisio ja ettää se on innovatiivinen, riskejse on innovatiivinen, riskejää kaihtamaton ja uusia ideoita tukeva.kaihtamaton ja uusia ideoita tukeva.
Jos tJos täällaista visiota vielllaista visiota vielää tukevat resurssit ja sopivat arviointitukevat resurssit ja sopivat arviointi-- ja palkintojja palkintojäärjestelmrjestelmäät,t,
visio rohkaisee tuotekehityksen parissa tyvisio rohkaisee tuotekehityksen parissa työöskenteleviskenteleviää tutkijoita ja listutkijoita ja lisääää heidheidäänn
innovatiivisuuttaan.innovatiivisuuttaan.
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RosabethRosabeth KanterKanter
RosabethRosabeth KanterKanter syntyi vuonna 1943syntyi vuonna 1943
Clevelandissa, Ohiossa.Clevelandissa, Ohiossa.
KanterKanter opiskeli sosiologiaa ja valmistui tohtoriksiopiskeli sosiologiaa ja valmistui tohtoriksi
Michiganin yliopistosta vuonna 1967.Michiganin yliopistosta vuonna 1967.
Vuosina 1967Vuosina 1967––1977 h1977 hään toimin toimi BrandeisinBrandeisin
yliopistossa ja Harvardissa sekyliopistossa ja Harvardissa sekää vuosina 1977vuosina 1977––
1986 Yalen yliopistossa, mink1986 Yalen yliopistossa, minkää jjäälkeen hlkeen häänn
siirtyi takaisin Harvardiin professoriksi.siirtyi takaisin Harvardiin professoriksi.
HHään on julkaissut 12 teosta ja yli 150 artikkelian on julkaissut 12 teosta ja yli 150 artikkelia
((KanterKanter 1997, 1771997, 177––179).179).
HHään toimi myn toimi myööss Harvard BusinessHarvard Business ReviewReview’’nn
ppäääätoimittajana vuosina 1989toimittajana vuosina 1989––1992.1992.

CopyrightCopyright ©© Hannele SeeckHannele Seeck 2020

RosabethRosabeth KanterKanter
Innovaation kInnovaation kääsite on ollut mukanasite on ollut mukana KanterinKanterin ttööississää alusta lalusta läähtien. Hhtien. Hään onn on
nnäähnyt sen keskeisenhnyt sen keskeisenää tekijtekijäännää, joka vaikuttaa yritysten kykyyn uusiutua ja, joka vaikuttaa yritysten kykyyn uusiutua ja
hyhyöödyntdyntääää tytyööntekijntekijööidensidensää potentiaali. Hpotentiaali. Hään on tutkinut myn on tutkinut myöös innovaatiota jas innovaatiota ja
organisaatiokulttuuria sekorganisaatiokulttuuria sekää niitniitää organisatorisia tekijorganisatorisia tekijööititää, jotka vaikuttavat, jotka vaikuttavat
innovaatioiden syntyyn organisaatioissa (innovaatioiden syntyyn organisaatioissa (KanterKanter 1983; 1989).1983; 1989).

YhdessYhdessää John Kaon ja FredJohn Kaon ja Fred WiersemanWierseman kanssa kirjoitetussa teoksessakanssa kirjoitetussa teoksessa
(1997)(1997) KanterKanter esitti, ettesitti, ettää innovaatiot ninnovaatiot näähdhdääään usein tuotekehityskontekstiinn usein tuotekehityskontekstiin
sidottuina eiksidottuina eikää ymmymmäärretrretää, ett, ettää ne kuuluvat yhtne kuuluvat yhtää lailla mylailla myöös esimerkiksis esimerkiksi
rekrytointiin, ostorekrytointiin, osto-- ja myyntitoimintaan ja rahoitustoimintaan.ja myyntitoimintaan ja rahoitustoimintaan.
KanterinKanterin yksiselitteinen neuvo innovatiivisen organisaation luomiseksi oyksiselitteinen neuvo innovatiivisen organisaation luomiseksi onn
seuraava:seuraava:

Kokoa tiimi organisaation lahjakkaimmista ihmisistKokoa tiimi organisaation lahjakkaimmista ihmisistää, anna heille tavoitteeksi tehd, anna heille tavoitteeksi tehdää
organisaatiosta mielenkiintoisempi paikka tyorganisaatiosta mielenkiintoisempi paikka työöskennellskennellää ja anna heille luova vapaus. Heja anna heille luova vapaus. He
palaavat monien ideoiden kanssa, joista osa on erinomaisia ideoipalaavat monien ideoiden kanssa, joista osa on erinomaisia ideoita. Pyydta. Pyydää kokokoko
organisaatiota kehittorganisaatiota kehittäämmääään ja toteuttamaan nn ja toteuttamaan nääititää ideoita. Tideoita. Täämmää vapauttaa ihmistenvapauttaa ihmisten
mielikuvituksen, mikmielikuvituksen, mikää usein jo itsessusein jo itsessääään tekee organisaatiosta mielenkiintoisemman paikann tekee organisaatiosta mielenkiintoisemman paikan
tytyööskennellskennellää.. ÄÄllää yrityritää tehdtehdää organisaatiosta luovaa johtamalla ja toteuttamalla torganisaatiosta luovaa johtamalla ja toteuttamalla täättää muutostamuutosta
ylhylhäääältltääppääin. (Mt., 4in. (Mt., 4––5.)5.)
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Richard FloridaRichard Florida
Richard FloridaRichard Florida syntyi vuonna 1957syntyi vuonna 1957 NewarkissaNewarkissa. H. Hään suorittin suoritti
perustutkintonsaperustutkintonsa RutgersRutgers Collegessa ja valmistui tohtoriksiCollegessa ja valmistui tohtoriksi
ColumbianColumbian yliopistosta vuonna 1986. Tyliopistosta vuonna 1986. Täällllää hetkellhetkellää hhään toimiin toimii
professorina Toronton yliopistossa,professorina Toronton yliopistossa, RotmanRotman SchoolSchool ofof
Managementissa.Managementissa.

Florida esitteli ja popularisoi luovan luokan kFlorida esitteli ja popularisoi luovan luokan kääsitteen. Luova luokkasitteen. Luova luokka
koostuu ihmisistkoostuu ihmisistää, jotka hankkivat elantonsa tekem, jotka hankkivat elantonsa tekemäällllää luovaa tyluovaa työöttää..
HeitHeitää ovat esimerkiksi tieteentekijovat esimerkiksi tieteentekijäät, insint, insinöööörit, taiteilijat, muusikot jarit, taiteilijat, muusikot ja
tietotytietotyööttää tekevien ammattikuntien edustajat. Luova luokka ontekevien ammattikuntien edustajat. Luova luokka on
kasvanut viimeisen 20 vuoden aikana huomattavasti: Luovuudestakasvanut viimeisen 20 vuoden aikana huomattavasti: Luovuudesta
ja ajatustyja ajatustyööststää on tullut tuotannon voima.on tullut tuotannon voima.

Floridan mukaan (2002, 244) taloudellinen kasvu perustuu kykyynFloridan mukaan (2002, 244) taloudellinen kasvu perustuu kykyyn
houkutella luova luokka tietylle alueelle ja hyhoukutella luova luokka tietylle alueelle ja hyöödyntdyntääää sen tuoma etusen tuoma etu
muun muassa uusien ideoiden synnyttmuun muassa uusien ideoiden synnyttäämisessmisessää ja korkeanja korkean
teknologian liiketoiminnoissa.teknologian liiketoiminnoissa.

CopyrightCopyright ©© Hannele SeeckHannele Seeck 2222

MihMiháályly CsCsííkszentmihkszentmiháályilyi
MihMiháályly CsCsííkszentmihkszentmiháályilyi syntyi vuonna 1934 Italiassa, nykyisen Kroatiansyntyi vuonna 1934 Italiassa, nykyisen Kroatian
puolella.puolella. CsCsííkszentmihkszentmiháályilyi opiskeli Chicagon yliopistossa ja valmistui sieltopiskeli Chicagon yliopistossa ja valmistui sieltää
psykologian tohtoriksi vuonna 1965. Tpsykologian tohtoriksi vuonna 1965. Täällllää hetkellhetkellää hhään toimii professorinan toimii professorina
ClaremontinClaremontin yliopistossa.yliopistossa.

CsCsííkszentmihkszentmiháályilyi on tutkinuton tutkinut flowflow--kokemustakokemusta vuodesta 1975.vuodesta 1975.
CsCsííkszentmihkszentmiháályinlyin mukaan tymukaan työössssää on helpompi saadaon helpompi saada flowflow--kokemuksiakokemuksia kuinkuin
vapaavapaa--aikana, koska tyaikana, koska työö sissisäältltääää muun muassa enemmmuun muassa enemmään haasteita,n haasteita,
tavoitteita ja palautetta, jotka edisttavoitteita ja palautetta, jotka edistäävväät uppoutumista ja keskittymistt uppoutumista ja keskittymistää..

CsCsííkszentmihkszentmiháályilyi (2005, 223) on esitt(2005, 223) on esittäänyt, ettnyt, ettää teollistumisenteollistumisen
ensimmensimmääisessisessää aallossa kadotettu tyaallossa kadotettu työön ilo on taas ln ilo on taas lööytymytymäässssää
jjäälkiteollisessa yhteiskunnassa. Hlkiteollisessa yhteiskunnassa. Häänen mukaansa tynen mukaansa työön kokemisen laatuan kokemisen laatua
voi muuttaa myvoi muuttaa myöös laajemmin yhteiskunnassa, muun muassa lainss laajemmin yhteiskunnassa, muun muassa lainsääääddäännnnöönn
keinoin. Tkeinoin. Tääststää osoituksena ovat lait, joilla posoituksena ovat lait, joilla päääätettiin orjuuden lopettamisesta,tettiin orjuuden lopettamisesta,
kiskisäällijllijäärjestelmrjestelmääststää luopumisesta ja 40 tunnin tyluopumisesta ja 40 tunnin työöviikkoon siirtymisestviikkoon siirtymisestää..
(Mt.)(Mt.)
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Ovatko innovaatioteoriat rakenneteorioidenOvatko innovaatioteoriat rakenneteorioiden
normatiivinen muoto?normatiivinen muoto?

ChesbroughChesbrough (2003)(2003) esittesittääää,, ettettää innovaatioteoriatinnovaatioteoriat ovatovat
rakenneteorioidenrakenneteorioiden normatiivinennormatiivinen muotomuoto,, jaja ettettää nene itseitse asiassaasiassa
luovatluovat byrokratiaabyrokratiaa avoimienavoimien innovaatioideninnovaatioiden retoriikanretoriikan avullaavulla ((ksks..
mymyööss KantolaKantola 2006a).2006a).

Chesbrough'nChesbrough'n (2003)(2003) mukaanmukaan avoimienavoimien innovaatioideninnovaatioiden retoriikanretoriikan
avullaavulla voidaanvoidaan perustellaperustella organisaatioidenorganisaatioiden suhtautumistasuhtautumista ulkoisiinulkoisiin
ideoihinideoihin jaja ympympääristristööihinihin,, jaja ettettää nnääititää ulkoaulkoa saatujasaatuja ideoitaideoita voidaanvoidaan
puolestaanpuolestaan soveltaasoveltaa uusienuusien tilanteidentilanteiden ymmymmäärtrtäämisessmisessää ((ksks.. mymyööss
ChesbroughChesbrough,, VanhaverbekeVanhaverbeke, & West, 2006)., & West, 2006).
–– TTäässssää mielessmielessää innovaatioteoriatinnovaatioteoriat muistuttavatmuistuttavat llääheisestiheisesti

rakenneteorioitarakenneteorioita..

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 viestintInnovaatiot ja viestintää
ViestinnViestinnään ja innovaatioiden yhteyttn ja innovaatioiden yhteyttää on tarkasteltu paljonkin sekon tarkasteltu paljonkin sekää
organisaation ulkoisen ja sisorganisaation ulkoisen ja sisääisen viestinnisen viestinnään nn nääkköökulmasta.kulmasta.

Ulkoista viestintUlkoista viestintääää pidetpidetääään usein tn usein täärkerkeäännää siksi, ettsiksi, ettää kahtenakahtena
innovaatioiden pinnovaatioiden päääälläähteenhteenää pidetpidetääään kuluttajia sekn kuluttajia sekää tieteen jatieteen ja
teknologian kehitystteknologian kehitystää..
–– LisLisääksi lksi lääheiset suhteet asiakkaisiin, toisiin yrityksiin, jakelukanaviin,heiset suhteet asiakkaisiin, toisiin yrityksiin, jakelukanaviin,

konsultteihin, yliopistoihin ja tutkimuskeskuksiin ovat suorassakonsultteihin, yliopistoihin ja tutkimuskeskuksiin ovat suorassa
yhteydessyhteydessää organisaation innovatiivisuuteen.organisaation innovatiivisuuteen.

SisSisääisen viestinnisen viestinnään nn nääkköökulmasta tkulmasta täärkerkeääää on erityisestion erityisesti
organisaation eri yksikorganisaation eri yksikööiden ja toimijoiden viden ja toimijoiden väälinen vuoropuhelu.linen vuoropuhelu.
Erityisen paljon korostetaan organisaatiokulttuurin merkitystErityisen paljon korostetaan organisaatiokulttuurin merkitystää::
ilmapiiri, joka tukee voimakasta ja turvallista osallistumista jilmapiiri, joka tukee voimakasta ja turvallista osallistumista jaa
korostaa avoimia innovaatioita, tiedon jakamista ja ristiriitojekorostaa avoimia innovaatioita, tiedon jakamista ja ristiriitojenn
rakentavaa merkitystrakentavaa merkitystää, tukee my, tukee myöös innovaatioiden syntys innovaatioiden syntyää..

Lähde: Hannakaisa Länsisalmi (2004): Innovation in Organizations:
The role of communication, expertise and occupational stress.
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Innovaatioteoriat ja viestintInnovaatioteoriat ja viestintää
Innovaatioteoriat korostavat usein joustavan ja monisuuntaisen tInnovaatioteoriat korostavat usein joustavan ja monisuuntaisen tiedonkuluniedonkulun
merkitystmerkitystää..

Innovaatioteoriat tInnovaatioteoriat täähthtäääävväät uusien innovaatioiden syntymiseen jat uusien innovaatioiden syntymiseen ja
teknologisen tuottavuuden paranemiseen.teknologisen tuottavuuden paranemiseen.

–– NiinpNiinpää usein organisaation viestintusein organisaation viestintääää on tarkasteltu analysoimalla siton tarkasteltu analysoimalla sitää, kuinka, kuinka
paljon organisaatiorakenne ja sen tapa vpaljon organisaatiorakenne ja sen tapa väälittlittääää tietoa tukevat uusientietoa tukevat uusien
innovaatioiden syntyinnovaatioiden syntyää ja organisaation kilpailukykyja organisaation kilpailukykyää (ks.(ks. PorterPorter 1998).1998).

Johtajuuteen liittyvien seikkojen arvioiminen on tJohtajuuteen liittyvien seikkojen arvioiminen on täärkerkeääää innovatiivisuudeninnovatiivisuuden
nnääkköökulmasta. Esimerkiksikulmasta. Esimerkiksi WiersemaWiersema && BantelBantel (1992) tuovat esiin, ett(1992) tuovat esiin, ettää
johdon alhainen keskijohdon alhainen keski--ikikää, organisaation tuoreus, tiimin pitk, organisaation tuoreus, tiimin pitkääikikääisyys,isyys,
henkilhenkilööststöön korkea koulutustaso, henkiln korkea koulutustaso, henkilööststöön koulutusalojenn koulutusalojen
heterogeenisyys vaikuttavat merkittheterogeenisyys vaikuttavat merkittäävväästi innovatiivisuuden lissti innovatiivisuuden lisäääämiseen.miseen.

–– VastaavastiVastaavasti AnconaAncona jaja CaldwellCaldwell (1992) tuovat esiin, ett(1992) tuovat esiin, ettää organisaation toimintojaorganisaation toimintoja
ei tulisi erottaa toisistaan voimakkaasti, mikei tulisi erottaa toisistaan voimakkaasti, mikääli tahdotaan tukea organisaationli tahdotaan tukea organisaation
innovatiivisuutta. He korostavat, ettinnovatiivisuutta. He korostavat, ettää tiedon tulisi kulkea esimerkiksitiedon tulisi kulkea esimerkiksi
markkinoinnin, tuotannon ja johdon vmarkkinoinnin, tuotannon ja johdon väälilllillää ((ibidibid).).

Lähteet: Ancona & Caldwell (1992); Wiersema & Bantel (1992); Porter (1988)
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Innovaatioteoriat ja viestintInnovaatioteoriat ja viestintää
GuptaGupta jaja GovindarajanGovindarajan (2000) ovat osoittaneet, ett(2000) ovat osoittaneet, ettää
innovatiivisuus kulkee organisaatiossa paremmin, mikinnovatiivisuus kulkee organisaatiossa paremmin, mikäälili
tietoa ja sen merkitysttietoa ja sen merkitystää arvostetaan, sillarvostetaan, sillää tytyööntekijntekijööideniden
motivaatio vaikuttaa suoraan tiedon levimotivaatio vaikuttaa suoraan tiedon leviäämiseen.miseen.

Useiden erilaisten viestintUseiden erilaisten viestintääkanavien kkanavien kääyttyttääminen tukeeminen tukee
organisaatioiden innovatiivisuutta (organisaatioiden innovatiivisuutta (GuptaGupta &&
GovindarajanGovindarajan, 2000)., 2000).

Toisaalta innovaatioteorioissa organisaation tulee tukeaToisaalta innovaatioteorioissa organisaation tulee tukea
mymyöös tys työöntekijntekijööiden mahdollisuutta ilmaista tyiden mahdollisuutta ilmaista työötehttehtääviinviin
liittyviliittyviää epepääilyksiilyksiääään (n (LovelaceLovelace,, ShaphiroShaphiro && WeingartWeingart
2001).2001).
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ViestintViestintää innovaatioteorioissainnovaatioteorioissa
–– paikkasidonnaista vai etpaikkasidonnaista vai etäääältltää hoidettua?hoidettua?
Innovatiivisissa yhteisInnovatiivisissa yhteisööississää korostuu usein kansainvkorostuu usein kansainväälisyys ja erityisesti uusienlisyys ja erityisesti uusien
viestintviestintääkanavien kuten verkkoneuvotteluiden ja skanavien kuten verkkoneuvotteluiden ja säähkhkööpostin kpostin kääyttyttääminen. Tminen. Tääststää
ajatuksesta voidaan ajatella seuraavan, ettajatuksesta voidaan ajatella seuraavan, ettää organisaation fyysinen sijainti eiorganisaation fyysinen sijainti ei
vväälttlttäämmäättttää ole yhtole yhtää merkittmerkittäävvääää organisaation toiminnan kannalta kuin aiemmissaorganisaation toiminnan kannalta kuin aiemmissa
organisaatioparadigmoissa.organisaatioparadigmoissa.

PorterinPorterin (1998) mukaan yrityksen toimipaikka on kuitenkin keskeinen kilp(1998) mukaan yrityksen toimipaikka on kuitenkin keskeinen kilpailukyvynailukyvyn
nnääkköökulmasta.kulmasta.

–– Innovatiiviset yritykset lisInnovatiiviset yritykset lisäääävväät koko alueen tuottavuutta, sillt koko alueen tuottavuutta, sillää innovatiivisuus ohjaa aluettainnovatiivisuus ohjaa aluetta
tiettyyn suuntaan, ja listiettyyn suuntaan, ja lisääää innovaatioiden synnyn todenninnovaatioiden synnyn todennääkkööisyyttisyyttää. Lis. Lisääksi tksi täämmää kehityskehitys
stimuloi uusien yritysten syntystimuloi uusien yritysten syntyää klusterin sisklusterin sisäällllää..

Vastaavaa ajatusta innovatiivisuudesta on sovellettu myVastaavaa ajatusta innovatiivisuudesta on sovellettu myöös Suomessa, jossas Suomessa, jossa
esimerkiksi Pekka Himanen on korostanut hedelmesimerkiksi Pekka Himanen on korostanut hedelmäällisen vuorovaikutuksen merkitystllisen vuorovaikutuksen merkitystää
osana innovatiivisten yhteisosana innovatiivisten yhteisööjen syntyjen syntyää..

Innovaatioteoriat korostavat viestinnInnovaatioteoriat korostavat viestinnään kulttuurinn kulttuurinääkköökulmaa: esimerkiksi Helsinginkulmaa: esimerkiksi Helsingin
yliopiston innovaatioyliopiston innovaatio--ohjelmassa 2007ohjelmassa 2007––2009 korostetaan kulttuurin olemassaoloa:2009 korostetaan kulttuurin olemassaoloa:
"Yliopiston innovaatiotoiminta perustuu"Yliopiston innovaatiotoiminta perustuu innovaatiokulttuuriininnovaatiokulttuuriin, joka suosii keksint, joka suosii keksintööjen jajen ja
muiden hymuiden hyöödynnettdynnettäävissvissää olevien tutkimustulosten syntymistolevien tutkimustulosten syntymistää ja tunnistamistaja tunnistamista
monitieteisissmonitieteisissää ympympääristristööississää."."

InnovaatioteorioidenInnovaatioteorioiden
omaksuminen Suomessaomaksuminen Suomessa
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InnovaatioteoriatInnovaatioteoriat Suomen metsSuomen metsää-- jaja
metalliteollisuuden vuosikatsauspuheessametalliteollisuuden vuosikatsauspuheessa

MetsMetsää-- ja metalliteollisuudenja metalliteollisuuden
vuosikatsauspuheista tehdyssvuosikatsauspuheista tehdyssää
analyysissa aikavanalyysissa aikaväälilllillää 19801980––20052005
ilmeni, ettilmeni, ettää innovaatioteorioiden kinnovaatioteorioiden kääyttyttöö
muuttui siirryttmuuttui siirryttääessessää 19801980--luvulta 1990luvulta 1990--
ja 2000ja 2000--luvuille.luvuille.

19801980--luvulla innovaatioteoriat olivatluvulla innovaatioteoriat olivat
kkääytetyimpien johtamisparadigmojenytetyimpien johtamisparadigmojen
joukossa molemmilla toimialoilla, muttajoukossa molemmilla toimialoilla, mutta
19901990-- ja 2000ja 2000--luvuilla innovaatioteoriatluvuilla innovaatioteoriat
menettivmenettiväät tt täämmään aseman.n aseman.

–– Erityisen selvErityisen selväästi innovaatioteorioidensti innovaatioteorioiden
asema heikkeni metsasema heikkeni metsääteollisuudessa.teollisuudessa.
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Lähde: Seeck & Eräkivi (2008) – Rationaalista vai normatiivista ideologiaa? Johtamisoppien
käyttö vuosikatsauspuheessa Suomen metsä- ja metalliteollisuudessa 1980–2005
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Innovaatioteoriat henkilInnovaatioteoriat henkilööststöölehdisslehdissää

– 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)
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Tieteelliset julkaisut ja yleislehdetTieteelliset julkaisut ja yleislehdet
Innovaatioteorioiden vaikutus nInnovaatioteorioiden vaikutus nääkyy suomalaisia yleislehtikyy suomalaisia yleislehtiää ja tieteellisija tieteellisiää
lehtilehtiää tarkasteltaessa 1960tarkasteltaessa 1960--luvulta saakka, mutta eniten niitluvulta saakka, mutta eniten niitää kkääsitellsitelläääänn
19901990-- ja 2000ja 2000--luvuilla. Kuitenkin jo 1960luvuilla. Kuitenkin jo 1960--luvulla ilmestyneissluvulla ilmestyneissää artikkeleissaartikkeleissa
on kiinnostavaa se, etton kiinnostavaa se, ettää innovaatioista puhutaan hyvin samaan tapaan kuininnovaatioista puhutaan hyvin samaan tapaan kuin
nykynykyääään.n.

Vaikka innovaatioparadigman nousu liitetVaikka innovaatioparadigman nousu liitetääään 1970n 1970-- ja 1980ja 1980--lukuihin,lukuihin,
tuotekehitysttuotekehitystää ja sen merkitystja sen merkitystää kilpailutekijkilpailutekijäännää seksekää kehitystoiminnankehitystoiminnan
tehostamista korostettiin Tehostajassa jonkin verran jo 1960tehostamista korostettiin Tehostajassa jonkin verran jo 1960--luvulla.luvulla.

19701970--luvulta lluvulta läähtien innovaatioparadigmaan kuuluvien lehtiartikkelien jahtien innovaatioparadigmaan kuuluvien lehtiartikkelien ja
teosten lukumteosten lukumäääärrää on kasvanut jatkuvasti. 2000on kasvanut jatkuvasti. 2000--luvulla artikkelienluvulla artikkelien
lukumlukumäääärrää saavutti tsaavutti täähhäänastisen huippunsa. Lehtikeskustelu on ollutnastisen huippunsa. Lehtikeskustelu on ollut
vilkkainta 1990vilkkainta 1990-- ja 2000ja 2000--luvuilla. Sama trendi on havaittavissa niinluvuilla. Sama trendi on havaittavissa niin
suomalaisissa kuin kansainvsuomalaisissa kuin kansainväälisisslisissää tietokannoissa.tietokannoissa.

Seeck, Hannele & Kuokkanen, Anna (2009): Management Paradigms in Finnish
Journals and Literature between 1921 and 2006.
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Koulutus ja tutkimusKoulutus ja tutkimus
Innovaatioteorioita on opetettu korkeakouluissa jonkinInnovaatioteorioita on opetettu korkeakouluissa jonkin
verran jo vuodesta 1980 alkaen, mutta vasta 1990verran jo vuodesta 1980 alkaen, mutta vasta 1990--
luvulla ne tulivat vahvasti johtamisenluvulla ne tulivat vahvasti johtamisen
korkeakoulutukseen. 1990korkeakoulutukseen. 1990--luvun alusta lluvun alusta läähtienhtien
innovaatioteoriat ja luovuus ninnovaatioteoriat ja luovuus nääkyvkyväät opetuksessat opetuksessa
erityisesti yritterityisesti yrittääjyyteen ja uusien yritysten perustamiseenjyyteen ja uusien yritysten perustamiseen
kytkeytyneenkytkeytyneenää. Innovaatiot n. Innovaatiot näähdhdääään opetuksessan opetuksessa
teknisinteknisinää innovaatioina sekinnovaatioina sekää teknillisissteknillisissää
korkeakouluissa ettkorkeakouluissa ettää kauppakorkeakouluissa.kauppakorkeakouluissa.

InnovaatioparadigmatInnovaatioparadigmat ovatovat olleetolleet SuomessaSuomessa kaikkeinkaikkein
rahotetuinrahotetuin jaja tutkituintutkituin johtamisoppijohtamisoppi 20002000--luvullaluvulla..

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 descriptionsParadigms used in main subject descriptions
19801980––2004, all schools2004, all schools
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Lähde: Seeck & Laakso (2008)
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Innovaatioteoriat suomalaisessaInnovaatioteoriat suomalaisessa
tutkimusrahoituksessa vuosina 1937tutkimusrahoituksessa vuosina 1937––20072007

Management Paradigms Frequencies, 1970-2007
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InnovaatioteoriatInnovaatioteoriat
suomalaisissa hallitusohjelmissasuomalaisissa hallitusohjelmissa

Lähde: Seeck (2008)
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