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1. Johdanto  
 

"Maailma muuttuu" on meille jokaiselle tuttu klisee, joka liitetään usein digitalisoitumiseen. Ihmi-

set ja teknologia liikkuvat eteenpäin väistämättä. Yritykset, jotka jäävät paikoilleen, eivät enää 

pärjää liiketoiminnassaan. Jos haluaa pysyä mukana bisneksen tahdissa ja kilpailussa, on kehitys 

arkipäivää organisaatioille. Tapscottin ja kumppanien (2010, 284-287) mukaan suurin osa yrityk-

sistä on onnistunut huonosti osallistumaan avoimen datan myötä syntyneeseen massayhteistyön 

maailmaan - sen tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Sellaista liiketoimintaa ei ole enää ole-

massa, johon teknologian kehitys ja sen mukanaan tuomat muutokset toimintatavoissa eivät vai-

kuttaisi.  

Johtajuus ja organisaatiot elävät uudistumisen aikakautta, kun kehittymistahti on kiihtyvää ja dy-

naamista. Digitaalisen ajan ja yhteistyön korostumisen myötä myös tiedolliset tarpeet ovat erilai-

sia, sillä tietoa on paljon saatavilla kaikille. Y-sukupolven liiketoimintakulttuuri kohtaa paljon ris-

tiriitoja vanhempikantaisen kontrollihakuisen liiketoiminnan kanssa (Tapscott ym. 2010, 275-

276). Luovuus ja kehittyminen eivät ole ainoastaan yksilölähtöisiä, vaan nykypäivän organisaa-

tioilta edellytetään yhteistyötä ja kollektiivista luovuutta. Uudistuminen vaatii myös kykyä johtaa 

innovatiivisesti sekä taitoa johtaa innovatiivisuutta. Innovatiivisen organisaation johtajalta edelly-

tetään perinteisten johtamistapojen kyseenalaistamista (Sydänmaanlakka, 2009, 18-17). Luovassa 

organisaatiossa johtajan rooli on ennemminkin toimia toiminnan mahdollistajana (Heikkilä, 2010, 

312-313). Innovaatioiden johtaminen edellyttää johtajalta herkkyyttä ja rohkeutta luottaa intuiti-

oon. Johtajalta vaaditaan tunneälyä ja kykyä ennakoida mahdollisia toiminnan karikkoja (Heikkilä 

2010, 306).  

Tämä tutkimus tarkastelee, kuinka organisaatiot ovat pystyneet vastaamaan nyky-yhteiskunnan 

vaatimukseen jatkuvasta kehittymisestä ja organisaatioiden luovuudesta. Ongelmaa lähestytään 

johtajuuden kautta. Johtajat ovat avainasemassa ohjaamassa tiiminsä tai projektinsa luovuutta. 

Suuren tietomassan myötä kukaan ei pärjää yksin, vaan kilpailukyky syntyy kollektiivisesti. Myös 

luovuus rikastuu yhdessä tekemällä. Tutkimus keskittyy siihen, millaisena kollektiivinen luovuus 

näyttäytyy nykypäivän kehitystyössä - millaisia käsityksiä johtajilla on luovuudesta, sen raken-

teista ja sen johtamisesta.   
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2. Teoreettinen viitekehys  
Tässä kappaleessa käsittelen tutkimuksen teoreettista viitekehystä. Käsittelen luovuuden ja kollek-

tiivisen luovuuden käsitteitä, tiedon luomisen tutkimusta sekä luovuuden johtamiseen liittyviä uu-

simpia teorioita ja menetelmiä.  

2.1 Luovuus 

Terminä luovuus esiintyy usein arkisessa keskustelussa. Tieteen saralla luovuutta on määritelty ja 

tutkittu monista näkökulmista. Luovuutta määritellään erilaisilla tasoilla; aina arkisesta luovuu-

desta asiantuntijaluovuuteen (Sydänmaanlakka, 2009, 44-45). Tieteellisessä tutkimuksessa luo-

vuuden tarkastelun tasot vaihtelevat yksilöstä organisaatioon sekä kulttuuristen ja sosiaalisten ele-

menttien tarkasteluun (esim. Sydänmaanlakka 2009, Csikszentmihalyi, 1999, Gruber, 1999). Luo-

vuutta on tutkittu paljon ongelmanratkaisutilanteiden yhteydessä (Eriscsson ym. 2012,157-160). 

Tämän tutkimuksen kannalta on olennaista ymmärtää luovuuden erilaisia määritelmiä ja käsitteen 

määrittelyn historiaa.  Seuraavaksi määrittelen ensiksi luovuuden ja sitten innovaation käsitettä.   

Luovuutta on perinteisemmin pidetty yksilön ominaisuutena ja persoonallisuuden piirteenä, jota 

joko on tai ei ole (Sydänmaanlakka 2009, Csikszentmihalyi,1999). Luovaa yksilöä on kuvattu mm. 

riippumattomana, omaperäisenä, energisenä, intuitiivisena, epävarmuutta sietävänä yksilönä, joka 

on taitava liikkumaan persoonallisuuden piirteiden välillä eikä pelkää ottaa riskejä (Sydänmaan-

lakka 2009, 93-98). Huippuosaajien, kuten huippu-urheilijoiden, suhteen puhutaan usein yksilöl-

lisestä huippulahjakkuudesta (Lehtinen ym. 1999, 146-147). Aiheeseen liittyvästä keskustelusta 

erottuu käsitys satunnaisilta huippuyksilöiltä löytävästä ominaisuudesta. Perinteinen psykologinen 

käsitys määrittelee luovuuden harvinaisena yksilöllisenä ominaisuutena, jota kaikilla ihmisillä ei 

ole. 

Sydänmaanlakan (2009, 44-98) mukaan luovuus on tutkiva tapa ajatella ja suhtautua asioihin. Se 

on kykyä rakentaa ajatusmalleja uudella tavalla, kykyä innostua, innovoida ja ihmetellä (Sydän-

maanlakka, 2009, 44-98). Yksilön luovuuteen vaikuttavat sekä hänen aikaisempi kokemuksensa 

ja asiantuntijuutensa että  erilaiset tilannetekijät; tämä tekee luovuuden rakentumisesta hyvin 

kompleksisen prosessin. (Ericsson ym. 2012, 139-140). Luova henkilö asettaa itselleen ongelmia 

herättääkseen omia ajatuksiaan luovuuteen, eikä luovan henkilön systeeminen mieli ei koskaan 

lepää (Gruber ym. 1999, 107). Luovuuden investointiteorian mukaan luovuus rakentuu yksilön 

päätösten ja tietoisten valintojen pohjalta, eikä edusta ainoastaan persoonallisuuden piirteitä, kuten 
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aikaisemmat teoriat olettivat (Sydänmaanlakka, 2009, 96). Weisbergin (2006, 762-781) mukaan 

luovuus on tietoon ja osaamisen perustuvaa tavoiteorientoitunutta toimintaa, joka tähtää innovaa-

tion syntymiseen. Nykyään asiantuntijuus vaatii yhtäältä luovuutta eikä luovuus toisaalta olisi 

mahdollista ilman asiantuntijuutta (Weisberg, 2006, 762-781). Luovuus edelyttää usein epämuka-

vuusalueella toimimista ja myös oman toimintansa kyseenalaistamista sekä uudelleen organisoi-

mista. Luovuus vaatii asiantuntijalta myös oman minuutensa ja identiteettinsä uudelleen määritte-

lyä (Weisberg, 2006, 762-781). Asiantuntijuuteen kasvetaan ja kouluttaudutaan opiskelun sekä 

harjoittelun avulla. Weisbergin mukaan luovuus on harjoiteltavissa oleva ominaisuus. Toisaalta 

luovan henkilön kehittyminen on ennakoimatonta ja monitahoista (Gruber, 1999, 93).  

Luovuus-keskusteluun liitetään usein myös innovatiivisuus. Innovatiivisuutta ajatellaan useimmin 

tiimiin tai organisaation tavoitteellisena toimintana, kun luovuus liitetään puolestaan yksilöön (Sy-

dänmaanlakka, 2009, 132).  Innovatiivisuus on liike-elämässä tutummin esiintyvä termi, jota käy-

tetään totutusti etenkin teknisten kehityskohteiden yhteydessä (Heikkilä, 2010, 307). Luovuutta ja 

innovatiivisuutta on yritetty erottaa monin tavoin. Rajanveto ei aina ole kovin selkeä. Pelkistetysti 

eronteko on yksinkertaisinta hahmottaa konkretian tasolle; innovatiivisuus näkyy konkreettisesti 

käytännön tasolla esimerkiksi uusinta tuotteina, palveluina tai menetelminä (Sydänmaanlakka 

2009, 87-89). Klassisen määritelmän mukaan innovaatio on uusi omaperäinen tuote, joka on kau-

pallistettu. Nykyään innovaatio nähdään laajemmin niin, että myös innovaatioprosessi kuuluu in-

novaatioon (Sydänmaanlakka, 2009, 115-116). Käytännössä innovaatioprosessi on vuorovaikut-

teinen ja risteilevä kokonaisuus, joka syntyy sosiaalisesti, edellyttäen aina myös motivaatiota ja 

osaamista (Sydänmaanlakka, 2009, 115-116).   

Vaikka luovuutta on tarkasteltu pitkään psykologisista näkökulmista yksilön ominaisuutena, on 

vanhemmissakin tutkimuksissa havaittu, että luovan yksilön takana on usein yhteisö. Esimerkiksi 

kuuluisat tiedemiehet Darwin ja Einstein keräsivät ympärilleen pienen tiimin, jonka kanssa kes-

kustella säännöllisesti omista ajatuksistaan ja ideoistaan (Gruber ym. 1999, 94). Työelämässä nou-

seva trendi on ollut tiimityöskentelyn lisääntyminen, yhteisöllisyys ja tätä kautta myös kollektii-

visen luovuuden tutkimus. Työelämässä luovuuteen vaikuttavat monen eri tason tekijät: yksilön, 

ryhmän ja organisaation tasot (Ericsson ym. 2012, 139-140). Seuraavassa kappaleessa määrittelen 

kollektiivisen luovuuden käsitettä ja  käsittelen siihen liittyvää aikaisempaa tutkimusta   
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2.2 Kollektiivinen luovuus 
Kehittyminen ja muutos edellyttävät luovuutta - kykyä kyseenalaistaa jo opittuja toimintatapoja, 

malleja tai tuotteita (Sydänmaanlakka, 2009, 44-45). Lopulta kaikki luovuus on kollektiivista, sillä 

yksilö toimii aina osana jonkinlaista yhteisöä ja kontekstia (Moran ym. 2004, 11). Jo eksperttitut-

kimuksissa todettiin, että osaaminen voi olla yhteisön yhteinen ominaisuus (Lehtinen ym. 1999, 

155). Systeemisen lähestymistavan mukaan luovuus on sosiaalinen ja kulttuurinen ilmiö (Csiks-

zentmihalyi,1999, 313). Nykypään luovuuden ja innovatiivisuuden määritelmässä painotetaan yk-

silöllisten ominaisuuksien sijaan sosiokulttuurista, systeemistä ja kontekstuaalista näkemystä 

(Miettinen, 2006, 173-174).  

Luovuus vaatii siis yhteisön, joka jakaa yhteisen tavan ajatella sekä toimia ja, jossa jäsenet ovat 

valmiita oppimaan toisiltaan (Csikszentmihalyi,1999,316-318). Luovuus on muutosta symboli-

sessa systeemissä, joka vaikuttaa kulttuurin jäsenten ajatuksiin ja tunteisiin (Csikszentmi-

halyi,1999, 316-318). Sydänmaanlakan mukaan (2009, 86) luovuuden monitoimijainen taso (eng. 

multipersonal) korostuu digitalisoituneessa maailmassa. Monitoimijaisella tasolla luovuus syntyy 

sosiaalisesti verkostoissa (Sydänmaanlakka 2009, 86). Nykypäivänä organisaatioiden ei kannata 

keskittyä vain yksilön luovuuden tukemiseen, vaan sen sijaan täytyy panostaa organisaation ja 

tiimin luovuuteen (Sydänmaanlakka 2009, 86). Lehtinen ym. (1999, 155-156) toteavat, että yksi-

lön koulutuksessa oppiman tiedon ja osaamisen heikkoa siirtymistä käytäntöön selittää osaltaan 

se, että työelämässä vaaditaan nimenomaan yhteisöllistä osaamista ja tiedon rakentamista. Työelä-

mässä yksilön oppiminen on osa organisaation oppimista (Lehtinen ym. 1999, 155-156). 

Jos ryhmällä on jaettu yhteinen olemassa olon tarkoitus, on sen todettu lisäävän toiminnan moti-

vaatiota (Moran ym. 2004,18). Sosiokulttuurisen lähestymistavan (Sydänmaanlakka, 2009) mu-

kaan luovuus syntyy aina sosiaalisesti. Nykypäivän muuttuvassa maailmassa luovuus vaatii niin 

paljon monitahoista asiantuntemusta, että kukaan ei pysty siihen yksin. Puhutaan myös kollektii-

visesta luovuudesta, jossa ryhmä pääsee yhteiseen virtaus- eli flow-tilaan (Sydänmaanlakka, 2009, 

94-95). Luovuus on yhteisöllistä asiantuntijuutta, joka syntyy kulttuurien ja verkostojen välillä 

(Hakkarainen,2013, 2). Moranin ja kumppanien (2004, 18) mukaan yhteisöllisyydessä voi syntyä 

yhdistynyttä motivaatiota (engl. connective motivation), ei vain yksilön sisäistä tai ulkoista moti-

vaatiota. Merkityksellisten ammatillisten tarpeiden kohtaaminen ja motivaatio saattavat syntyä 

ryhmän sisäisestä vuorovaikutuksesta, joka on verrattavissa jopa rakkauteen tai ystävyyssuhteisiin, 
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jolloin motivaatio ei ole riippuvainen vain ulkoisesta päämäärästä (Moran ym. 2004, 18). Luovuu-

dessa olennaista ovatkin myös sosiaalinen ja kulttuurinen ympäristö. Luovuus on prosessi yksilöl-

listen, sosiaalisten ja kulttuuristen prosessien vuorovaikutuksessa. (Csikszentmihalyi,1999,315). 

Buchel (2006, 51) toteaa, että organisaatioiden sosiaalinen pääoma ankkuroituu sen jäsenten väli-

siin luottamuksellisiin ja osaamista siltaaviin vastavuoroisiin suhteisiin. Jos tiimeiltä toivotaan uu-

den luomista, tulisi sosiaaliseen pääomaan kiinnittää erityistä huomioita (Buchel, 2006,51).  

Ryhmän luovuudesta on käytetty myös termiä hajautettu (ditributed) luovuus, jota mm. Sawyer ja 

kumppanit (2009) ovat tutkineet teatterikontekstissa. Hajautettu luovuus syntyy, kun ryhmä toimii 

kollektiivisesti ja luo yhdessä jaetun uuden tuotteen (Sawyer ym. 2009). Hajautettu luovuus syntyy 

hetkittäisen ("moment-to-moment") vuorovaikutuksen seurauksena, jossa jokainen vuorovaiku-

tuksen osa johtaa seuraavaan ja näin ollen jokainen osa on riippuvainen edellisestään (Sawyer ym. 

2009). Luovuus on vuorovaikutusta tuottajien ja loppukäyttäjien tai asiakkaiden kanssa (Csiks-

zentmihalyi, 1999); jolloin luovien tuotteiden kehittäminen jatkuu käyttämisen prosesseissa tuot-

taen uusia ideoita. Luovuus saa arvonsa vasta sosiaalisen validoinnin myötä (Csikszentmi-

halyi,1999), kun ympäröivä yhteisö hyväksyy tuotoksen luovaksi. Luovuus on siis sosiaalinen pro-

sessi, jossa yksilön tuotoksia tarkastellaan kriittisesti ja näin luovuuden kohde kehittyy kollektii-

visesti yhteisöllisessä vuorovaikutuksessa.  

Luovassa prosessissa saatetaan tarvita erilaisia artefakteja rikkomaan rajoja eri kulttuureista tule-

vien toimijoiden väliltä (Miettinen, 2006, 175). Tällainen artefakti voi olla esimerkiksi organisaa-

tiorakenteen muutos tai uusi digitaalinen väline tai järjestelmä, joka ohjaa ja pakottaa ryhmän jä-

senet kehittämään uudenalaisia toiminta- ja lähestymistapoja ja reflektoimaan niitä. Muutosarte-

fakti voi toimia myös keskustelun avaajana. Luovan ryhmän rakentamisessa olennaista on yhdistää 

toisiaan täydentäviä asiantuntijuuksia, jolloin ryhmän luovuus rikastuu erilaisista ja eri näkökul-

mista tulevan tiedon, osaamisen ja käytäntöjen vaikutuksesta. Usein kriisi tai tehtävän epäonnis-

tuminen voi olla muutoksen ja luovuuden emergenssin lähteenä (Miettinen, 2006, 176). Yhteisöl-

lisyyden tavoite ei ole saavuttaa yhteistä mielipidettä tai tuotosta, sillä se ei johda oppimiseen tai 

haastamiseen. Yhteistyö on vaihtelua haavoittuvuuden ja turvallisuuden välillä, tehdyn ja tekemät-

tömän välillä, mukana olon ja olemattomuuden välillä – näillä jännitteillä luodaan hedelmällistä 

yhteistyötä ja uutta. Moranin ja kumppaneiden (2004) mukaan puhutaan  ryhmän jännitteistä (ten-
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sions). Muutoksen tarpeen tunnistaminen ja sen hyväksyminen voivat auttaa ryhmää kyseenalais-

tamaan vanhoja toimintatapoja. Luovuuden alku on riippuvainen kulttuurisista resursseista, kuten 

instrumenteista, tiedosta tai ongelmista (Miettinen, 2006, 175). 

Kollektiivisen luovuuden näkemykset liittyvät myös ryhmän tai yhteisön innovatiivisuuteen. Sy-

dänmaanlakan (2009, 61) mukaan innovatiivisuus nähdään useammin ryhmän ominaisuutena ja se 

on yksilöiden, tiimien ja organisaatioiden kykyä tuottaa ja soveltaa uusia ideoita. Hajautetussa 

innovaatiossa ongelman ratkaisun kohde ei ole yhden innovaattorin valitsema, vaan innovaation 

rakentuminenkin lähtee yhdessä, esimerkkinä avoimen lähdekoodin kehittäjäyhteisöt verkossa 

(Miettinen, 2006, 177). Usein innovaatioiden syntyminen saattaa edellyttää organisaatiokulttuurin 

muutosta, joka puolestaan vaatii poisoppimista vanhoista toimintamalleista ja uusien toimintamal-

lien kehittämistä sekä sisäistämistä vanhojen tilalle (Heikkilä, 2010, 377). 

Innovatiiviset prosessit edellyttävät vahvaa ryhmäidentiteettiä (Heikkilä, 2010, 310). Kun luovat 

ratkaisut ovat yhä useammin ryhmän ja tiimien tuotoksia, on luovuuden ja innovatiivisuudenkin 

tutkimisessa keskityttävä enemmän ryhmien prosesseihin ei vain perinteisiin individualistisiin tut-

kimusaihioihin, joissa luovuuden nähdään olevan ainoastaan yksilön mentaalinen prosessi (Sa-

wyer ym. 2009, 90). Yhteisöllisyys lisää psyykkistä ja sosiaalista joustavuutta (Moran ym. 

2004,15-16). Kokemusten ja asiantuntijuuden jakaminen toisten kanssa kasvattaa myös yksilön 

identiteetin rajoja. Yhteisöllinen tuki ei ole vain haasteiden tunnistamista, vaan yhteisöllistä osal-

listumista luovuuden polulla. Se voi osoittaa yksilölle, ettei hän sinnittele yksin luovuuden tus-

kassa ja tarjota turvaa sekä rohkaisua. Yhteisöllisyys tarjoaa turvallisen tilan kuulla kritiikkiä, ja-

kaa ideoita, vastaanottaa rohkaisua epäonnistumisista ja hyväksyä persoonalliset rajoitukset sekä 

toimia niistä huolimatta auttamalla toisia (Moran ym. 2004,15-16). Yhteisö voi myös toimia yksi-

lön turvana identiteettiongelmilta tai psyykkiseltä romahtamiselta.  

Yhteisöllisyys ei ole yksi yhteen osaamisten lisäämistä, vaan se voi luoda paljon enemmän ja mo-

nipuolisemmilla tavoilla (Moran ym. 2004, 17). Organisaation innovatiivisuuden kehittämisessä 

olennaista on, että tiimi rakentuu erilaisista toimijoista. Lahjakkuus ja älykkyys eivät takaa inno-

vatiivisuutta vaan ryhmässä on oltava heterogeenisesti hajautunutta osaamista, jotta erilaiset nä-

kökulmat tulevat esiin. Monimuotoisuuden varmistamisen jälkeen on vahvistettava ja tuettava tii-

min vuorovaikutusta. Ryhmälle on intensiivisen ponnistelun ja monien luovan toiminnan mahdol-

lisuuksien välityksellä luotavan serenpiditeettiä (Sydänmaanlakka 2009, 136-137) eli onnekkaiden 
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sattumien mahdollisuuksia. Näitä syntyy silloin, kun keskustelujen ja kohtaamisten avulla on luotu 

kasvualusta uusille ideoille. Huipputiimi syntyy neljän tekijän yhteisvaikutuksesta: yhteistyöky-

vykkyys, rajojen rikkominen, innostava tarkoitus ja tuloksentekokyky (Gratton, 2007). Yhteistyötä 

tekevät toimijat eivät ole homogeenisiä, vaan tuovat erilaiset taustat, menetelmät, temperamentit 

ja perspektiivit keskusteluun mukaan. Nämä kaikki vaikuttavat yhteisöllisyyden dynamiikkaan. 

Puhutaan ryhmän osaamisen keskinäisestä täydentyvyydestä (complementarity) (Moran ym. 2004, 

12).   

Yhteisöllisyys (Moran ym. 2004, 19) voi sekä maksimoida että vakiinnuttaa luovaa työskentelyä. 

Vaikuttavina tekijöinä on pidetty yhteistyön muodostumista ja vuorovaikutuksen haasteelli-

suutta. Miten yhteisö sitten vaikuttaa luovuuteen? Csikszentmihalyi (1999,322) listaa viisi asiaa, 

jotka ovat oleellisia kysymyksiä yhteisöllistä luovuutta pohdittaessa.  

1. Onko ylimääräistä energiaa saatavilla?  

2. Kannustaako ja arvostaako yhteisö luovuutta?  

3. Edistääkö sosiaalinen ja ekonominen organisaatio muutosta?  

4. Kuinka paljon liikkuvuutta ja konflikteja yhteisössä on?  

5. Kuinka kompleksinen sosiaalinen systeemi on?  

Yhteisöllisyyden hyödyllisyys luovuudessa on kiistelty aihe. Sille on esitetty useita kritiikkejä, 

joista esimerkiksi Moran ym. (2004, 18-20) koostivat seuraavat neljä perus ongelmaa:  

1. Kärsimättömyys – luovuus vaatii aikaa ja panostusta vuorovaikutukseen sekä ihmisten 

välisiin suhteisiin.  

2. Omistajuus – ryhmässä työn omistajuus ei ole yhtä selkeää kuin yksilötyöskentelyssä.  

3. Konfliktit –Vaikuttavissa yhteisöissä konflikteja haetaan ja hyödynnetään uuden syn-

nyttämisen välineenä. Tavalliset ryhmät tavoittelevat konsensusta ja välttelevät konflikteja.  

4. ”Unfriendliness” – Yhteistyö ei vaadi ystävyyttä. Tutkimusten mukaan ihmiset, jotka 

eivät muuten olisi ystäviä, synnyttävät luovempia lopputuloksia. Tämä vaatii kuitenkin toi-

mivaa dialogia ja luottamusta.  
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Täydellisen luovan tiimin rakentamisesta ja kollektiivisen luovuuden syntymisestä on esitetty mo-

nenlaisia näkökulmia sekä määritelmiä - kuinka rakentaa luova huipputiimi? Ilmiöstä tekee kiin-

nostavan sen ennakoimattomuus ja tilannesidonnaisuus. Luovaa prosessia ei oikeastaan koskaan 

voida käsikirjoittaa etukäteen vaan se on aina tunneälyä ja intuitiota vaativa prosessi (Heikkilä 

2010). Tässä tutkimuksessa luovuutta tarkastellaan sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä, jolle työ-

elämän organisaatiot toimivat kontekstina. Luovuus saattaa näkyä vahvemmin joidenkin yksilöi-

den toiminnassa, mutta luovuutta tarkastellaan yhteisöjen kollektiivisena toimintana. Organisaa-

tion rakenteet luovat kulttuuriset raamit luovuuden mahdollistumiselle. Tutkimuksen hypoteesi on, 

että kollektiivisen luovuuden kannalta on tärkeää koota mahdollisimman heterogeeninen joukko 

toimijoita, jotka tuovat prosessiin erilaisia osaamisia, näkemyksiä ja arvoja kollektiiviseen proses-

siin. Yhteisöllisessä luovuudessa sosiaalisen pääoman ja sosiaalisten näkökulmien huomioiminen 

on oleellista. Voidaan puhua sosiaalistumisesta luovuuteen. Ryhmädynamiikka on tutkimuksen 

tarkastelun keskiössä mm. vuorovaikutuksen, ryhmän luottamuksen, turvallisuuden ja jäsentensä 

tunneälykkyyden näkökulmista. Seuraavaksi käsittelen tarkemmin tiedon luomisen prosessia, joka 

liittyy olennaisesti luovuuden sosiaaliseen rakentumiseen.  
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2.3 Tiedon luominen organisaatioissa  

Ihmisen älykkyys rakentuu yksilön tasolla psykologisesti, yhteisöissä sosiaalisesti ja teknologisen 

verkoston ja organisaation tasolla kulttuurisesti (Sydänmaanlakka, 2009, 42). Näin ollen tiedon 

kulku on oleellinen asia pohdittaessa luovuuden rakentumista organisaatioissa. Tiedon luomisen 

sanotaan olevan innovaatioiden ja kehittymisen sydän (Buchel, 2006, 49). Yksi kulttuuristen eroa-

vaisuuksien kannalta luovuuteen vaikuttava osa-alue on tiedon saatavuus. Luovuus vaatii yksilöltä 

oppimista ja pääsyä merkitykselliseen tietoon. Yksilöllä tulee olla saatavillaan riittävästi asiantun-

temusta aiheesta. Tietämyksen johtaminen (knowledge management) on noussut 1990-luvulla or-

ganisaatioiden suosioon (Prusak ym. 2006, Johnstad 2012). Teknologisen kehityksen myötä tiedon 

jakamisen arvostus ja tarve on huomattu (Prusak ym. 2006,41). Organisaatioiden tulee pohtia 

Csikszentmihalyi,1999,316-318), miten tietoa säilötään, kuinka saatavilla ja kuinka käytettävää 

tieto on. Tiedon taltioiminen on olennaista tiedon välittymisen ja kokemuksen siirtymisen näkö-

kulmista (vrt. hiljainen tieto). Tiedon tulisi olla yhtä saatavilla kaikille yhteisön jäsenille, eikä esi-

merkiksi sosioekonominen tausta tai asema organisaation hierarkiassa saisi olla esteenä tiedon 

saavutettavuudelle.  

Tieto on todeksi hyväksytty uskomus, joka voi olla näkyvää ja näkymätöntä (Von Krogh ym. 

2000,6-7). Tiedon rakentuminen voidaan jakaa kahteen osaan: eksplisiittiseen tietoon sekä hiljai-

seen tietoon. Hiljainen tieto (eng. tacit knowledge) koostuu (Nonaka ym. 1998, 42) tietotaidosta 

sekä yksilön kognitiivisista ominaisuuksista, kuten uskomuksista, arvoista ja skeemoista. Tieto 

rakentuu näiden osa-alueiden vuorovaikutuksessa. Sosiaalistumisesta puolestaan puhutaan silloin, 

kun yksilöt jakavat hiljaista tietoa keskenään. Organisaation tasolla hiljaisen tiedon siirtyminen 

astuu olennaiseen rooliin. Organisaatioissa hiljaisen tiedon jakaminen (Nonaka ym. 1998, 42-45) 

vuorovaikutuksessa yksilöiden välillä edellyttää, että työntekijät ovat identifioineet hiljaisen tie-

don omakseen. Organisaation arvojen ja kulttuurin tulee kohdata yksilön omia arvoja ja kulttuuria. 

Tätä voidaan tehostaa ja opettaa harjoittelemalla. Kun ryhmässä aloittaa uusi jäsen, hänen sosiaa-

listumisensa ryhmään lisää yksilön sitoutumista ryhmään. Sosiaalistumista tapahtuu esimerkiksi 

oppimalla ryhmän normit ja arvot mahdollisimman nopeasti (Paletz, 2012, 435.Nonaka ym. (1998) 

nimittävät Japanin kielisellä sanalla "ba" ryhmän yhteistä jaettua tilaa, joka voi olla niin mentaali-

nen, fyysinen, sosiaalinen kuin virtuaalinen. Ba eroaa normaalista vuorovaikutuksesta tiedon luo-

misprosessiltaan. Tiedon luominen vuorovaikutuksessa (Nonaka ym. 1998, 40-53) on eräänlainen 
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ekologia, jolle "ba" toimii näyttämönä. Organisaatioissa tapahtuva vuorovaikutus on siis moni-

muotoisempaa kuin arkinen kanssakäyminen. Esimerkiksi johtamisen välineillä voidaan luoda 

ba:n kaltaisia tiloja tai ympäristöjä, joissa mahdollistetaan johonkin toimintakenttään liittyvän jae-

tun sosiaalistumisen synnyttämää yhteistä luovuutta ja kehitystä. Yhteisöjen osalta on puhuttu 

myös kollektiivisesta muistista (Lehtinen ym. 1999, 157-158), jolla tarkoitetaan yksilöllisen tiedon 

tai osaamisen leviämistä koko yhteisön tietoon. Ryhmissä voidaan ikään kuin laajentaa käytössä 

olevaa muistikapasiteettia, kun jokainen ”säilöö” itsensä kannalta olennaisen. Nonakan mukaan 

(1998, 52-53) tiedon luominen on riippuvaista siitä, että organisaation johto ottaa vastuun kehittä-

mistyöstä, tarjoaa oikeutuksen luovuudelle, ja tarjoaa sitä tukevia taloudellisia ja muita resursseja. 

Johdon tulee tukea sekä mielen että fyysisen kehon (kuten jaksaminen) hyvinvointia yksilön suo-

rituksessa.  

Nykypäivän hektisessä yhteiskunnassa tietoa on tarjolla liikaa kapasiteettiimme nähden. Tiedon 

avoin saatavuus internetin aikakaudella voi tuottaa uusia luovuuden kehityksen huippuja, niin kuin 

aikoinaan painettujen sanomalehtimedioiden kehitys toi (Csikszentmihalyi,1999,320). Organisaa-

tioiden tulisi kiinnittää huomiota siihen, kuinka tietämyksen johtaminen on yhteydessä heidän stra-

tegiaansa, näin he oppivat tehokkaammin onnistumisistaan ja epäonnistumisistaan. (Prusak ym. 

2006,42). Organisaatioilla tulisi olla selkeä strategiaan sidottu visio tiedon hyödyntämisestä uuden 

luomisessa (Von Krogh ym. 2000, 102). Tiedon jakamisessa tulisikin kiinnittää huomio organi-

saation kulttuuriin, ainoastaan tiedon jakamisen teknologisten käytäntöjen pohtimisen sijaan (Pru-

sak ym. 2006,47). Perinteisempi tiedon hallinta (knowledge management) on liittynyt teknologi-

siin välineisiin ja tiedon organisoimiseen, ei niinkään sen aktiiviseen hyödyntämiseen luomispro-

sessissa tai toimintakulttuurin muutoksessa. Pelkän tiedon hallitsemisen sijaan organisaatioiden 

tulisi keskittyä tiedon luomisen mahdollistamiseen. Tiedon luomisessa olennaista on yhteisön yh-

teiset arvot ja tavoitteet. Vaikuttava tiedon luominen on riippuvaista mahdollistavasta kontekstista 

(Von Krogh ym. 2000,4-7). Tietoa jaetaan todennäköisemmin ihmisten välillä, joiden suhteessa 

on luottamusta, jonkinasteinen yhteinen ymmärrys sekä vastavuoroisuutta (Cohen, 2006,212). 

Nämä samat tekijät liittyvät myös kollektiivisen luovuuden rakentumiseen.  

Kuinka organisaatiot tavoittavat tarvittavan tiedon ja saavat sen siirrettyä toiminnan tasolle? Yh-

teiskunnan kiihtyvässä kehityksessä mukana pysyminen ja tulevaisuuden ennakoiminen edellyttää 
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organisaatioilta uudistumista ja jatkuvaa kehitystä. Uudistuminen on sitä, että pystymme konkreet-

tisesti pienentämään tietämisen ja tekemisen välisiä kuiluja (Sydänmaanlakka, 2009, 51). Tiedon 

luomisella ja tiedon jakamisen käytännöillä on selkeä linkki luovuuden mahdollistumiseen – jos 

tieto ei kulje, ei luovuuskaan saavuta yhteisöissä potentiaaliaan. Tiedon saatavuus on osaltaan 

myös kulttuurinen tekijä, joka vaikuttaa organisaation arvoihin ja toimintaan esimerkiksi avoimuu-

den ja luottamuksen kautta. Tässä tutkimuksessa tiedon luominen nähdään oleellisessa roolissa 

kollektiivisen luovuuden syntymiselle organisaatioissa.  
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2.4 Luovuuden johtaminen 

Tässä tutkimuksessa kollektiivista luovuutta tarkastellaan johtajien linssien läpi, sillä johtajat ovat 

organisaatioissa vaikuttavassa roolissa kollektiivisen luovuuden mahdollistajina. Johtamisen seu-

raavan tai meneillään olevan aallon on sanottu kohdistuvan innovaatioiden ja verkostojen johta-

miseen (Sydänmaanlakka, 2009). Tässä luvussa käsittelen luovuuden johtamista, joka kytkeytyy 

tiiviisti edellisiin teemoihin kollektiivisuuden rakentumisesta sekä tiedon luomisesta organisaa-

tioissa. Luovuuden ollessa sosiaalinen ryhmän kollektiivisesti rakentama tuotos tai tapa toimia, 

onkin olennaista pohtia johtajan roolia uuden ajan organisaatioissa, jotka pyrkivät pysymään kiih-

tyvästi kehittyvän yhteiskunnan vauhdissa.  

Tiedon luomisen tutkimustulokset eivät ole sellaisenaan siirrettävissä johtamiseen, mutta johtami-

sessa samoja ilmiöitä on tutkittu organisaation kompentenssien kehittämisen näkökulmasta. Luo-

vuuden johtaminen vaatii erilaista otetta kuin perinteiseen hierarkiseen organisaatioon suunnattu 

johtaminen. Psykologinen vapaus ja kontrollin laatu välittävät luovuuden onnistumisen prosesseja 

(Moran ym. 2004,21). Management -johtamisen painotus on siirtynyt enemmän leadership-johta-

juuteen, joka tukee näkemyksellisyyttä ja innovatiivisuutta perinteisemmän autoritäärisen ylhäältä 

alas johtamisen sijaan (Heikkilä, 2010, 303-304). Miettisen (2006, 178) mukaan luovuuden ja in-

novatiivisuuden johtamisessa olennaista on horisontaalinen yhteistyö ja erilaisten rajojen tai kui-

lujen murtaminen yksilöiden välillä. Internetin tulo ja erilaiset virtuaaliset jakamisen alustat ovat 

tuoneet paljon mahdollisuuksia yhteisölliselle kehittämiselle (Miettinen, 2006, 178). Nopeasti 

muuttuva ja tietotulvalla täytetty yhteiskunta tuo uudenlaisia tiimien toiminnan ja johtamisen haas-

teita (Sydänmaanlakka, 2009, 41). Miten hallitsemme ja johdamme organisaatioitamme kaikkien 

saatavilla olevan tietomassan keskellä? Tiedolla johtaminen (Nonaka, ym. 1998, 52-53) on mah-

dollista vain silloin, kun johtaja edistää ja rohkaisee tiedon luomisprosesseja. Johdon tulee mah-

dollistaa olosuhteet luovan ba-tilan syntymiselle sekä tiedon emergenssille (Nonaka, ym. 1998, 

52-53). Johtajan tehtävä on pitää huolta tiedon jakamisen kanavista, yksinkertaisimmillaan luoda 

paikkoja ajatusten jakamiselle, mikä lisää myös tiimin yhteenkuuluvuuden tunnetta (Mai ym. 

2003, 59). Kollektiivisen luovuuden on todettu syntyvän ympäristössä, jossa ideoiden sallitaan 

virrata ja vuorovaikuttaa (Marion, 2012, 474).  

Nykykäsityksen mukaan johtaja ei voi olla kaikkitietävä. Esimerkiksi innovatiivisten organisaa-

tioiden mentori-oppipoika suhteessa ruohonjuuritason työntekijät voivat usein olla mentoreita, 
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joilla on autenttisin asiantuntijuus ilmiöstä (Heikkilä, 2010, 317). Ajatus asiantuntijuuksien jakau-

tumisesta (Heikkilä, 2010, 321) kytkeytyy myös luovuuden yhteisöllisyyteen sekä nyky-yhteis-

kunnassa vallitsevaan tietoähkyyn. Kun tietoa on valtavasti saatavilla, kukaan ei voi yksinään hal-

lita kaikkea tarvittavaa tietämystä ja tiukan kilpailun maailmassa vain yhden yksilön asiantunti-

juuteen nojautuminen ei mahdollistaisi pärjäämistä kilpailussa kollektiivisesti kootun asiantunti-

japortfolion kanssa. Avoin dialogikulttuuri on olennainen tekijä innovatiivisen organisaation toi-

minnassa. Tällaisen luomiseen tarvitaan usein fasilitaattoria, joka voi olla joko yksilö tai fasilitoin-

tiryhmä. Innovatiiviset tiimit tarvitsevat johtajan tukea ja kannustusta. Johtajan tukea tarvitaan 

(Heikkilä, 2010, 322-324) etenkin haastavien päätösten tekemisessä, jotka saattavat vaikuttaa mo-

nen ihmisen työhön. Innovaatioiden johtaminen on hyvin häilyvää (Heikkilä, 2010, 322-324), sillä 

tiimi tarvitsee tilaa ja valtaa edetä näkemystensä mukaan kohti tuntematonta, mutta samaan aikaan 

tarvitaan tukea, jotta tiimi uskaltautuu toiminnassaan henkilökohtaiselle ja yhteiselle epämuka-

vuusalueelle.  

1990 -luvun alussa on alettu puhua kollektiivisesta, jaetusta johtajuudesta (Sydänmaanlakka, 2009, 

156-160), jossa johtamisvastuuta jaetaan tiimin jäsenten kesken. Johtamisessa painopiste on siir-

tynyt yksilökeskeisyydestä tiimikeskeisyyteen. (Sydänmaanlakka, 2009, 156-160). Luovuuden 

emergenssin johtaminen on noussut tieteelliseen keskusteluun jo 1980-1990 -luvulla (Miettinen, 

2006, 173-174). Yhteisöllisen toiminnan tarve ja hyödyt on siis tunnistettu jo muutama vuosikym-

men sitten. Johtamiselle on pyritty löytämään uusia suuntaviivoja ja välineitä, jotta organisaatioi-

den toiminta tehostuisi luovan tiimintyöskentelyn myötä. Ongelma syntyy kuitenkin siitä, että luo-

van prosessin johtaminen (Heikkilä, 2010) on hyvin intuitiivinen prosessi. Se vaatii johtajaltaan 

ihmisten johtamisen taitoja. Luovan organisaation toimintaa on mahdotonta käsikirjoittaa etukä-

teen, sillä käsikirjoitettuna se ei enää olisi luovaa. Myös persoonallisuustekijät ja tunnepitoinen 

tilanteessa eläminen voivat tulla tärkeään rooliin.   

Luovuuden johtamiseen on esitetty erilaisia lähestymistapoja tai menetelmiä. Paletzin (2012) mu-

kaan suurin osa organisaatioiden luovuudesta ja innovatiivisuudesta on projektipohjaista. Projek-

tinjohtaja tasapainoilee kulujen, ajan, suorituksen ja laajuuden johtamisen kanssa (Paletz, 

2012,421-423). Myös muutosjohtamisen on ehdotettu olevan yksi luovuutta tukeva johtamisen 

tapa (Marion, 2012, 460). Luovuuden johtamiseen liittyy siis oletus muutoksesta, jostakin uudesta 

tai kehittämisestä. Se, millaisella lähestymistavalla tai menetelmillä johtaja lähestyy kehittämistä, 
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on hyvin tilannesidonnaista. Menetelmiä yhdistää ihmisten johtamisen näkökulmat. Paletz (2012, 

445) toteaa, että projektijohtajan tehtävä on ohjata, rohkaista ja suunnata tiimiään. Tukevalla ja ei-

kontrolloivalla johtamistyylillä voidaan lisätä yksilöiden luovuutta. Myös Marionin (2012, 459) 

mukaan luovien yksilöiden johtaminen vaatii ohjaamista, tukemista, motivoimista ja tarvittavien 

olosuhteiden luomista. Kompleksisuuden ja kollektiivisen luovuuden johtamisessa tarvitaan nk. 

mahdollistavaa johtajuutta (engl. enabling leadership) (Marion, 2012, 468). Kaplanin mukaan 

(1996,6) mahdollistavan johtajuuden rinnalle tarvitaan vahvaa, voimakasta johtajuutta täydentä-

mään palettia, jotta johtajuus olisi vaikuttavaa. Johtaja tasapainoilee tilan antamisen ja tilan otta-

misen välillä. Kaplanin näkökulmassa on huomioitava tutkimuksen ajankohta 1990-luvulla, jolloin 

vahvemmalla ja hallitsevammalla johtajuudella on ollut enemmän jalansijaa. Positiivisella johta-

juudella (esim. Cameron 2012) on useissa tutkimuksissa havaittu olervan vaikutuksia yksilön ja 

organisaation hyvinvointiin. Positiivisella johtajuudella tarkoitetaan johtamistapaa, jossa koroste-

taan johdettavien vahvuuksia ja positiivisia puolia (Cameron, 2012, 10-22). Myös valmentavalla 

palautteella on huomattu olevan vaikutusta yksilön suoriutumiseen (Eriscsson ym. 2012, 154). 

Mahdollistavassa johtamisessa psykologisten olosuhteiden johtaminen on olennaista, johtaja en-

nemmin palkitsee aloitteista kuin rankaisee epäonnistumisesta (Marion, 2012, 473). 

Nykypäivänä tarvitaan niin kykyä johtaa innovatiivisesti kuin taitoa johtaa innovatiivisuutta (Sy-

dänmaanlakka, 2009, 18-17). Johtamisen innovaatiota on vaikea määritellä tarkasti tai rakentaa 

sille ohjekirjaa. Innovaatioiden johtaminen (Heikkilä, 2010, 303-306) vaatii johtajaltaan intuitii-

vista tilanteisiin reagoimista. Innovatiivinen ryhmä puolestaan toimii yllättävän kurinalaisesti kul-

kien kohti yhdessä asetettua määränpäätä. Määränpää tai tavoite on selkeä, mutta reitti kohti ta-

voitetta on ainutkertainen ja ennaltamäärittämätön. Innovatiivisessa kontekstissa ainoastaan ide-

asta innovaatioksi –johtaminen ei riitä, vaan on johdettava myös ihmisiä, resursseja, rahoitusta, 

verkostoja, strategisia visioita ja yhdessä oppimista (Sydänmaanlakka, 2009, 61). Innovatiivinen 

johtajuus (Heikkilä, 2010, 305-309) rakentuu aina tilannesidonnaisesti kontekstinsa ja yksilön suh-

teessa. Luovuuden ja innovatiivisuuden johtaminen on sinänsä paradoksaalista, sillä myös johta-

misen prosessi on luovissa tilanteissa suunnittelematonta. Luovuutta ei voi täysin suunnitella, 

mutta sitä voidaan ennakoida ja useimmiten luovuutta syntyy dynaamisissa olosuhteissa (Marion, 

2012, 469-470). Paletzin (2012, 429-439) mukaan luovan projektin suunnittelutyö on haastavam-

paa, sillä esimerkiksi vakiinnuttamisen suunnittelua voidaan harvoin tehdä ennen kuin tuote on 
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konseptoitu. Luovat projektit ovat kompleksisempia ja uudempia kuin organisaation perustoimin-

not, jolloin niihin sisältyy enemmän epävarmuutta ja epävarmuuden johtamista (Paletz, 2012, 429-

430). 

Erilaisten asiantuntijuuksien yhdistäminen ja mahdollisimman heterogeenisen joukon kokoaminen 

luovat paremmat edellytykset luovuudelle. Douglas (2009, 19) toteaa, että erilaisista toimijoista 

kootussa tiimissä johtaja on olennaisessa roolissa vuorovaikutuksen ja tiimin sosiaalisuuden oh-

jaajana. Johtajan kannattaa korostaa tiimin jäsenten näkymättömiä ainutlaatuisia piirteitä, kuten 

yksilön tapoja ajatella, hänen arvojaan tai osaamistaan (Douglas, 2009, 19). Näin johtaja auttaa 

myös muuta ryhmää ymmärtämään toisten erilaisuuden arvoa ja hahmottamaan tiimin kokonais-

osaamista. Luovuuden synnyttämiseksi johtajan tulee korostaa erilaisuutta ja luopua liiallisesta 

tasa-arvon tavoittelusta (jos tasa-arvolla tarkoitetaan kaikkien samanlaista kohtelua) (Douglas, 

2009, 19). Johtajan kannattaa mahdollistaa tiedon virtausta ja monimuotoisuutta lisäämällä mer-

kityksellistä tietoa vuorovaikutuksen dynamiikkaan (Marion, 2012, 472). Tiedon monimuotoisuu-

della (Marion, 2012, 472) tarkoitetaan erilaisten taustojen, koulutusten, taitojen, tuomista keskus-

teluun ja tietoisuuteen. Luovuuden ryhmädynamiikasta puhuessa tulee huomioida ryhmien komp-

leksiuus (Marion, 2012, 466). Kollektiivisessa tavoitteellisessa prosessissa ryhmädynamiikka on 

monimuotoisempaa.  Kompleksisuus on dynaaminen prosessi uusia ideoita, jossa ihmiset vuoro-

vaikuttavat dynaamisuuden kanssa (Marion, 2012, 466).   

Luovat yksilöt toimivat vaikuttavimmin, jos heidän toiminnalleen on osoitettu jonkinlaiset raamit 

ja rakenteet (Marion, 2012, 461). Tiimillä tulee olla yksi yhteinen olemisen tarkoitus ja selkeä 

maali, jota kohti he ovat menossa. Näiden maalaaminen on johtajan tehtävä (Douglas, 2009, 38-

39). Yhteistä päämäärää kohti kulkeva ryhmä muodostaa yhteisön, jonka rakentumista johtajan 

täytyy tukea monin tavoin (Mai ym. 2003, 31).  Johtajan tulee keskittyä siihen, että tiimin luova 

energia on oikein kohdennettua ja suuntautuu kohti yhteisiä tavoitteita ja tiimin ydintarkoitusta 

(Douglas, 2009, 18). Johtaja myös huolehtii siitä, että kaikki yhteisössä ovat tietoisia tavoitteista. 

Kun luovuus raamitetaan ja ohjataan oikein johtamisen välineillä, voi tiimi keskittyä asiantunte-

muksensa tuomiseen kollektiiviseen luovuuden prosessiin, asioiden organisoinnin tai resursseista 

huolehtimisen sijaan. Vaikka kyse onkin suunnittelemattomasta prosessista, voidaan sitä tukea oi-

keanlaisilla rakenteilla ja luoda näin luovaan toimintaan keskittymistä tukeva henkinen tila.   
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Monesti johtajan haaste on siirtää henkilökohtainen innovatiivisuus kollektiiviseksi innovatiivi-

suudeksi. Esimerkiksi Apple tai Microsoft ovat rakentuneet perustajiensa Steve Jobsin ja Bill Ga-

tesin henkilökohtaisen innovatiivisuuden varaan. Näiden yhtiöiden uudistumiskyky ja innovatiivi-

suus onkin vasta tulossa haasteen eteen, kun innovatiivisuus tulisi rakentua kollektiivisesti ja uu-

distua entisestään (Sydänmaanlakka, 2009, 21). Luovia ja innovatiivisia ratkaisuja rakentavan or-

ganisaation johtajan on kannustettava ja tuettava alaisiaan maailmaan, josta kenelläkään ei ole 

vielä ratkaisuja - johtajan on vietävä organisaation kulttuuria futuristiseen suuntaan (Heikkilä, 

2010, 305).  

Heikkilän (2010, 309) mukaan innovatiivisessa organisaatiossa korostuvat itsensä johtamisen tai-

dot. Johtajan rooli on usein tukea työntekijöitä itsensä johtamisessa ja oman psykologisen toimin-

tansa ohjaamisessa, jotta yksilö voi astua epämukavuusalueelleen ja kulkea rohkeasti kohti luovia 

ratkaisuja. Tämä vaatii johtajalta hyviä vuorovaikutustaitoja, tunneälyä ja itsevarmuutta rohkaista 

toimijoita uusiin hankkeisiin. Luova johtaja (Heikkilä, 2010, 322-330) ei nojaa johtamisessaan 

vain rationaaliseen toimintaan tai kvantitatiivisiin analyyseihin, vaan ymmärtää että ihmisten toi-

mintaan ja luovuuteen liittyy myös paljon inhimillisyyttä, psykologisia näkymättömiä malleja, 

jotka edellyttävät psykodynaamista lähestymistä. Luovuudessa päästään yleensä syvemmälle, kun 

johtaja käy toimijoiden kanssa kahden keskisiä tapaamisia, joissa hän aidosti kuuntelee ja pyrkii 

ymmärtämään alaistensa toimintaa ja taustoja, esimerkiksi traumoja (Heikkilä, 2010,322-330). 

Vaikuttavalla johtaja-alainen suhteella on todettu olevan yhteys projektien onnistumiseen (Marion, 

2012, 473). Tässä suhteessa psykologisen turvallisuuden tunne on oleellinen osatekijä, joka on 

tunnistettu tutkimuksissa 2000-luvusta alusta alkaen (Marion, 2012, 473). Dougalsin (2009, 40) 

mukaan ihmiset haluavat kokea, että heidän tekemisellään on merkitystä, että heidän työllään on 

väliä. Johtajan tulee sanoittaa tätä prosessia luovuuden rakentumisessa ja tehdä näkyväksi millaisia 

merkityksiä yksittäisillä tehtävillä on ollut kokonaisprosessin kannalta (Douglas, 2009, 40). Joh-

tajan tulee siis auttaa alaisiaan löytämään sisäinen palkkio työlleen (Mai ym. 2003, 33). Marion 

(2012 469-475) listaa mahdollistavan johtajan tehtäviä seuraavasti.  

1. Johtaja mahdollistaa vuorovaikutusta, myös yli tiimi rajojen. Hän kiinnittää huomiota ih-

misten väliseen formaaliin ja informaaliin vuorovaikutukseen, kannustaa avoimuuteen ja 

etsii tiimilleen vuorovaikutusta tukevia mukavia fyysisiä ympäristöjä.  
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2. Johtaja mahdollistaa keskinäisriippuvuutta. Keskinäisriippuvuus lisää yksilön painetta toi-

mia verkostossa.  

3. Johtaja mahdollistaa tehtäväsidonnaisia konfikteja. Erimielisyydet johtavat yksilöitä poh-

timaan luovia ratkaisuja jännitteiden ylittämiseksi.  

4. Johtaja hakee ryhmään diversiteettiä. Heterogeenisten ryhmien on todettu tuottavan luo-

vempia lopputuloksia kuin homogeenisten.  

5. Johtaja luo mukautuvia sääntojä. Mahdollistava johtaja luo mukautuvia sääntöjä, jotka oh-

jaavat vuorovaikutukseen, keskinäisriippuvuuteen, epävarmuuteen ja luovat painetta tuo-

toksista.  

6. Johtaja tuottaa mukautuvaa painetta, joka voi olla sidoksissa keskinäisriippuvuuteen tai 

konfliktien luomiseen  

7. Johtaja mahdollistaa epävarmuutta. 

8. Johtaja mahdollistaa tiedon virtausta, monimuotoisuutta ja tiedon kulkua.  

9. Johtaja tarjoaa luovuudelle resursseja – luovuus on parhaimmillaan rikkaiden resurssien 

ympäröimänä. Mahdollistava johtaja lisää resurssien laatua ja laajuutta.  

10. Johtaja puolustaa syntymässä olevia ideoita, muovautuvaa käytöstä ja oppimista.  

11. Johtaja tukee psykologista turvallisuuden tunnetta, joka on psykologista mukavuutta, tur-

vallisuutta, luottamusta ja riskien ottamista.  

Ihmisjohtamisen taidot ja sosiaalipsykologinen näkemys johtamisesta ovat nousseet välttämättö-

minä taloudellisen tuloksen johtamisen rinnalle. Sitoutuvuuden lisäämiseksi johtajan kannattaa li-

sätä ryhmän jäsenten ryhmään kuuluvuuden tunnetta (Mai ym. 2003, 36). Johtaja huolehtii kult-

tuurin siirtymisestä oman tiiminsä toimintaan sekä ryhmän jäsenten sosiaalistumisesta osaksi or-

ganisaation kulttuuria. Johtaja voi luoda siltoja organisaation ja yksilön tavoitteiden välille (Mai 

ym. 2003, 36). Organisaation kulttuuri koostuu sosiaalisista normeista, hyväksytyistä käytösta-

voista ja ryhmän jaetuista arvoista (Paletz, 2012, 446).  Johtajan tehtävä on luoda voimaannuttava 

ja vahvuuksia tukeva ilmapiiri, jossa on kuitenkin tarpeeksi autonomiaa (Marion, 2012, 462). Tur-

vallinen ja kunnioittava ilmapiiri tukee kollektiivisen luovuuden rakentumista. Tiimin jäsenten 
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välillä tulisi olla vahvoja siteitä, jotka eivät perustu ainoastaan formaaliin työntekoon. Johtaja voi 

mahdollistaa tällaisten suhteiden syntymistä, esimerkiksi mahdollistamalla tiimin jäsenten yhtei-

sen laatuajan viettämisen. (Douglas, 2009, 17-18.) Myös Moran ym. esittävät tiimin välisen jaka-

misen ja luottamuksen olevan avaintekijöitä luovuudelle (Moran ym. 2004,21). 

Liiallinen työmäärä vaikuttaa negatiivisesti luovuuden syntymiseen (Paletz, 2012,440). Aikapai-

neen suhteen tutkimustulokset ovat vaihtelevia. Osa tutkimuksista osoittaa, että aikapaine on pa-

rantanut yksilön itse raportoiman luovuuden kokemuksia, osa tutkimuksista taas osoittaa aikapai-

neella olevan negatiivisia vaikutuksia sisäiseen motivaatioon, minkä puolestaan on todettu vaikut-

tavan luovuuteen (Paletz, 2012,437-439). Marion (2012) kehottaa mahdollistavaa johtajaa luo-

maan painetta ryhmän tekemiseen ja etenemiseen, huolehtien kuitenkin positiivisesta ja turvalli-

sesta ilmapiiristä. Luovuuden johtaminen vaikuttaa olevan johtajille tasapainoilua eteenpäin pus-

kemisen ja hidastamisen välillä. Johtajan pitäisi tunnistaa, milloin tilanteeseen tarvitaan esimer-

kiksi aikaa vuorovaikutuksen kehittämiselle ja milloin puolestaan on oikea hetki puskea kovem-

min eteenpäin. Johtajan tehtävä on toimia myös linkkinä ympäröivän verkoston ja oman tiiminsä 

tekemisen välillä. Näissä tilanteissa voi syntyä sosiaalista vastustamista (Marion, 2012, 472). Luo-

vuuden tuotokset (Marion, 2012, 472) saattavat vaikuttaa organisaation arvoihin, sääntöihin tai 

rakenteisiin. Mahdollistavan johtajan tulee ymmärtää byrokratiaa ja sen modifioinnin mahdolli-

suuksia, sekä tunnistaa neuvoteltavissa olevat ja ei-neuvoteltavissa olevat tekijät (Marion, 2012, 

472). 

Luovuuden johtamiseen on esitetty monenlaisia näkökulmia ja lähestymistapoja. Vaikka lähesty-

mistapoja nimetään eri tavoin, on niissä monia yhdistäviä tekijöitä. Kollektiivisessa luovuudessa 

olennaista on ryhmän vuorovaikutuksen johtaminen, sen laajemmassa merkityksessä. Ryhmän 

kannalta olennaista on vuorovaikutuksen ja sosiaalistumisen laatu, sekä niissä vallitsevat psykolo-

ginen turvallisuuden tunne, luottamus ja avoimuus. Luovuudessa tehtäväsidonnaisten konfliktien 

synnyttäminen on lopputuloksen kannalta rikastuttavaa, mutta mahdollista vain luottavaisessa ym-

päristössä. Luovuuden rakentumisessa tiedon kulku ja tiedon lisääminen osaksi ryhmän komplek-

sista dynamiikkaa ovat tärkeässä roolissa, josta johtajan tulee pitää huolta. Kollektiivisen luovuu-

den prosessissa johtaja ei niinkään ole sisällöntuottaja, vaan toiminnan ohjaaja, joka näyttää suun-

taa kohti tavoitteita ja rohkaisee tiimiään epävarmuusalueelle. Johtajan vastuulla on pitää huolta 

resursseista ja struktuurista, jotta tiimi saa henkistä tilaa keskittyä luovuuteen. Johtaja on myös 
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molempisuuntainen linkki erilaisten verkostojen välillä, mikä edellyttää johtajalta tunne- ja tilan-

neälyä. Kollektiivinen luovuus kukkii parhaiten heterogeenisissä ryhmissä, joissa johtaja korostaa 

tiimin jäsenten erilaisuutta. Tässä tutkimuksessa kollektiivista luovuutta tarkastellaan johtamisen 

linssien läpi – mikä on olennaista luovan prosessin johtamisessa? Voiko luovuutta johtaa ja miten?  
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3. Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
Teorian valossa kollektiivinen luovuus esitetään nykypäivän trendinä, mutta miltä luovuus näyttää 

kehittämistehtävissä toimivien johtajien linssien läpi? Johtajuuteen liittyen keskustelu on siirtynyt 

hierarkisesta johtamisesta luovuuden ja innovatiivisuuden johtamiseen, joka edellyttää rajojen ylit-

tämistä ja verkostoyhteistyötä. Luovan prosessin johtaminen vaatii entistä monimuotoisempaa joh-

tajuutta. Tässä tutkimuksessa johtajien käsityksiä luovuudesta peilataan kollektiivisen luovuuden, 

tiedon luomisen ja luovuuden johtamisen tutkimustietoon.  

Tutkimuksessa tarkastellaan johtajien käsityksiä luovuuden elementeistä työelämässä ja keinoista 

tukea luovuutta johtamisen välineillä. Tarkastelen, miten johtajat käsittävät luovuuden työelä-

mässä, millaisilla sosiaalisilla ja kulttuurisilla tekijöillä on heidän käsitystensä mukaan merkitystä 

luovuudelle ja millaisia menetelmiä johtajat käyttävät kollektiivisen luovuuden johtamisessa. Yh-

teiskunnallisessa keskustelussakin aktiivisesti esillä ollut aihe luovuudesta ja innovaatioista yri-

tysten kilpailukyvyn välineenä luo oletuksen siitä, että luovuutta on tai ainakin olisi oltava lähes 

jokaisessa organisaatiossa. Tutkimuksessa luovuutta tarkastellaan kollektiivisena sosiaalisena pro-

sessina, ei ainoastaan yksilön persoonallisuuden piirteenä. Luovuus nähdään myös tieteelliseen 

nykykäsitykseen nojaten taitona, jota yksilö ja ryhmä voivat harjoitella.  

Tutkimuksen hypoteesi on, että tarve luovuudelle on työelämässä tunnistettu, mutta sen potentiaa-

lin maksimaalista hyödyntämistä ja tukemista johtamisen keinoin ei ole välttämättä osattu ottaa 

käyttöön. Johtajien käsityksiä työelämän luovuudesta peilataan teoriaosuudessa esitettyihin näke-

myksiin luovuuden rakentumisesta. Tutkimuksessa tarkastellaan, vastaavatko johtajien käsitykset 

luovuudesta, sen rakenteista ja johtamisesta ajankohtaisinta tutkimustietoa aiheesta. Lisäksi tutki-

muksessa verrataan, onko luovuus-käsityksissä eroja pienempien ja suurempien organisaatioiden 

välillä, ovatko esimerkiksi pienemmät yritykset ketterämpiä hyödyntämään kollektiivista luo-

vuutta toimintansa kehittämisessä? Tutkimusongelmaa lähestytään kolmen tutkimuskysymyksen 

kautta, jotka painottuvat yleisesti luovuuteen, sen raameihin ja kolmanneksi johtajuuteen 
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Tutkimuskysymykset 

1. Millaisia käsityksiä johtajilla on luovuudesta työelämässä?  

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tavoitteena on kartoittaa johtajien käsityksiä yleisesti luovuu-

desta ilmiönä. Tämän teeman osalta tarkastellaan, millaisena johtajat näkevät luovuuden rakentu-

misen arjessaan ja tunnistavatko he kollektiivisen luovuuden elementtejä organisaatioissaan. Ky-

symyksen tavoitteena on myös kartoittaa, mistä johtajat puhuvat puhuessaan luovuudesta.  

2. Millaisia käsityksiä johtajilla on luovuuden rakenteista organisaatiossa?  

Toisen tutkimusteeman osalta tavoitteena on tarkastella käsityksiä luovuutta mahdollistavista ra-

kenteista organisaatioissa. Tutkimuskysymys kartoittaa, millaiset organisaation rakenteet ovat joh-

tajien käsitysten perusteella edistäneet luovuutta ja, mitkä mahdollisesti haitanneet sitä.  

3. Millaisia käsityksiä johtajilla on luovuuden johtamisesta?  

Kolmas tutkimuskysymys pureutuu luovuuden johtamiseen. Tutkimuskysymyksen tavoitteena on 

tarkastella johtajien tapoja johtaa luovaa kehittämistoimintaa sekä sitä, miten johtajat ylipäätään 

mieltävät luovuuden johtamisen – onko kollektiivista luovuutta mahdollista johtaa?  
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4. Tutkimusmenetelmä 
Tässä kappaleessa kuvataan tutkimuksen menetelmät. Alussa kuvaan tutkimuksen osanottajia, sit-

ten aineistonkeruun menetelmiä sekä analyysissa käytettyä kvalitatiivista tutkimusmenetelmää ja 

fenomenologista lähestymistapaa. Lopuksi käsittelen aineiston analyysiprosessia sekä menetel-

mien luotettavuutta ja eettisyyttä.   

4.1 Osanottajat 

Laadullisessa tutkimuksessa olennaista on, että tutkittavilla henkilöillä on kokemusta tai mahdol-

lisimman paljon tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Tutkittavien valinta täytyy tehdä harkitusti, jotta otos 

sopisi tarkoitukseensa (Tuomi ym. 2002, 88). Tämän tutkimuksen kohderyhmänä olivat kehittä-

mistehtävissä toimivat johtajat. Tutkittavilta ei edellytetty johtaja-titteliä, vaan määritelmä johta-

juudelle oli väljempi. Johtajina pidettiin ammattilaisia, jotka toimivat työelämän organisaatiossa 

vastuutehtävissä, esimerkiksi projektin tai tiimin vetäjänä. Tutkimukseen eivät soveltuneet perus-

toimintaa johtavat henkilöt, vaan edellytyksenä oli, että johdettavan kohteen (ilmiö, asia, tiimi, 

projekti, organisaatio) tavoitteena oli luoda jotakin uutta tai kehittää toimintaansa. Haastateltavan 

asemalla organisaation hierarkiassa ei ollut merkitystä. 

Haastateltavia etsittiin lyhyen saatekirjeen avulla, jossa kuvattiin tutkimuksen aihe ja tarkoitus 

(Liite 1). Saatekirjettä jaettiin tutkijan Facebook-seinällä sekä erilaisissa Facebookin asiantuntija-

ryhmissä. Laadullisessa tutkimuksessa voidaan käyttää myös määrällisestä tutkimuksesta tuttua 

niin sanottua eliittiotantaa. Tässä otantamenetelmässä tutkittaviksi valitaan tietyt henkilöt, joiden 

oletetaan omaavan tietoa tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi ym. 2002, 88). Muutamaa haastateltavaa 

lähestyttiin henkilökohtaisesti viestillä, sillä heidän kohdallaan oli etukäteen tiedossa, että heidän 

työtehtävänsä ja profiilinsa sopivat tutkimukseen. 

Haastateltavia ilmoittautui tutkimukseen 10. Haastatteluja toteutettiin alkuun kuusi kappaletta ja 

haastattelut sovittiin ilmoittautumisjärjestyksen mukaisesti. Näiden haastattelun jälkeen päädyttiin 

keräämään vielä neljä kappaletta lisähaastatteluja. Ensimmäiset kuusi haastattelua toteutettiin 

kesä-heinäkuussa 2018 ja lisähaastattelut lokakuussa 2018. Saturaatiolla tarkoitetaan aineiston 

kyllääntymistä, eli sitä, että aineisto toistaa itseään eikä uusia tutkimusasetelman kannalta rele-

vantteja näkökulmia enää nouse (Tuomi ym. 2002, 88-89). Lisähaastatteluja tehdessä huomattiin 

hyvin pian, ettei haastatteluista noussut uusia elementtejä, vaan haastattelut pikemminkin vahvis-

tivat aikaisemmin havaittuja ilmiöitä.  



   
 

28 
 

Haastateltavien vastuualueet organisaatioissa vaihtelivat kehittämishankkeesta, organisaation tie-

tyn osa-alueen kehittämiseen ja osa-alueesta vastaamiseen. Jokaisen haastateltavan työnkuvaa yh-

disti uuden luominen. He toimivat tehtävässä, jossa projektin tai vastuualueen tavoitteena oli syn-

nyttää uutta joko organisaation toimintaan tai laajemmin toimialueelle. Haastateltavat toimivat uu-

den luomisen näköalapaikalla nykypäivän työelämässä ja sopivat hyvin tutkimuksen kohderyh-

mään.  

Haastateltavat olivat iältään 25-40 vuotiaita nuoria aikuisia. Ikää tai kokemusta ei pidetty tässä 

tutkimuksessa oleellisena muuttujana. Ericsson ym. (2012, 159) tutkivat kokemuksen merkitystä 

innovaatioiden tuottamisessa ja havaitsivat, ettei asiantuntijuuden kokemuksen pituudella ollut 

merkitystä innovaation syntymiselle, mikäli kaikki tarvittava tieto on innovaattoreiden saatavilla. 

Taulukossa 1 kuvataan tämän tutkimuksen kannalta oleelliset taustatiedot haastateltavista ja hei-

dän organisaatioistaan. Näiden taustatekijöiden tavoitteena oli hahmottaa haastateltavien ympäris-

töä ja toiminnan kontekstia. Organisaatiosarake kuvaa karkeasti haastateltavan organisaation luon-

netta. Tässä sarakkeessa kasvuyrityksellä tarkoitetaan sekä startup-tyyppisiä että jo skaalautuvia 

scale-up -tyyppisiä yrityksiä. Työtehtävien sarake viittaa johdettavaan tiimiin tai kohteeseen. Va-

kiintuneella kehittämisellä tarkoitetaan työtehtävää, jossa henkilö johtaa organisaation vakiintu-

neempaa kehittämistoimintaa, ei esimerkiksi yksittäistä kehittämishanketta tai projektia. Työteh-

tävä heidän kohdallaan oli useimmiten vakituinen ja kehittämistyö pysyvämpää. Projekti puoles-

taan viittaa kehittämishankkeisiin ja projekteihin, joilla on selkeä alku- ja loppuajankohta sekä 

määränpää. Sisäinen kehittämisprojekti tarkoittaa lähes samanlaista kontekstia kuin projekti, mutta 

kyseessä oli organisaation sisäistä kehittämistä koskeva hanke, joten esimerkiksi sidosryhmä toi-

minta ja tavoitteet erosivat hieman muista projekteiksi määritellyistä tehtävistä. Haastateltavilta 

kysyttiin koulutustaustaa, joka saattoi vaikuttaa yksilön johtamiskäsityksiin sekä opittuihin mene-

telmiin ja toimintatapoihin. Henkilöstömäärä sarakkeeseen on eritelty arvioitu koko organisaation 

henkilöstömäärä. Projektin henkilöstö sarakkeeseen on eritelty kehittämishankkeessa toimivan tii-

min koko tai muulla tavoin haastateltavan työnkuvan kannalta olennaisen tiimin tai työntekijöiden 

määrä. Nämä henkilöt toimivat tiiviisti yhteistyössä haastateltavan kanssa, joten vaikka projektin 

vaikuttavuus olisi ollut laajemmalle kohdejoukolle tähän eriteltiin arjessa aktiivisesti näkyvä tiimi 

tai henkilöt, joiden pohjalta haastateltava suurimmaksi osaksi myös vastasi haastattelukysymyk-

siin.  
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Taulukko 1. Yhteenveto tutkimuksen osanottajista ja heidän taustastaan.  

Haastateltava Organisaatio Organisaation 

henkilöstö 

Projektin 

henkilöstö 

Työtehtävä Koulutustausta 

Haastateltava 1 Suuri julkinen or-

ganisaatio 

300 henkilön 

yksikkö 

5 henkilöä projekti Kasvatustieteen 

maisteri 

Haastateltava 2 Suuri yksityinen 

organisaatio 

6000 henkilön or-

ganisaatio 

noin 10 hen-

kilöä 

sisäinen kehit-

tämisprojekti 

Kasvatustieteen 

maisteri 

Haastateltava3 Kasvuyritys noin 30 henkilön 

organisaatio  

noin 30 hen-

kilöä 

vakiintunut ke-

hittäminen 

Kasvatustieteen 

maisteri 

Haastateltava 4 Suuri julkinen or-

ganisaatio 

Työnantajalla tu-

hansia työntekijöitä 

noin 30 hen-

kilöä 

projekti Kasvatustieteen 

maisteri 

Haastateltava 5 Nuori järjestö 8 palkallista henki-

löä ja satoja vapaa-

ehtoisia työnteki-

jöitä  

8 henkilöä projekti Valtiotieteen maisteri 

Haastateltava6 Suuri julkinen or-

ganisaatio 

Työnantajalla tu-

hansia työntekijöitä 

2-4 henkilöä projekti Filosofian maisteri 

Haastateltava 7 Keskisuuri yritys  300 henkilön or-

ganisaatio  

8 henkilöä vakiintunut ke-

hittäminen 

Konetekniikan insinö-

öri  

Haastatateltava8 Kasvuyritys 14 henkilön organ-

isaatio  

14 henkilöä vakiintunut ke-

hittäminen 

Valmistuva kongnitio-

tieteen maisteri  

Haastatateltava 9 Kasvuyritys 28 henkilön organ-

isaatio 

28 henkilöä vakiintunut ke-

hittäminen 

Diplomi-insinööri 

Haastateltava 10 Suuri julkinen or-

ganisaatio 

Työnantajalla tu-

hansia työntekijöitä  

4-10 henkilöä, 

toimii erilais-

ten pienem-

pien tiimien 

kanssa  

vakiintunut ke-

hittäminen 

Käsityötieteen maisteri 

 

Kaikki haastateltavat osallistuivat tutkimukseen vapaaehtoisesti ja tutkija lupasi suojella heidän 

anonymiteettiaan. Tästä syystä myöskään organisaatioiden taustatietoja ei voida kuvata tarkem-

min. Osa haastateltavista oli tutkijalle ennestään tuttuja. Tuttuus saattoi edesauttaa keskustelun 

aloitusta haastattelutilanteessa sekä yhteisen todellisuuden rakentumista. Tutkijana oli kuitenkin 

kiinnitettävä aktiivisesti huomiota siihen, että ei tee oletuksia tutkittavien vastauksista. Minulla oli 
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myös osan kohdalla käsitys tutkittavan työnkuvasta, joten haastattelussa oli kiinnitettävä huo-

miota, että haastateltava pääsee sanoittamaan työtään itse. Etenkin tuttujen kohdalla pysyin mah-

dollisimman vähäsanaisena, enkä juurikaan kommentoinut tutkittavien vastauksia. Haastatteluti-

lanteen roolit avattiin tutkittaville haastattelun alussa, jotta tilanne ei tuntuisi kummalliselta yksi-

puolisuutensa vuoksi. Aineiston kertyessä osoittautui, ettei sillä oliko haastateltava ennestään tuttu 

ollut haastattelujen sisällön kannalta merkitystä. Keskustelun soljuvuuteen vaikutti enemmän se, 

kuinka paljon haastateltava oli reflektoinut kyseisiä teemoja ennestään.   
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4.2 Teemahaastattelu aineistonkeruu menetelmänä 

Haastattelu ja erilaiset dokumenttiaineistot ovat laadullisen tutkimuksen yleisimpiä aineistonke-

ruumenetelmiä (Tuomi ym. 2002, 73). Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla. Haastatte-

lun etu on sen joustavuus, etenkin jos haastattelurunko ei ole strukturoitu. Haastattelun tavoitteena 

on saada mahdollisimman paljon tietoa käsillä olevasta ilmiöstä ja tutkimustilanteessa haastattelun 

voidaan antaa edetä keskustelun pohjalta (Tuomi ym. 2002, 74-75). 

Haastattelut tehtiin teemahaastatteluna kesä- ja lokakuussa 2018. Teemahaastattelussa aiheet tai 

teemat on päätetty etukäteen, mutta muuten haastattelu etenee omalla painollaan riippuen siitä, 

mitä haastateltava haluaa kertoa (Eskola ym. 1998, 87). Teemahaastattelun pohja kannattaa muo-

dostaa käsitehierarkian kautta, jota syventämällä saa luotua myös itse haastattelutilanteeseen tuki-

kysymyksiä sekä valmiita teemoja (Aaltola ym. 2007, 34-38). Teemoittelussa olennaista onkin 

teorian ja empirian vuorovaikutus (Eskola ym. 1998, 176). Puolistrukturoitu teemahaastattelu lä-

hentelee syvähaastattelua ja metodologisesti teemahaastattelussa korostetaan ihmisten tulkintoja, 

merkityksiä ja niiden syntymistä vuorovaikutuksessa (Tuomi ym. 2002, 77).  

Haastattelurunko rakennettiin kolmen teeman kautta: luovuus-käsitykset, luovuuden rakenteet or-

ganisaatiossa ja luovuuden johtaminen. Jokaiseen teemaan oli mietitty muutama ydinkysymys, 

sekä näiden lisäksi liuta apukysymyksiä, joita käytettiin tarvittaessa. Luovuus-käsitysten teemassa 

keskusteltiin siitä, kuinka tutkittavat käsittävät luovuuden omassa työssään ja organisaatiossaan. 

Teeman taustalla oli tavoite ymmärtää, nähdäänkö luovuuden rakentuvan kollektiivisesti ja, 

kuinka se todellisissa arjen esimerkeissä näyttäytyy. Luovuuden rakenteista keskusteltaessa käy-

tiin läpi organisaatioiden tiedon jakamisen käytäntöjä, luovuutta ja kehittämistä tukevia rakenteita, 

sekä yhteistyön muotoja. Johtajuuden teema jakautui kahteen alaosioon: henkilöön johtajana sekä 

ajatuksiin luovuuden johtamisesta. Teeman kohdalla keskusteltiin tutkittavan omasta tavasta joh-

taa sekä ajatuksista luovuuden johtamiseen liittyen - voiko ja miten luovuutta johtaa. Haastattelun 

alussa tiedusteltiin muutamia taustatietoja, joita olivat koulutustausta, työpaikka, tiimin kuvaus 

sekä mieltääkö itsensä luovaksi henkilöksi. Taustatietojen avulla hahmotettiin tutkittavien toimin-

taympäristöä ja kontekstia, jonka pohjalta he keskustelevat aiheesta. Osanottajien taustatiedot ku-

vattiin taulukossa 1. 

Haastateltavat saivat etukäteen nähtäville haastattelun orientaatiorungon (Liite 2), jossa kerrottiin 

lyhyesti tutkimuksen tavoitteista ja haastattelussa käsiteltävistä teemoista. Haastateltavat saivat 
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tutustua orientaatiomateriaaliin vapaaehtoisesti. Orientaatiorungossa haastattelun kulku esitettiin 

yleisellä tasolla teemoittain ja tavoitteena oli orientoida haastateltavaa tutkittavaan aiheeseen. Kes-

kustelun kulkua ei kuitenkaan haluttu määritellä täysin etukäteen, joten rungon lisäksi tutkijalla 

oli useita lisäkysymyksiä haastattelutilanteessa tarvittaessa käytettäväksi. Haastattelut kestivät 50 

minuutista 70 minuuttiin ja ne toteutettiin, joko kahvilassa tai haastateltavan työpaikalla. Haastat-

telut äänitettiin kahdella laitteella.  

Aineistonkeruun tukena käytettiin myös lyhyttä piirrustustehtävää, jossa haastateltavien tehtävä 

oli piirtää verkostokaavio omasta sijoittumisestaan suhteessa tiimiinsä ja toimintaympäristöönsä 

(Palonen & Hakkarainen, 2014). Tehtävän tavoitteena oli ymmärtää johtajien ajatuksia johtajuu-

den roolista vielä tarkemmin ja toisaalta ymmärtää myös vallitsevaa toimintaympäristöä suhteessa 

johdettavaan asiaan. Haastattelutilanteessa havaittiin, että usein piirustusvaiheessa haastateltava 

selosti piirtämäänsä ja nosti esiin mielenkiintoisia näkemyksiä, joita haastattelutilanteessa ei ollut 

vielä tullut esiin ja joita ei kysymällä olisi saavutettu. Aineistoa kerätessä olin ajatellut, että myös 

kuvia käytetään analyysissä ja osana tutkimustuloksia, mutta lopulta litterointeihin piirtämisen yh-

teydessä tallentunut pohdinta toimi tutkimuskysymysten kannalta arvokkaana ja riittävänä  aineis-

tona.  
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4.3 Kvalitatiivinen tutkimus ja fenomenologinen lähestymistapa 

Laadullinen tutkimus pyrkii kuvaamaan ilmiöitä, ymmärtämään toimintaa tai antamaan tulkintoja 

teoreettisille ilmiöille, määrällisessä tutkimuksessa totutun tilastollisen yleistämisen sijaan (Tuomi 

ym. 2002, 87). Se pyrkii tutkimaan moninaista todellisuutta, todellisen elämän ilmiöitä, mahdolli-

simman kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi ym. 2010, 161). Laadullisessa tutkimuksessa aineisto kerä-

tään useimmiten ihmisiltä ja kohdejoukko voidaan valita tarkoituksenmukaisesti (Hirsjärvi ym. 

2010, 164). Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kehittämistehtävissä toimivien johtajien käsityksiä 

luovuuden rakentumisesta ja johtajuuden suhteesta organisaation luovuuteen. Tällaisen ilmiön tut-

kimiseen laadullinen tutkimusmenetelmä on toimiva vaihtoehto. Laadullisella tutkimuksella pääs-

tään ilmiöön käsiksi syvemmin pyrkimällä ymmärtämään johtajien käsityksiä tutkittavasta ai-

heesta. Koska aihepiiri on varsin vähän tutkittu ja johtajat vaikeasti tavoitettavissa, kvantitatiivisen 

kyselyn tekeminen ja tulosten tilastollinen yleistäminen eivat olisi tarjonneet toimivia ratkaisuja. 

Haastateltavien erilaisten taustojen ansiosta ilmiöön päästiin johtajuuden näkökulmasta käsiksi 

kokonaisvaltaisesti.  

Tuomen ja kumppanien mukaan (2002, 33-36) fenomenologia on hyvin perinteinen ihmistieteiden 

lähestymistapa. Laadulliseen kasvatustieteen pro gradu työhön fenomenologinen lähestymistapa 

sopi siis erittäin hyvin. Perinteen erityispiirre on se, että niin tutkittava kuin tutkija ovat ihmisiä. 

Tutkimuksellisesta näkökulmasta fenomenologia ja hermeneuttinen perinne tutkivat kokemuksia, 

merkityksiä ja yhteisöllisyyttä (Tuomi ym. 2002, 33-36). Tässä tutkimuksessa tutkittiin johtajien 

käsityksiä luovuudesta ja sen rakentumisesta. Johtajien käsitykset rakentuvat heidän kokemustensa 

ja merkityksen luomisen kautta. Tuomi ja kumppannit toteavat (2002, 33-36), että fenomenologi-

assa kokemuksen tutkimista voidaan tarkentaa inhimillisen kokemukseen, joka tosin rakentuu in-

tentionaalisesti merkitysten pohjalta. Fenomenologinen merkitysteoria olettaa, että ihmisyksilö on 

aina pohjimmiltaan yhteisöllinen. Lähestymistapa sopi hyvin tutkimukseen, jossa tarkasteltiin työ-

elämässä yhteisöllisesti rakentuvaa ilmiötä, vaikkakin lähestymistapa käsitteli yksilöllisiä käsityk-

siä luovuudesta ja sen johtamisesta. Asioiden merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa subjektien 

välillä, toisin sanoen intersubjektiivisesti (Tuomi ym. 2002, 33-36). Fenomenologisella tutkimuk-

sella tavoitellaan sitä, että jo tunnettu asia eli kokemus sanoitetaan tiedetyksi. Tutkimus ei siis 

niinkään luo täysin uutta. Tutkija tulkitsee arkimaailmassa läsnäolevia, mutta ei ehkä täysin käsit-

teellistettyjä ilmiöitä ja asioita, tutkittavien kokemusten kautta (Tuomi ym. 2002, 33-36). Tutki-

musta suunnitellessa ymmärrettiin se, että sinällään kollektiivinen luovuus ei ole ilmiönä uusi. 
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Tutkimuksessa pyrittiin tuomaan johtajien käsityksiä luovuudesta tiedettävälle tasolle, joka on kui-

tenkin lähestymistapana suhteellisen tuore.  
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4.4 Aineiston analyysi  
Laadullisessa analyysissä tutkimusongelma ikään kuin keskustelee aineiston kanssa läpi analyysi-

vaiheen. Yleensä syvempiin analyyttisiin kysymyksiin päästään vasta, kun aineisto on tutumpi. 

Tutkimuskysymysten täsmennys voidaan usein tehdä vasta analyysin edetessä (Ruusuvuori ym. 

2010, 9-20). Alustava analyysitavan valinta ohjaa aineiston työstämistä jo litterointi vaiheessa 

(Hirsjärvi ym. 2000, 135). Tutkimuksessa haluttiin sanoittaa johtajien käsityksiä luovuuden raken-

tumisesta työelämässä, joten sisällönanalyysi valittiin analyysimenetelmäksi jo tutkimuksen ai-

hetta määrittäessä. Sisällönanalyysi sopi hyvin teemahaastattelulla kerätyn aineiston analyysiin. 

Sisällönanalyysin tavoitteena on ymmärtää merkityksiä tekstiaineistosta ja muodostaa tutkittavasta 

ilmiöstä sanallinen selkeä kuvaus (vrt. diskurssianalyysi tai sisällön erittely) (Tuomi ym. 2002, 

105-110). Sen avulla aineistoa organisoidaan ja siihen luodaan selkeyttä, jotta johtopäätösten te-

keminen on mahdollista (Tuomi ym. 2002, 110). 

 

Laadullisen aineiston analyysi aloitetaan tekemällä päätös, mikä aineistossa on kiinnostavaa 

(Tuomi ym. 2002, 94-95). Kiinnostuksen kohteet määräytyivät haastattelun teemojen mukaan. 

Teoriaohjaavan sisällönanalyysin kulku etenee teoreettisen mallien ja aineistolähtöisyyden vuoro-

puheluna, jolloin on kyse abduktiivisen päättelyn logiikasta (Tuomi ym. 2002, 97-99). Analyysi-

menetelmässä aikaisempi tieto toimii tutkijan apuvälineenä ja raamina analyysin teolle, mutta ei 

määritä analyysin kulkua (Tuomi ym. 2002, 97-99). Tuomen ja kumppanien mukaan (2002, 97-

99) teorialähtöisestä analyysistä poiketen tässä lähestymistavassa ei ole tarkoitus testata jotakin 

tiettyä tieteellistä teoriaa käytännössä. Aineistoa oli luontevaa lähestyä jo kevyesti teorian pohjalta 

määritellyn raamin kautta. Suhtauduin aineistoon avoimesti ja hyödynsin analyysissä aineistoläh-

töistä analyysitapaa. Tässä tutkimuksessa ei voida puhua täysin aineistolähtöisestä analyysistä, 

sillä teoriaan oli perehdytty ennen analyysivaihetta. Perinteisesti aineistolähtöisen analyysin haas-

teita pyritäänkin ratkaisemaan teoriaohjaavan analyysin keinoin, joka jättää tilaa tutkittavien ää-

nelle teorialähtöistä analyysiä enemmän (Tuomi ym. 2002, 98).  

 

Ennen analyysiä muutin aineiston tekstimuotoiseksi litteroimalla se sanasta sanaan. Sen jälkeen 

perehdyin aineistoon lukemalla sen läpi muutamaan kertaan tehden samalla muistiinpanoja. Jo 

tässä vaiheessa huomasin, että aineiston saturaatio on riittävä, sillä samat tutkimusongelman kan-

nalta merkitykselliset aiheet nousivat jokaisessa haastattelussa. Ennen aineistolainauksien valintaa 
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oli tärkeää määrittää analyysiyksikkö (Tuomi ym. 2002, 112-113). Valitsin aineistolainaukset tut-

kimuskysymysten ohjaamana. Sisällönanalyysiin soveltuvaksi yksiköksi valikoitui kokonaiset pu-

heen pätkät, joissa myös vuorovaikutus haastattelijan kanssa otettiin tarvittaessa huomioon. Koska 

tavoitteena oli ymmärtää tutkittavaa ilmiötä ja sen kokemuksellisia merkityksiä tarkemmin, oli 

tutkimusongelman kannalta tärkeää valita aineistosta kokonaisia kuvauksia tutkimuskysymyksiin 

liittyen. Yksi aineistolainaus saattoi olla yhdestä lauseesta usean lauseen puhepätkään. 

Haastatteluaineiston analyysi jakautuu yleensä kolmeen toisiinsa nivoutuvaan osatehtävään: luo-

kitteluun, analysointiin ja tulkintaan. Luokittelun rooli on järjestellä aineisto tutkimusongelman 

mukaisella tavalla (Ruusuvuori ym. 2010, 9-20). Luokittelussa on tärkeää, että luokat ovat perus-

teltavissa niin teorian kuin empirian pohjalta (Hirsjärvi ym. 2001, 147). Tutkijan on pidettävä huoli 

teorian ja empirian vuorovaikutuksesta niin analyysi- kuin raportointivaiheessa. Aineiston luokit-

telua voidaan tehdä monin eri perustein, joita voivat olla esimerkiksi tutkimusongelman pohjalta 

luokittelu tai teoreettisten mallien pohjalta luokittelu (Hirsjärvi ym. 2001, 148). Luokittelun me-

netelmää voidaan käyttää jo aineiston analyysia aloittaessa ehdollisena alaluokkana (Hirsjärvi ym. 

2001, 149). Alustava jäsentely helpottaa analyysin aloitusta, mutta ei kuitenkaan sido tutkijaa lo-

pullisiin ratkaisuihin. Aineistoon perehtymisen jälkeen merkitsin aineistosta näitä tutkimuskysy-

myksiin vastaavia aineistolainauksia teemakerrallaan. Merkitsin teemat haastattelussa käytettyjen 

teemojen pohjalta, joita olivat luovuus, organisatoriset rakenteet ja johtajuus. Tämän jälkeen kävin 

aineiston koodattuna kertaalleen läpi varmistaakseni, että kaikki tutkimuksen kannalta oleellinen 

on valittu tutkimuksen analyysiin käsiteltäväksi. Kävin myös aineistolainauksien ulkopuolelle jää-

neet aineistopätkät erikseen läpi. Etsin poisjätetyistä lainauksista vielä kertaalleen yhtymäkohtia 

tutkimuksen teemoihin. Pois jätettyjen aineisto-osuuksien läpikäynnillä varmistin, että aineistoon 

on suhtauduttu riittävän objektiivisesti ja ettei olennaisia piirteitä jää huomiotta tutkimuksen ana-

lyysissä.  

Luokittelu-vaiheessa jaoin aineistolainaukset kolmen tutkimuskysymyksen mukaisesti teemojen 

alle Excel- taulukkoon. Teemat olivat luovuus, organisatoriset rakenteet ja johtajuus. Tämän jäl-

keen ryhdyin lukemaan lainauksia läpi ja kirjoitin niistä pelkistetyt kuvaukset. Luin pelkistettyjä 

kuvauksia lävitse ja ryhmittelin kuvaukset samankaltaisuuden pohjalta uudelleen Excel -taulu-

kossa. Pelkistettyjen kuvausten pohjalta tein teemoja kuvaavat alaluokat, joista johdin lopulta ylä-

luokat. Yläluokkia luodessa huomasin yhtymäkohtia eri teemojen välillä ja yläluokkia siirrettiin 



   
 

37 
 

niitä paremmin kuvaavampien teemojen alle. Yläluokkia muodostettiin lopulta kahdeksan. Nämä 

esitetään tarkemmin luvussa 5.  

Ajoittain luokittelu-vaiheessa oli haastavaa tunnistaa ja tehdä päätöksiä, minkä teeman alle lai-

naukset kannattaa sijoittaa. Välillä lainauksen sijoittaminen minkä tahansa teeman alle tuntui pe-

rustellulta. Lopulta tein jaottelun niin, että kokosin luovuuskäsitysten -teeman alle luovuutta ku-

vaavia lainauksia sekä ryhmän tasolla luovuuteen liittyviä kuvauksia. Kokosin käsitykset luovuu-

den organisatorisista rakenteista teeman alle kuvaukset, jotka käsittelivät luovuuden sosiaalisia ja 

kulttuurisia tekijöitä organisaatiossa. Nämä lainaukset käsittelivät luovuuden organisaation tason 

kontekstia ja ulkoisia mahdollistavia sekä hidastavia tekijöitä organisaatiossa. Käsityksiin johta-

juudesta suhteessa luovuuteen keräsin johtajuutta kuvaavat lainaukset. Vaikka johtajuus teemana 

oli suhteellisen selkeä, vastaukset käsittelivät osin samoja aiheita kuin edellisissä tutkimustee-

moissa. Sijoitin kaksi johtajuutta käsittelevää yläluokkaa (motivaation herättely sekä johtaja link-

kinä verkostoihin) muiden yläluokkien alle, sillä nämä kuvaukset käsittelivät selvästi kyseisten 

yläluokkien aihealueita. Alaluokan muodostamisessa edellytin, että vähintään viisi haastateltavista 

oli puhunut aiheesta. Mikäli puhetta oli vain neljän tai vähemmän haastateltavan toimesta, jätin 

kyseisen alaluokan kokonaan käsittelemättä tässä tutkimuksessa. Tutkimustulos-kappaleessa olen 

eritellyt aineistolainausten määrän per alaluokka. Määrä vaihtelee luokista riippuen. Joihinkin ylä-

luokkiin liittyvää puhetta oli todella paljon jokaiselta haastateltavalta, osassa taas puhe on vähäi-

sempää. Olen koonnut liitteen 3 taulukkoon esimerkin jokaisen yläluokan muodostuksesta, jossa 

on näkyvillä lainaus, pelkistys, alaluokka ja yläluokka. Käsittelen aineistoluokkien rakentumista 

ja tutkimustuloksia tarkemmin luvussa 5.  
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4.5 Aineistonkeruumenetelmien luotettavuus ja eettisyys 

Tuomen ja kumppanien mukaan (2002, 128-129) osa tutkimuksen eettisistä normeista liittyy tie-

donhankintaan ja tutkittavien suojaan. Lähtökohtaisesti käytäntö on, että tutkittavien on tiedettävä 

tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja mahdolliset riskit sekä osallistumisen vapaaehtoisuus (ml. 

tutkimuksen keskeyttäminen). Oleellista on myös tietojen luottamuksellisuus ja niiden hyödyntä-

minen vain sovittuun käyttötarkoitukseen. Lisäksi tutkittavien anonymiteetti on taattava (Tuomi 

ym. 2002, 128-129). Haastateltavat olivat vapaaehtoisia aikuisia ja heille kerrottiin, että haastatel-

tavalla on milloin tahansa mahdollisuus keskeyttää haastattelu tai kieltäytyä vastaamasta kysy-

myksiin. Heille luvattiin, että tutkittavien anonymiteettia suojeltaisiin aineiston käsittelyssä ja ana-

lyysissa. Siten tutkimuksessa ei  esimerkiksi mainita työnantajien nimiä. Taustatietoina kerättyjä 

kuvauksia organisaation koosta ja sektorista hyödynnettiin luovuuden rakenteita analysoidessa.  

Osa laadullisen tutkimuksen eettisyyttä on johdonmukaisuus ja läpinäkyvyys prosessin raportoin-

nissa. Jokainen haastateltava oli nähnyt saatekirjeen sekä halutessaan perehtynyt haastattelun 

orientaatiorunkoon etukäteen. Tieto tutkimuksen yleisestä tarkoituksesta oli etukäteen haastatelta-

vien tiedossa, koska tutkittiin juuri heidän kokemuksiaan luovuuden johtamisesta. Tässä tutkimuk-

sessa sitouduttiin takaamaan osanottajien anonymiteetti ja aiheesta keskusteltiin haastateltavien 

kanssa ennen haastattelun aloitusta. Haastateltaville kerrottiin myös, että he saavat keskeyttää 

haastattelun, milloin tahansa. Hyvää tieteellistä käytäntöä noudattamalla ja eettisiä ratkaisuja te-

kemällä tuetaan myös koko tutkimuksen uskottavuutta (Tuomi ym. 2002, 129).   

Haastattelu on aina vuorovaikutustilanne, joka tulee ottaa huomioon tulosten analyysissä. Haasta-

teltavan kertomus ei ikinä ole vain yksilöllinen tuotos, vaan haastattelija osallistuu siihen aktiivi-

sesti ja näin ollen vaikuttaa myös lopulliseen sanomaan. Tutkijan ja tutkittavan sosiaaliset maail-

mat kohtaavat haastattelutilanteessa ja vaikka keskustelu soljuisikin yhteisymmärryksessä, on so-

siaalinen todellisuus harvemmin täysin samanlainen (Ruusuvuori ym. 2009, 29-36). Haastattelussa 

tutkijan neutraalius on tärkeä ottaa huomioon. Haastattelijan tulisi siis näyttäytyä suhteellisen puo-

lueettomana ja olla arvottamatta tutkittavan vastauksia (Ruusuvuori ym. 2009, 44). Tiedon epis-

teeminen oikeus tutkimushaastattelussa on pitkälti haastateltavalla, jolloin vuorovaikutuksen 

luonne ja roolien rakentuminen poikkeavat selvästi esimerkiksi arkikeskustelusta. Haastatteluti-

lanteessa haastattelijan on tarkkailtava rooliaan asiantuntijana. Useimmiten haastattelijat haluavat 

hiljentyä oman asiantuntijuutensa suhteen, jotta tutkittavan ääni saadaan kuuluviin mahdollisim-
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man autenttisena (Ruusuvuori ym. 2009, 33-34). Haastattelutilanteessa minun oli tärkeää huomi-

oida omat kokemukseni ja ymmärrykseni aihealueeseen liittyen. Tutkijana oli välillä haastavaa 

olla kommentoimatta esimerkiksi oman työn kannalta kiinnostavia teemoja. Tutkijana oli koko 

ajan terästettävä tutkimuksen tavoitetta ja tutkimuskysymyksiä mielessään. Tässä onnistuttiin suh-

teellisen hyvin. Haastavinta neutraaliuden toteuttaminen oli tutuimpien haastateltavien kohdalla, 

joita oli tutkittavista neljä kappaletta. Heidän kohdallaan neutraalius vaati minulta tietoisemmin 

omaan rooliin keskittymistä ja jopa vielä vähäsanaisempaa vuorovaikutusta haastattelutilanteessa. 

Ruusuvuoren (2009) mukaan osapuolten välinen luottamus on toisaalta haastattelutilanteessa tär-

keässä roolissa haastattelun onnistumista ajatellen. Haastattelija voi osoittaa luottamusta mm. tur-

vaamalla anonymiteetin sekä osoittamalla kiinnostusta haastateltavaa kohtaan (Ruusuvuori ym. 

2009, 41). Ennestään tuttujen haastateltavien kanssa luottamusta on olemassa jo valmiiksi. Tuttuus 

saattoi helpottaa aiheesta puhumista ja esimerkiksi syvällisemmin asioiden reflektoimista haastat-

telutilanteessa. 
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5.Tutkimustulokset 
Tutkimuksen tehtävä oli selvittää, millaista luovuus on nykypäivän työelämässä johtajuuden lins-

sien läpi katsottuna. Tutkimuksessa tarkastellaan kehittämistehtävissä toimivien johtajien käsityk-

siä luovuudesta työelämässä, sen sosiaalisista ja kulttuurisista rakenteista organisaatioissa sekä 

luovuuden johtamisesta. Tutkimuskysymykset ja analyysin teemat jakautuivat näiden kolmen tut-

kimuskysymyksen mukaan yleisiin luovuus-käsityksiin, sen organisatorisiin rakenteisiin ja johta-

juuteen. Seuraavaksi käyn läpi tutkimuksen tulokset tutkimuskysymysten mukaisessa järjestyk-

sessä.  

 

5.1 Johtajien käsitykset luovuudesta  

Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella, millaisia käsityksiä johtajilla on luovuudesta työelä-

mässä. Tarkastelun kohteeksi valittiin kehittämisorientoituneita organisaatioita tai projekteja ja 

niiden johtajia, sillä näissä rooleissa uuden luomisella on oletettavasti paikkansa. Luovuuden tee-

man alle muodostettiin yhteensä neljä yläluokkaa: luovuus, tiimin luovuus, motivaatio ja ryhmän 

yhteistyökyvykkyys.  

Haastatteluissa käsiteltiin yleisesti johtajien käsityksiä ja kokemuksia luovuudesta. Taustalla oli 

tutkijan oletus luovuudesta yhtäältä persoonallisuuden piirteenä ja toisaalta kasvatettavana ja har-

joitettavana ominaisuutena. Luovuuden-teeman osalta haluttiin tarkastella, millaisia käsityksiä 

johtajilla on luovuudesta ja ovatko kollektiivisen luovuuden elementit tuttuja. Haastattelun tämän 

osuuden toivottiin tuottavan  konkreettisia esimerkkejä luovuudesta työelämästä. Aineiston ana-

lyysissa luovuuskäsityksistä muodostui  neljä yläluokkaa. Nämä yläluokat ja niiden alaluokat esi-

tetään taulukossa 2.   

Taulukko 2. Johtajien luovuuskäsityksiin liittyvät sisällön analyysin teemat ja aineistolainausten määrät.  

YLÄLUOKKA Luovuus Tiimin luovuus  Motivaatio 
Ryhmän yhteistyökyvyk-

kyys  

  
Järjestelmällisyyden vasta-

kohta (8) 

Heterogeeninen 

tiimi (26) 

Sisäinen motivaa-

tio (7) 

Epäonnistumisista oppiminen  

(26) 

  
Kehittämisorientoitunei-

suus (23) 

Kollektiivinen pro-

sessi (11) 

Ulkoinen paine 

(12) Ryhmädynamiikan merkitys (9) 

ALALUOKAT Kasvatettavuus (5) 

Turvallinen ilma-

piiri (18) 

Motivaation herät-

tely (9) Yksilöiden eritahtisuus (28) 

  Luovuus prosessina (12)       

  
Rohkeus luovuuden edel-

lytyksenä (11)       
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Luovuus -yläluokka edustaa johtajien yleisiä käsityksiä luovuudesta ilmiönä suhteessa kehittä-

misprosesseihin. Tiimin luovuus yläluokka puolestaan muodostettiin alaluokista, joissa kuvattiin 

kollektiivista, tiimin yhteistä luovuutta. Motivaation ja ryhmän yhteistyökyvykkyyden yläluokat 

kuvaavat kollektiivisen luovuuden kannalta olennaisia elementtejä, jotka kuitenkin linkittyivät 

yksilön tai tiimin toimintaan, ei organisatoriselle tasolle. Seuraavaksi käsittelen jokaiseen ylä-

luokkaan ja niiden sisältämiin alaluokkiin liittyneitä haastattelusisältöjä tarkemmin.  

5.1.1 Luovuus-käsitykset 

Luovuuden yläluokka muodostettiin aineistolainauksista, joissa haastateltavat kuvasivat luo-

vuutta yksilöllisestä näkökulmasta, esimerkiksi työntekijöidensä persoonan kautta. Tässä yläluo-

kassa kuvailtiin luovuutta ilmiön tasolla eli, millaisena luovuus näyttäytyy nykypäivän työelä-

mässä haastateltavien arjessa.  

Luovuus miellettiin pääosin järjestelmällisyyden vastakohtana. Ainoas-

taan yksi haastateltavista ajatteli, että luovuus ja järjestelmällisyys kul-

kevat käsikädessä. Vaikka haastateltavat ajattelivat, että jokaisella ih-

misellä on luovuutta, näkyy aineistosta ajatus siitä, että tietynlaiset per-

soonallisuuden piirteet korostavat ja helpottavat luovuuden hyödyntä-

mistä työssä. Haastateltavat kuvasivat, että tiimeihin tarvitaan niin jär-

jestelmällisiä toteuttajia kuin luovia ideoijia. Puheesta erottui selvästi, että luovien alaisten rin-

nalle kaivattiin konkreettisia toteuttajia ja tekijöitä. Tähän peilaten työelämän luovuutta pidettiin 

ajoittain korkealentoisenakin rohkeana ideointina, jossa konkretian ja käytännön pohtiminen jää 

toteutumatta. Luovia henkilöitä ei siis pidetty järjestelmällisinä.  

H4: Joo, Kyl sielt tosi vahvasti erottu niinku, ne tota luovat tekijät ja sit tietenki, tietyl taval ne 

tekniset toteuttajat jotka sit kuitenki mahdollisti niinku sitä tekemistä, mut ei niinkun niin paljon 

osallistunu siihen semmoseen ideointi ja innovointityöhön. 

Kehittämisorientoituneisuudesta puhuttiin ensimmäisen teeman yhteydessä paljon. Kehittämis-

orientoituneisuudella tarkoitettiin yksilöiden kykyä ajatella niin sanotusti laatikon ulkopuolelta. 

Se on avointa ja innokasta suhtautumista uusiin asioihin. Kehittämisorientoituneisuus nähtiin 

myös ongelmanratkaisuna ja rohkeana uudistamisena, esimerkiksi omien tai organisaation toi-

mintatapojen suhteen. Kehittämisorientoituneisuuden yläluokassa puhuttiin myös kritiikistä ja 

Luovuus 

Järjestelmällisyyden vasta-

kohta  

Kehittämisorientoituneisuus  

Kasvatettavuus  

Luovuus prosessina  

Rohkeus luovuuden edelly-

tyksenä  
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sen rikastuttavasta vaikutuksesta luovuuden prosessissa. Eräs haastateltava kuvasi kehittämis-

orientoituneisuutta seuraavasti:  

H10: No ehkä semmosta tavallaan yleis semmosta niinkun erilaisten ideoiden ja ratkaisujen ha-

kemista, niinkun eriasioihin. 

Osa haastateltavista toi esiin luovuuden kasvatettavia tai harjoitettavia ominaisuuksia, joista muo-

dostettiin kasvatettavuuden yläluokka. Kasvatettavuudella tarkoitetaan, että luovuutta on lähtö-

kohtaisesti jokaisella yksilöllä.  

H4: Mun mielest se on ihan samal tavalla niinku kehitettävis oleva piirre, kun tavallaan mikä ta-

hansa muukin, eli se riippuu tosi paljon siitä et haluuks se ihminen lähtee mukaan niinku semmo-

seen luovaan ajatteluun 

Toiset tuovat luovuutta enemmän esiin, ehkä persoonallisuudestaan riippuen, mutta jokaisesta yk-

silöstä on mahdollista saada irti luovuutta kehityksen, kasvun ja harjoittelun välityksellä. Kasva-

tettavuudessa nähtiin esimerkiksi organisaation kulttuurilla olevan luovuuden kannalta suuren 

merkityksen. Mikäli organisaation kulttuuria ei koeta turvalliseksi tai muilla tavoin luovuutta tu-

kevaksi, sen nähtiin rajoittavan yksilön luovuutta.  

Luovuutta työelämässä kuvattiin prosessinomaiseksi. Luovuus prosessina alaluokka muodostui 

haastattelupätkistä, joissa haastateltavat kuvasivat luovuuden epämääräistä polkua.  

H8: innovaatio ja luovuus on vähän semmosta kaaosta kuitenkin, sitä voi niinkun ohjata jollain 

prosesseilla, mut yleensä se on vähän sillailla, se kaaos on hyvin vahvasti läsnä  

Luovuuden prosessiin liittyy epävarmuuden ja tietämättömyyden sietäminen. Prosessissa mää-

ränpää tai tavoite voi olla selkeä, mutta tie tavoitteen saavuttamisen saattaa olla hämärän pei-

tossa. Haastateltavat kuvasivat myös toiminta- ja toteutustapojen luovuutta. Käytännössä luova-

prosessi saattaa lähteä siitä, että työntekijällä tai tiimillä on ongelma ratkaistavanaan, mutta 

kaikki muu siitä eteenpäin on vielä tuntematonta. Luovuuden prosessissa konkretia saattaa näkyä 

vasta myöhään, mikä vaatii myös johtajilta luottamusta ja epävarmuuden sietoa.  

Rohkeutta pidettiin välttämättömyytenä luovuudessa. Rohkeus luovuuden edellytyksenä -luokka 

muodostettiin aineistolainauksista, joissa haastateltavat kuvaavat luovien yksilöiden avoimuutta, 

rohkeaa suhtautumista sekä epävarmuudensietokykyä. Rohkeudella tarkoitettiin esimerkiksi sitä, 

että yksilö on valmis kokeilemaan asioita, joista ei ole varma tai jotka eivät ole hänelle ennestään 
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tuttuja. Rohkeus luovuudessa on siis uskallusta kokeilla uusia asioita.  Aineistossa korostettiin sitä, 

kuinka  luovuus edellyttää rohkeaa suhtautumista. 

H8: Luovuus syntyy paljolti siinä et mennään tilanteisiin jotka on epämukavuus alueen ulkopuo-

lella. Ja mä oon aika hyvä siinä sitten. 

H3:me ollaan rekrytoitu siinä mielessä aika rohkeita tyyppejä, et vähä niinku kaikki uskaltaa heit-

tää ideoita, mikä on tietenki siis niinku, siis sehän on se niinku siitä kaikki innovaatiot lähtee syntyy 

et on paljon sitä tilaa et heeei oisko tämmönen sotku ja sit on se toinen sotku ja sit ne yhdistyy 

Luovuuden yläluokka kuvasi luovuuteen liittyviä käsityksiä työelämän kontekstissa. Yksilön 

ominaisuutena luovuutta pidettiin avoimuutena uudelle ja rohkeutena toimia intuitiivisesti. Luo-

vien yksilöiden rinnalle kaivattiin järjestelmällisiä ja konkretiaan vieviä toimijoita. Luovuutta pi-

dettiin kasvatettavana ja koulutettavana ominaisuutena. Luovuuden epävarmaa prosessia voidaan 

tukea johtamisen ja organisaatiokulttuuristen sekä sosiaalisten elementtien avulla. Luovuus on 

kehittämisorientoitunutta asennetta kaikkeen tekemiseen. Kehittämisorientoituneisuus voi tar-

koittaa myös sitä, että omaa tekemistä pysähdytään kyseenalaistamaan ja haastamaan säännölli-

sesti. Aineistossa korostui etenkin kehittämisorientoituneisuus luovuuden tunnusmerkkinä.    

5.1.2 Tiimin luovuus  

Toiseksi yläluokaksi muodostui tiimin luovuus. Haastateltavat selvästi tunnistivat organisaatiois-

taan luovemmat persoonat, mutta luovuutta pidettiin silti työelämässä ennen kaikkea tiimin omi-

naisuutena. Tätä yläluokkaa edustavat haastattelusisällöt, joissa haastateltavat kuvasivat käsityk-

siään tiimin sisällä muodostuvasta kollektiivisesta luovuudesta, millaista se on ja mitä se vaatii. 

Yläluokkaan koottiin tiimitason haastattelupätkät, kun taas organisaation kulttuuriset ja sosiaali-

set elementit koottiin seuraavan tutkimusteeman, luovuuden rakenteiden, alle. 

Haastateltavia pyydettiin kuvailemaan luovuuden kannalta toimivaa tiimiä. Haastateltavat pitivät 

mahdollisimman heterogeenista tiimiä tuloksellisen luovuuden 

parhaana mahdollistajana. Tiimiin kaivattiin erilaisia ja eritaustai-

sia ihmisiä tuomaan oman osaamisensa kollektiivisen luovuuden 

kokonaisuuteen. Erilaiset ihmiset tuovat tiimiin erilaisia näkökul-

mia. Myös eripituisista työkokemuksista nähtiin olevan hyötyä. 

Erityisesti moniammatillisuuden nähtiin rikastuttavan luovan tiimin toimintaa, sillä silloin koko-

naisuutta katsottiin ja kehitettiin erilaisista näkökulmista. Optimitilanteessa heterogeenista tiimiä 

Tiimin luovuus  

Heterogeeninen tiimi 

Kollektiivinen prosessi 

Turvallinen ilmapiiri 
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pidettiin kollektiivisen luovuuden kannalta parhaana, mutta erilaista persoonista koostuvan ryh-

män fasilitointia ja johtamista pidettiin haastavana. Tätä osiota käsitellään enemmän kahden seu-

raavan tutkimuskysymyksen osioissa. Haastateltavat korostivat  erilaisuuden tuottamaa rikkautta.   

H9: tämmöset erilaiset lähtökohdathan on tosi suuri rikkaus, ainakin niin kun mikä on huoman-

nut meillä 

H6: Meillä on kaikilla niinku sillee erilainen osaamistausta.  Mut mä oon nähnyt sen niinkun vä-

lillä toki se ehkä aiheuttaa sen, että meidän työskentely on meillä kaikilla kolmella erilaista.  

Mutta silti niinku lopputulokset on ollut aikahyvät, vaikka  se ei oo aina ollut helppoo.   

Myös tiimin luovuuden yhteydessä puhuttiin prosessinomaisesta etenemisestä. Työelämän luo-

vuutta pidettiin kollektiivisena prosessina, joka etenee vaiheittain. Esimerkiksi projektien alku-

vaiheessa kollektiivisia elementtejä haluttiin tuoda prosessiin enemmän, muun muassa antamalla 

tilaa erilaisille ideoille ja keskustelulle. Luovuuden nähtiin rikastuvan vuorovaikutuksessa. Haas-

teita ratkova ryhmä tarvitsee uusia lähestymistapoja, ongelmanratkaisumenetelmiä ja -tilaisuuk-

sia. Nykypäivän työelämän ongelmat ovat niin monimuotoisia, ettei kukaan selviydy niistä yksin. 

Haastatteluissa kuvattiin esimerkiksi, kuinka yhteisiä ideointisessioita hyödynnettiin ennen toteu-

tusvaiheeseen etenemistä.   

H7: Mutta tota, mutt siinä konseptointi vaiheessa yleensä pyritään ottamaan useamman suunnit-

telijan niinkun ajatuksia siihen. Välttämättä sitä työtä ei tee kuin yks suunnittelija ja yks mun tii-

miläinen, mutt sit saatetaan pitää joko kahvitauolla tai ihan vaan niinkun tämmösenä puolen tun-

nin ideointi palaverina.  Ei tulla ees miettimään tätä miten vois niinkun tään ratkasta. 

Kollektiivisen luovuuden mahdollistumiseksi turvallista ilmapiiriä pidettiin välttämättömänä, 

etenkin heterogeenisten ryhmien yhteydessä, joissa erilaisia toimintatapoja ja vuorovaikutusta 

täytyy sovittaa yhteen. Luovuuden ei käytännössä nähty olevan mahdollista ilman turvallista il-

mapiiriä, sillä turvattomassa ympäristössä ideoita ei uskalleta kertoa eikä kollektiivista luovuutta 

näin synny. Turvallista ilmapiiriä kuvattiin kepeäksi, epäonnistumisia hyväksyväksi, kannusta-

vaksi ja luottamukselliseksi.  

H4: johtaja voi kyllä niinku toiminnallaan mun mielest esim. niinku semmosel avoimuudella ja 

jotenki semmosella vapaalla vuorovaikutuksella sit toisaalt myös kannustaa ihmisii niinku luo-

vaan ja jos on semmonen tavallaan niinkun kokeileva ilmapiiri ja semmonen jotenki semmonen 
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kulttuuri missä voi ehdottaa ja heittää aika vapaasti hassujakin ideoita tai niinkun spontaaneja 

juttuja. niin se kannustaa mun mielest luovuuteen. 

Yhteisen toimintaohjelman, kuten projektin tavoitteiden tai yhteisten harrastusten, nähtiin edes-

auttavan turvallisen ilmapiirin syntymistä. Yhdistävää toiminnan kohdetta pidettiin jopa valheel-

lisena turvallisuuden tunteen synnyttäjänä, sillä yksilöt saattavat kokea kuuluvansa samaan tii-

miin tuntematta toisiaan kovinkaan hyvin. Työelämän luovuuden näkökulmasta tästä ei kuiten-

kaan välttämättä ole haittaa. Omaa roolia johtajana pidettiin tärkeänä turvallisen ilmapiirin synty-

misen mahdollistumiseksi, johtaja voi joko tukea tai tukahduttaa turvallisen ilmapiirin kannalta 

merkityksellisiä ryhmäprosesseja. 

Tiimin luovuuden jokaisessa alaluokassa oli suhteellisen paljon lainauksia ja haastateltavat olivat 

käsityksiltään yksimielisiä tiimin luovuuden kannalta olennaisista seikoista. Tiimin luovuus vaa-

tii prosessinomaista ohjaamista turvallisessa ilmapiirissä. Parhaiten luovuutta syntyy mahdolli-

simman heterogeenisissä tiimeissä, mutta tällaisten tiimien johtamiseen ja toimintatapojen yh-

teensovittamiseeen liittyy myös haasteita.   

5.1.3 Motivaatio 

Motivaation yläluokka muodostettiin haastattelusisällöistä, joissa käsiteltiin sisäistä motivaa-

tiotiota, ulkoisen paineen luomista ja johtajan tarjoamia virikkeitä. Motivaation yläluokka risteää 

hieman rakenteiden ja johtajuuden teemojen kanssa. Selkein sijoittelu motivaation yläluokalle oli 

kuitenkin luovuuskäsitysten teeman alla, sillä yläluokissa kuvattiin motivaation merkitystä suh-

teessa luovuuden syntymiseen.  

 

Sisäisen motivaation yläluokkaan koottiin lainauksia, joissa haas-

tateltavat kuvaavat sisäisen motivaation merkitystä luovassa toi-

minnassa. Sisäistä motivaatiota pidettiin luovuuden näkökul-

masta parhaana tekemisen lähteenä. Osa haastateltavista ei usko-

nut luovuuden olevan mahdollista ulkoisen paineen alla. Ulkoiselta paineelta vapautumisen aja-

teltiin myös vapauttavan voimavaroja uuden luomiselle. Vaikuttavimpaa kehittämistä saavutet-

tiin, jos kehittäminen on lähtöisin aidosta intohimosta.   

Motivaatio 

Sisäinen motivaatio  

Ulkoinen paine  

Motivaation herättely 
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H6: paras kehittämistoimi mitä mun mielestä tapahtuu, sillon kun siihen innostutaan siellä niin-

kun siellä mihin se toiminta kohdistuu ja ne ideat tulee sieltä niinkun se intohimo kehittämiseen 

tulee sieltä. 

Ulkoisen paineen yläluokka muodostui luovuuden ulkoisista vaatimuksista. Näitä olivat esimer-

kiksi asiakkaalta tuleva paine, projektin aikataulu tai organisaation johdon odotukset. Puhetta ul-

koisesta paineesta oli selvästi enemmän kuin sisäisestä motivaatiosta. Ulkoinen paine vaikuttaa 

olevan enemmän läsnä työelämän arjessa, vaikkakin sisäisen motivaation tarve tunnistettiin luo-

vuuden kannalta tärkeäksi. Ulkoista painetta ei kuitenkaan pidetty ainoastaan huonona asiana, 

vaan osa kuvasi toimivansa ulkoisen paineen alla tehokkaammin ja luovemmin. Ulkoisen pai-

neen kuvattiin ohjaavan tarttumaan toimeen, esimerkiksi tehtävän välttelyn sijaan. Osa haastatel-

tavista koki, että tästä oli heille apua yksilöllisen luovan prosessin käynnistämisessä. Myös aikai-

semmat tutkimukset ovat esittäneet ristiriitaisia tutkimustuloksia ulkoisen paineen hyödyllisyy-

destä luovuudelle. Ulkoisen paineen yläluokkaan liittyi myös vahvasti organisaation olemassa 

olon tarkoitus. Etenkin liiketoimintaa tekeville organisaatioille on luontaista, että vaatimukset te-

kemiselle tulevat asiakkaalle ja toimintaan liittyy tietynlaista tulosvastuuta. Haastateltavan ja hä-

nen tiiminsä tulosvastuuta organisaation johdolle kuvattiin seuraavasti:  

H4:oli myös aika kova paine et tapahtuuki jotain eikä vaan esitellä ideoita ja sit mitään ei ta-

pahdu, eli tota, niinku kyl sit myös tietyl taval siel organisaatios odotettiin sitä et no okei mitäs 

nää ihmiset nyt saa aikaseks. ja muuta. 

 

Motivaation herättely -luokassa kuvattiin, sitä ettei luovuus synny tyhjästä. Haastateltavat ajatte-

livat, että virikkeiden tuominen luovaan prosessiin on johtajan tehtävä.  

H9: Niin tavallaan tommoset asiat jos pystyy löytämään niinkun jokaisesta ihmisestä, hei tuo ih-

minen innostuu tän tyyppisestä luovuudesta, ett toi ihminen tykkää vaikka niinkun just niinkun 

tietoturvasta, toi ihminen tykkää, vaikka piirtää hienoja käyttöliittymiä tai muuta vastaavaa niin-

kun.  Koittaa jyvittää semmosia hommia tai niinkun mahdollisuuksia niille ihmisille se ehkä sitten 

tuo sen luovuuden esiin. 

Siitä riippumatta oliko motivaatio sisältä tai ulkoa tulevaa, motivaation syntymisen koettiin vaa-

tivan ajatusten herättelyä ja perinteisten ratkaisujen kyseenalaistamista. Johtajan tehtävänä pidet-
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tiin sisäisten motivaation lähteiden tunnistamista ja yhdistämistä kollektiivisen luovuuden pro-

sessiin. Virikkeiden ei välttämättä tarvinnut liittyä itse luovuuden aihealueeseen, vaan virikkeenä 

saattoi toimia esimerkiksi työpaikalle tuotu lautapeli, jonka avulla ihmisiä koottiin toimimaan 

yhdessä ja katkaisemaan rutiininomaista työskentelyä.  

Motivaation merkitystä luovuuden syntymiselle pidettiin olennaisena tekijänä. Motivaatio saattoi 

olla niin sisäistä kuin ulkoista motivaatiota, joista molemmista nähtiin olevan ajoittain hyötyä te-

kemiselle. Yksilön ja tiimin motivaation herättelyä pidettiin johtajan tehtävänä.  

5.1.4 Ryhmän yhteistyökyvykkyys  
Moran (ym. 2004, 12) puhuvat ryhmän täydentyvyydestä, jolla tarkoitetaan sitä, kun erilaiset toi-

mijat tuovat erilaiset taustat, metodit, temperamentit ja perspektiiivit mukaan vuorovaikutukseen 

ja näin yhteisöllisyyden dynamiikkaan. Gratton (2007) nimittää yhteistyökyvykkyyttä yhdeksi 

olennaiseksi tekijäksi huipputiimin rakentumisessa. Ryhmän yhteistyökyvykkyyden yläluokka 

muodostettiin kolmesta sisältöluokasta, joissa kuvattiin ryhmän toiminnassa olevia luovuuden 

kannalta merkityksellisiä tekijöitä. Kuten tiimin luovuuden yläluokassa yhteydessä todettiin, joh-

tajat pitivät heterogeenisiä ryhmiä luovuuden kannalta merkityksellisinä. 

Epäonnistumisista oppimista pidettiin luovuuden ja organisaatioiden kehittymisen näkökulmasta 

olennaisena. Osa haastateltavista kuvasi, ettei omassa organisaatiossa uskallettu käsitellä epäon-

nistumisia riittävästi tai ottaa niistä oppia.  

H3.  ni meil ei aina osata jotenki niinku reflektoida rehellisesti niitä, et se pitäis viel erottaa, et 

mä voin sanoo sulle et Maija, se ei haittaa et sä epäonnistuit, et niinku sä oot silti hyvä ihminen 

ja hyvä työntekijä, mutta nyt käydään läpi et miks sä teit niinku sä teit ja mitä me voidaan oppii 

tästä. 

Johtajat olivat yhtä mieltä siitä, että epäonnistumiset kuuluvat luovuuteen ja innovaatioihin. Epä-

onnistumisen muuttuminen on merkki siitä ettei oteta riittävästi riskejä tai yritetä kehittyä, vaan 

pysytään turvallisilla toimintapoluilla. Kehittymistä ja organisaation oppimista ajateltiin tapahtu-

van nimenomaan epäonnistumisista oppimisen kautta. Osa organisaatioista oli kehittänyt erilaisia 

prosesseja epäonnistumisten käsittelyyn ja tallentamiseen, jotta samoja virheitä ei tehtäisi seuraa-

vissa projekteissa uudelleen. 

 

 



   
 

48 
 

Ryhmädynamiikan merkitystä korostettiin ryhmän toiminnasta 

keskusteltaessa. Hyvällä ryhmädynamiikalla ei välttämättä tar-

koiteta ristiriitojen välttämistä, vaan ennemminkin niiden turval-

lista ja luottavaista käsittelyä tiimin kesken. Kollektiivisen luo-

vuuden prosessissa syntyy väistämättäkin ristiriitoja ja ne rikastuttavat luovuutta, mutta niiden 

ohjailu ja johtaminen, niin että kaikki kokevat olonsa turvalliseksi on hyvin olennaista. Ristiriito-

jen kerrottiin myös aiheuttavan herkästi lovea ryhmän toimintaan. Haasteet ryhmädynamiikkaan 

syntyivät usein siitä, kun eri taustaiset tiimiläiset yrittävät ymmärtää toisiaan ja keskustella niin 

sanotusti samalla kielellä.  

H9: ohjelmistokehityksessä on tosi silleen niin yleistä, jos joku joka ei tiedä miten se toimii niin 

tulee pyytämään, hei voiks tän korjaa niin sit tavallaan siit saattaa tulla tämmösii on tullutkin 

konflikti tilanteita.  Se ei ookaan vaikka niin helppo sit korjatakaan, sit niinkun tavallaan se toi-

nen ihminen ei nää sitä mikä täs muka ois niin vaikeeta, et se tän tyyliset, et sit on se puuttuu se 

jommankumman semmonen niinkun domain-tietämys sielt taustalta.  Et nää asiat mitä mä nyt 

pyydän ei ookaan niin helppoja niinkun oikeesti toteuttaa. 

Ryhmädynamiikan kannalta ryhmän yhteenkuuluvuuden ja luottamuksen toimintaa pidettiin 

merkityksellisenä.  

Yksilöiden eritahtisuus korostui johtajien puheessa kollektiivisen luovuuden prosessin johtami-

sessa. Haastateltavat kuvasivat sitä, että osa ihmisistä esimerkiksi lämpenee muutokselle hitaam-

min. Voi olla, että osa pääsee sisään muutosprosessiin vasta projektin päätteeksi, kun samaa ai-

kaa nopeammat persoonat ovat jo kyllästyneet tekemiseen. Ryhmän haasteena on siis luoda pro-

sessista mielekäs jokaisen jäsenensä näkökulmasta. Eritahtisille ihmisille nähtiin kuitenkin tar-

vetta, vaikka haasteita nähtiinkin. Yksilöiden eritahtisuudella tarkoitetiin eroavaisuuksia tekemi-

sen tahdissa, ratkaisu- ja lähestymistavoissa ja toisaalta myös vuorovaikutustavoissa.  

H2: Et kun organisaatioissa on ne sellaset nopeat ihmiset, jotka kyllästyy helposti ja haluaa aina 

uutta ja uutta. ja sit on ne joilla menee aina se vähintään pari vuotta et ne pääsee niinkun siihen 

mukaan, missä se eka oli mukana jo tokana päivänä. Et sitten kun nämä on päässeet mukaan, niin 

sittenhän se kärki on jo siellä jossain. Et jotenkin sen tunnistaminen on. 

Ryhmän yhteistyökyvykkyys  

Epäonnistumisista oppiminen  

Ryhmädynamiikan merkitys 

Yksilöiden eritahtisuus  
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Yksilöiden eritahtisuuden yläluokassa korostui myös vahvojen persoonien rooli ryhmän toimin-

nassa. Vahvojen persoonien koettiin herkästi dominoivan ryhmän toimintaa ja hiljaisempien per-

soonien ääni saattoi jäädä vahvempien jalkoihin. Haastateltavat pohtivat, mielletäänkö äänekkäät 

persoonat herkemmin luoviksi vain, koska he tuovat itseään lähtökohtaisesti enemmän esille.  

Tiimin luovuus rakentuu heterogeenisen tiimin toimesta, kollektiivisen prosessiin panostamalla 

turvallisessa ilmapiirissä. Tiimiin kannattaisi koota mahdollisimman erilaisia ihmisiä, erilaisia 

persoonia, erilaisia työ- ja koulutustaustoja. Kollektiivisen prosessin kannalta on olennaista tun-

nistaa kollektiivisen työskentelyn ja luovuuden paikat, tilat ja tilanteet. Kollektiivista luovuutta ei 

synny ilman turvallista ilmapiiriä, jossa jokaisella on tilaa ilmaista itseään epävarmoissa ja jän-

nitteisissä tilanteissa. Johtajan tulee kiinnittää huomiota ryhmädynamiikkaan ja ihmisten eritahti-

suuteen. Tämä luo myös vaatimuksia itsensä johtamisesta ja yhteisön toiminnan ymmärtämisestä 

jokaiselle ryhmän jäsenelle. Jokaisen ryhmän jäsenen olisi tärkeää tuntea luovuuden prosessi 

merkitykselliseksi ja motivoivaksi, jotta he sitoutuvat yhteisen prosessin edistämiseen.  

Luovuus-käsityksistä on selvästi havaittavissa, että haastateltavat ajattelevat luovuudella olevan 

paikkansa työelämässä. Johtajat reflektoivat aktiivisesti omaa ja organisaationsa roolia suhteessa 

tiimiensä ja yhteistyökumppaniensa luovuuteen. Luovuutta pidettiin jokaisen ammattilaisen 

myötäsyntyisenä ominaisuutena, joka näkyy kehittämisorientoituneena käyttäytymisenä sekä 

rohkeana suhtautumisena uusiin asioihin. Yksilöt vaihtelevat persoonansa suhteen siinä, kuinka 

vahvasti he tuovat luovuutta esiin. Luovuuteen ajateltiin voivan vaikuttaa johtamisen ja kasvatta-

misen elementeillä. Tämän tutkimuksen johtajien luovuus-käsitysten mukaan nykypäivän työelä-

mässä luovuutta syntyy heterogeenisissä tiimeissä, joissa tiimin jäsenten osaamiset, persoonat 

kuin yksilölliset taustat eroavat toisistaan. Kollektiivinen luovuus vaatii prosessin johtamista ja 

turvallista ilmapiiriä tiimin jäsenten kesken. Sen syntymiseksi tulee kiinnittää huomiota yksilöitä 

motivoiviin tekijöihin. Ryhmädynamiikan merkitys korostuu heterogeenisissä tiimeissä. Ihmisten 

eritahtisuus voi välillä aiheuttaa haasteita ryhmän toiminalle. Luovuuden kannalta ryhmän val-

miutta oppia epäonnistumisista pidettiin välttämättömänä. Tämän kappaleen tavoitteena oli ra-

portoida tutkimuksen tuloksista luovuus-käsitysten osalta. Seuraavassa kappaleessa käsitellään 

tarkemmin tutkimuksen toista teemaa – käsityksiä luovuuden rakenteista organisaatioissa.  
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5.2 Johtajien käsitykset luovuuden rakenteista organisaatiossa   

Tutkimuksen toisena tavoitteena oli tarkastella, miten organisaatio voi edistää luovuuden synty-

mistä ja millaisia rakenteellisia seikkoja kollektiiviseen luovuuteen johtajien käsityksissä liittyy. 

Ensimmäisessä teemassa määriteltiin luovuutta yleisesti ilmiönä, toisen teeman kohdalla ryhdyt-

tiin pohtimaan, millaisilla tekijöillä kollektiivista luovuutta voidaan tukea ja toisaalta, mikä mah-

dollisesti hidastaa luovuuden prosessia. Alla olevassa taulukossa 7 on esitetty luovuuden raken-

teiden yläluokat alaluokkineen. 

Taulukko 3. Johtajien luovuuden rakenteisiin liittyvien käsitysten sisällönanalyysin teemat ja aineistolai-

nausten määrät. 

YLÄLUOKKA 
Verkostomaisuus 

Organisaation instrumentit 

luovuudelle Sosiaaliset tekijät 

  
Dynaaminen organisaatiora-

kenne (28)  Resurssit (25) 

Organisaation kannustus 

(8) 

 ALALUOKAT 
Johtaja linkkinä verkostoihin 

(9) Tiedon jakamisen merkitys (16) 

Informaalin kontekstin 

merkitys (30)  

 
Verkostot luovuuden edistä-

jinä (14)  Tiedon saatavuus (12) 

 

Vastuu (27)  

      

 

Teeman alle sijoittuneista haastattelusisällöistä muodostettiin kolme yläluokkaa: verkostomai-

suus, organisaation instrumentit ja organisaation sosiaaliset tekijät. Ensimmäinen viittaa organi-

saatiorakenteen vaikutuksiin luovuudessa, toisessa tarkastellaan organisaation mahdollisuuksia 

tukea tai hidastaa luovuutta ja kolmannessa sosiaalisia tekijöitä. Seuraavaksi esittelen jokaisen 

yläluokan sisältöineen tarkemmin.  

5.2.1 Verkostomaisuus  

Verkostomaisuuden yläluokkaan muodostettiin kolme alaluokkaa, jotka kuvasivat verkostomai-

sen työskentelyn hyötyjä luovuudelle. Yläluokista yksi kuvaa organisaatiorakennetta, yksi johta-

jan roolia verkostoissa ja kolmas sidosryhmäverkostojen hyötyjä luovuudessa.  
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Dynaamisen organisaatiorakenteen yläluokkaan koottiin lainaukset, 

joissa kuvattiin verkostomaisen organisaatiorakenteen hyötyjä ja 

hierarkkisen tai byrokraatisen organisaation haittoja luovuudelle.  

"H1: mun mielestä siellä on sellaisia vanhakantaisia käytäntöjä, jotka to-

della estää luovuutta. Et siel on Esim. nämä loputtoman tarkat kellokortit 

ja niinkun ei ole sellaista luottamusta. Se että Siellä meidän etusivulla on 

tämä, että vilppi, että ilmianna työkaverisi. ni mun mielest se jotenkin niinkun Kuvastaa sitä hen-

kistä ilmapiiriä, ettei luoteta työtekijään vaan katsotaan sitä kulueränä josta yritetään saada tie-

tyt asiat irti. niin Se ehdottomasti laskee mun luovuutta, tietynlainen sellainen, että pitäisi kuun-

nella alhaalta ylöspäin ideoita, mihin kannattaa tarttua ja puuttua ja tehdä, mikä minun mielestä 

edistää luovuutta, jos se tehdään niinpäin, Eikä niinpäin, että asettaa tavoitteet ja niihin pitää 

päästä." 

Hierarkisen organisaatiorakenteen ajateltiin hidastavan tai jopa pysäyttävän luovuuden koko-

naan. Matalan hierarkian organisaatioista ajateltiin puolestaan olevan hyötyä kollektiivisen luo-

vuuden prosesseille. Tällaisissa organisaatioissa myös vastuu saattoi olla jaettua ja tiimeillä oli 

itsellään valtaa tehdä ratkaisuja. Kollektiivisen luovuuden kannalta pidettiin tärkeänä, että toi-

minta etenee nopeasti, jotta motivaatio tekemiseen säilyy. Suuremmissa hierarkisissa organisaa-

tioissa usein koettiin, että organisaation arvot ja kulttuuri tukivat näennäisesti luovuutta, mutta 

käytännössä toimintamallit ja prosessit, eivät edistäneet kollektiivisen luovuuden toteuttamista.  

Päädyin sijoittamaan johtaja linkkinä verkostoihin alaluokan verkostomaisuuden-yläluokan alle, 

vaikka se olisi voitu sijoittaa kolmannenkin teeman, johtajuuden, alle. Johtajan roolista suhteessa 

verkostomaiseen työskentelyyn ja sen hyötyihin oli paljon puhetta, joten luokan sijoittamista ver-

kostomaisuuden yläluokkaan oli järkevin ratkaisu. Kollektiivisen luovuuden prosessissa verkos-

toyhteistyötä pidettiin tärkeänä prosessin rikastuttajana. Tiimin heterogeenisyyden lisäksi proses-

sia haluttiin rikastuttaa yhteistyöllä erilaisten verkostojen kanssa. Johtajan rooli oli toimia link-

kinä oman tiimin ja näiden verkostojen välillä. Verkostot saattoivat suurissa organisaatioissa olla 

organisaation sisällä, esimerkiksi toisen yksikön tiimejä. Pienemmille organisaatioille yhteistyö 

tarkoitti usein esimerkiksi asiakasyhteistyötä tai kumppaneiden kanssa yhteistyössä toteutettuja 

projekteja. Johtajalle tämä linkkinä toimiminen ei ollut aina helppoa, sillä johtajan tulee osata sa-

Verkostomaisuus  

Dynaaminen organisaatiorakenne  

Johtaja linkkinä verkostoihin 

Verkostot luovuuden edistäjinä  
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noittaa prosessin etenemistä ja sisältöjä erilaisille toimijoille.Toisaalta johtajan tulee viedä tii-

minsä sanomaa eteenpäin sidosryhmille, mutta myös tuoda ulkoapäin saatua viestiä takaisin ”si-

sään”.  

H5: Mun rooli on ennenkaikkee olla jotenkin, tässä kohassa avaamassa näitä seinämiä silleen 

laajemmiksi, että mä koetan niinkun, jos se tiimi on täällä niinku kilpahevosia valmiina ryntää-

mään heti tonne maaliin, mutta sinne ei voida oikeen mennä, koska se on niin monimutkanen ja 

niinkun isopaketti. Siinä on väistämättä otettava ne tosipaljon inputtia sisään, ennenku voidaan 

niinkun päästä siihen aika kapeeseen timanttiseen outputtiin. Ja tota sitten näillä niinkun herkästi 

se, että ne laittaa ne laput ja menee siihen tavoitteeseen, ne on huipputekijöitä, mutta jos ne vaan 

tekee sitä yhtä hommaa, niin niinkun siit ei oikeesti  tuu riittävän hyvä, koska ne ei oo huomioinu  

tavallaan kaikkee sitä alkuperäsen sektorin ulkopuolelle näitä alueita täällä.  Sen takia tämän 

levittäminen on ehkä se juttu, mun keskeisin rooli tässä mielessä. 

Kuvaukset johtajan roolista verkostojen välillä syntyivät useimmiten haastattelussa teetetyn pii-

rustustehtävän yhteydessä, jossa haastateltavia pyydettiin piirtämään ja selittämään omaa ase-

maansa toimintaympäristössään.  

Verkostot luovuuden edistäjinä yläluokka koottiin verkostoyhteistyön kuvauksista. Kaikki haasta-

teltavista ajattelivat, että verkostoyhteistyöstä on hyötyä luovuudelle. Välillä verkostotyöskente-

lyssä saattoi olla haasteita johtuen esimerkiksi organisaatioiden erilaisista toimintatavoista, mutta 

suurempia ristiriitoja ei näiden haastattelujen perusteella oltu kohdattu. Verkostoilta saatiin ide-

ointitukea, motivointia ja innostusta, kehittävää palautetta ja vertaistuen kaltaista voimaa oman 

luovan projektin toteuttamiseen. Monet saattoivat tehdä verkostoyhteistyötä saman alan yritysten 

kanssa. Kukaan haastateltavista ei puhunut, että tilanteessa olisi syntynyt kilpailuasetelmaa toimi-

joiden välille, vaikka se olisi voinut olla oletettavaa. Esimerkkilainauksessa haastateltava kuvaa 

verkostolta kerätyn palautteen tuomaa hyötyä luovassa prosessissa.  

H9: hei me tehdään nyt tän tyyppistä ominaisuutta, voitteks te antaa palautetta tähän. Niin se on 

itseasiassa tosi kivaa, niinkun kanssakäymistä, sieltä saa samantien sen oikean palautteen.  Sen 

sijaan, että ite tääl firman sisällä yrittäis miettiä, että mitenkähän kannattais toimia 

Verkostomaista työskentelyä pidettiin siis kaikin puolin hyödyllisenä ja rikastuttavana luovan 

prosessin kannalta. Verkostomaisuutta ja joustavuutta kaivattiin myös organisaation rakenteilta, 

jotta tiimin toiminta olisi mahdollisimman ketterää ja sujuvaa. Verkostotoiminnan synnyttäminen 
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ja yhteistyön ylläpitäminen oli tiimeissä johtajan tehtävä. Johtajat sijoittivat itsensä organisaa-

tiorakenteissa usein tiiminsä ja muiden verkostojen välille, esimerkiksi sen sijaan, että olisivat 

ajatelleet olevansa yksi tiiminsä jäsenistä.  

5.2.2 Organisaation instrumentit luovuudelle  

Organisaation instrumentit yläluokkaan koottiin alaluokkia, jotka kuvasivat organisaation raken-

teellisia mahdollisuuksia tukea kollektiivista luovuutta. Instrumenteilla tarkoitettiin välineellisiä 

tai prosessinomaisia ratkaisuja, joita pidettiin luovuuden kannalta merkityksellisinä. Sosiaaliset 

elementit koottiin seuraavaan yläluokkaan.  

Aineistossa oli varsin paljon resurssipuhetta. Organisaation re-

sursseilla tarkoitettiin pääasiassa raha- ja aikaresursseja. Organi-

saation ajateltiin voivan tukea luovuutta taloudellisilla panoksissa. 

Luovuuden toteuttamisen puolestaan ajateltiin vaativan aikare-

surssia. Resurssit pitkälti raamittivat luovuuden mahdollisuudet ja 

prosessin etenemisen.  

H1: Pystyy organisaatio pitkälti niinkun tukemaan sitä, että tässä myös jos ajattelee sitä projek-

teja tai ylipäänsä työelämässä luovuutta, niin se mikä vaikuttaa ihan hirveesti, ni on myös raha. 

Tässä projektissa niin rahoittaja oli sellainen joka ei vaatinut niin tarkkoja suunnitelmia etukä-

teen eikä myöskään tarkkaa raportointia, jolloin meillä oli vapaus se käyttää niinkun työaika ja 

raha monella eri tavalla, mut sitten, sehän on hyvin harvinaista että pääsee noin vapaasti kokei-

lemaan mitä tahansa ilman että, että pitää perustella sitä sen enempää.  

Suuren organisaation etuna pidettiin saatavilla olevia asiantuntijaresursseja. Suurissa organisaa-

tioissa talon sisältä saattoi löytyä esimerkiksi viestinnän tai tietotekniikan osaamista, eikä tätä 

tarvinnut ostaa organisaation ulkopuolelta. Resursointia tai resurssien puitteissa toiminnan rajaa-

mista pidettiin johtajan tehtävänä, joka koettiin välillä hyvin haastavaksi. Luovuuden todettiin 

vaativan aikaresurssia, jossa työntekijät ehtivät rauhassa keskittyä kehittämistyöhön.  

Haastattelussa keskusteltiin tiedon jakamisen käytännöistä organisaatioissa. Tutkimuksessa ole-

tettiin, että tiedon jakamisella ja luomisella on suuri merkitys luovuuden onnistumiselle. Luovuu-

den tuottajilla on oltava tarvittavat tiedot saatavillaan onnistuakseen kehittämään toimintaansa. 

Tietoon liittyviä alaluokkia syntyi kaksi. Tiedon jakamisen merkityksen yläluokassa kuvattiin 

tiedon jakamisen ja tiedon kulun tärkeyttä. Nykypäivän työ ei vaadi työntekijöiden läsnäoloa 

Organisaation instrumentit 

luovuudelle  

Resurssit 

Tiedon jakamisen merkitys  

Tiedon saatavuus 
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fyysisesti samassa paikassa, joten tiedon jakamisen ja taltioinnin merkitys on korostunut. Tiedon 

jakamisen määrään ei syntynyt yksiselitteistä vastausta. Tiedon jakamiseen käytettävissä olevat 

kanavat ja niiden määrä oli hyvin vaihteleva. Osassa organisaatioista oli useita erilaisia jakami-

sen kanavia, kun toiset suosivat mahdollisimman vähäistä erilaisten kanavien määrää. Erilaisten 

kanavien käyttötarkoitukset eivät aina olleet niin selkeitä ja kehitystarpeita tiedon jakamisen käy-

täntöihin tunnistettiin.  

H8: ja kaiken tiedon kuuluu elää sen tiimin keskuudessa, mitä sillä hetkellä tarvitsee.  Jos se on 

asiakkaaseen liittyvää, sitten se on ne kolme tyyppii jotka tekee asiakkaalle jotain.  Sen ulkopuo-

lelle sillä ei oo oikeestaan mitään sellasta. 

Luovuuden prosessissa tiimillä tulee olla saatavillaan prosessin kannalta kaikki tarvittava tieto, 

mutta toisaalta yksilöitä ei pitäisi kuormittaa turhalla tiedolla – kaikkien ei tarvitse tietää kaikesta 

kaikkea. Tiedon saatavuuden yläluokka koottiin haastattelunpätkistä, joissa kuvattiin tiedon saa-

tavuuden käytäntöjä, tarpeellisuutta ja kehittämisehdotuksia. Suurin osa organisaatioista tallentaa 

tietonsa johonkin pilvipalveluun, joten teoriassa kaikilla organisaation työntekijöillä pitäisi olla 

pääsy tarvittaviin tietoihin.  

H5: me tehään kaikki asiat googlen pilvipalveluilla. Eli kaikki tapahtuu draivissa, kaikki niinkun 

kumppaneiden esitykset tai tarjoukset tai tota. Kaikki pääsee kaikkeen (käsiksi) 

Tiedon etsintää verkosta kuvattiin kuitenkin ajoittain haastavaksi tai raskaaksi ja sen rinnalle kai-

vattiin kasvokkaista vuorovaikutusta. Monissa organisaatioissa oli erilaisia päivä- tai viikkopala-

veri käytäntöjä, joissa tietoa jaettiin vuorovaikutuksessa. Näissä palavereissa oli useimmiten 

myös mahdollisuus hakea tiimiltä tukea oman työnsä haastekohtiin.  

Tutkimuksen tuloksena johtajien käsitysten mukaan organisaatio voi tukea luovuutta resurssite-

kijöillä, kuten aika- ja raharesursseilla. Lisäksi tiedon jakamisen käytännöt ovat tärkeässä roo-

lissa ylipäätään organisaation toiminnan sujuvuuden kannalta, mutta etenkin luovissa proses-

seissa, joissa tiimillä on tärkeää olla tarvittavat lähtötiedot helposti saatavillaan. Kasvokkaisella 

vuorovaikutuksella nähtiin olevan luovuuden mahdollistumisen kannata merkitystä erilaisten di-

gitaalisten kanavien rinnalla.  
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5.2.3 Sosiaaliset tekijät   

Luovuuden sosiaalisten tekijöiden yläluokkaan muodostettiin kolme alaluokkaa, jotka kuvasivat 

luovuutta tukevia sosiaalisia elementtejä organisaatioissa. Organisaation kannustukseen liitty-

vissä haastattelusisällöissä  kuvattiin, kuinka yrityskulttuurilla voidaan tukea luovuutta. Organi-

saation arvoja, työkulttuurin avoimuutta ja matala hierarkisuutta pidettiin luovuudelle kannusta-

vina tekijöinä. Luovalle kehittämistoiminnalle tarvittiin tilaa ja mahdollistavat olosuhteet, niin 

kuin haastateltava kuvaa:  

H2: Enemmän kyse on ehkä siitä, että millaiset olosuhteet sen ihmisen ympärillä on että onko 

sillä luovuudella mahdollisuuksia päästä esiin. et voiko se tota jotenkin tulla ilmi, että onko sillä 

luovuudelle niin sanotusti käyttöä. 

Suurien organisaatioiden etuna pidettiin resurssien saatavuutta. Osa haastateltavista koki, ettei 

suuren organisaation rakenteita ja resursseja osattu hyödyntää, vaikka organisaation arvojen ja 

kulttuurin ajateltiinkin tukevan luovuutta. Organisaatiokulttuurin huumorin ja rentouden ajatel-

tiin tukevan luovuutta sekä murtavan rakenteellista jäykkyyttä.  

Informaalin kontekstin merkitys -yläluokka koostettiin lainauk-

sista, joissa kuvattiin informaalin kontekstin merkitystä luovuu-

den syntymiselle. Informaaliuden merkitystä pidettiin suuressa 

arvossa, mutta samalla ongelmallisena, sillä työkontekstissa sen 

mahdollistaminen on välillä haastavaa. Informaalin kontekstin 

kuvattiin vapauttavan tunnelmaa ja näin herättelevän ajatuksia luovempiin ratkaisuihin.  

H4: Ja sit tietyl taval mä myös ehkä niinkun nään et semmoset mitä vaikka meiän hr:äs on tehty 

paljon semmosii et okei, et joku keksii että, et  tuodaan ennen jouluu nää piparin koristelu väli-

neet tänne ja sit kaikki saa koristella pipareita ja vaik ne on niinku pienii asioita mut tollaset 

myös jotenki niinku vapauttaa sitä tunnelmaa ja saa ihmiset sit tekee, tai et paljon niinkun askar-

reltuki jotain hömppää, ja niinku semmosta ni. Niin jotenki, myös niinkun, pienillä eleillä voi sit 

kannustaa muitaki niinkun luovaan toimintaan. 

Luovuuden koettiin useimmiten syntyvän työn ulkopuolella. Luovuuden edistämiseksi informaa-

lin kontekstin mahdollistaminen myös työpäivien sisälle pidettiin tärkeänä. Tosin, sen konkreetti-

sesta toteuttamisesta ei kuitenkaan juurikaan puhuttu. Työajalle tulee mahdollistaa tilaa infor-

Sosiaaliset tekijät  

Organisaation kannustus 

 

Informaalin kontekstin merkitys 

 

Vastuu 
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maalille olemiselle sekä kohtaamiselle ja tätä kautta luovuudelle. Havainto liittyy myös luovuu-

den resurssipuheeseen, jossa todettiin luovuuden vaativan aikaa. Informaaliin kontekstin merki-

tyksen yläluokkaan liittyi myös puhetta johtamisesta. Muutama haastateltavista kuvasi luovansa 

mahdollisimman henkilökohtaisia ja informaaleja suhteita alaisiinsa. He kokivat, että tuntemalla 

alaisensa aidosti, voidaan mahdollistaa myös tehokasta ja hyvää johtamista.  

Luovuuden sosiaalisissa tekijöissä puhuttiin kollektiivisen prosessin vastuusta. Osa haastatelta-

vista ajatteli, että vastuun kantaminen prosessista on johtajan tehtävä. Osa puolestaan ajatteli, 

että ryhmässä jaettu vastuu tukee kollektiivisen luovuuden syntymistä. Vastuun jakamisen ajatel-

tiin esimerkiksi sitouttavan toimijoita paremmin yhteiseen tekemiseen vaikutusmahdollisuuksien 

kautta. Osa puolestaan ajatteli, että johtajan on oltava turvallinen tukipilari, joka viime kädessä 

kantaa vastuun tekemisestä ja tätä kautta rohkaisee yrittämään uudenlaisia ratkaisuja. Vastuun 

jakamisesta ei syntynyt yksiselitteistä tutkimustulosta. Selvästi vastuunkantaminen liittyi johta-

jien käsityksissä kollektiiviseen luovuuteen, mutta näkemykset sen hyödyntämisestä vaihtelivat 

tasaisesti. Alla olevassa lainauksessa haastateltava kuvaa johtajan muille jakamaa vastuuta.   

H9: toimari on itseasiassa aika niinkun, jopa erillään tosta tuotekehityksestä. Se antaa täysin 

vastuun meille, silleen luottaa meihin, ett se on hyvä asia siinä. 

Johtajien käsityksissä korostui informaaliuden merkitys luovuudelle. Informaalin kontekstin aja-

teltiin rohkaisevan luovaan pohdintaan sekä tarjoavan tilaa uudenlaisille ajatuksille. Myös johta-

misessa informaalilla suhteella koettiin olevan merkitystä. Informaalin kontekstin luominen ja 

yleensäkin kollektiviisen luovuuden syntyminen vaatii tuekseen organisaation kannustusta muun 

muassa organisaatiokulttuurin kautta. Vastuu liittyi johtajien käsityksissä luovuuden prosessiin, 

mutta vastuun jakautumisesta käsitykset vaihtelivat.  

Tämän kappaleen tavoitteena oli raportoida johtajien käsityksistä luovuuden rakenteista organi-

saatioissa. Organisaatiolla nähtiin olevan tiettyjä välineellisiä instrumentteja luovuuden tuke-

miseksi, joita olivat resurssitekijät (aika ja raha) sekä erilaiset tiedon saatavuuden ja jakamisen 

käytännöt. Tiedon jakamista pidettiin ikään kuin luovuuden pullonkaulana - mikäli ei ole tarvit-

tavaa tietoa ei synny hyödyllisiä luovia ratkaisujakaan. Lisäksi luovuutta voidaan rakenteellisesti 

tukea sosiaalisilla tekijöillä sekä verkostomaisella toiminnalla. Verkostomaisen toiminnan hyö-

tyinä pidettiin rajoja rikkovaa verkostoyhteistyötä sekä dynaamista organisaatiorakennetta, joka 

taipuu hierarkista perinteisempää organisaatiorakennetta paremmin dynaamiseen kollektiivisen 
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luovuuden prosessiin. Luovuutta tukevat sosiaaliset tekijät olivat vastuun jakautuminen, organi-

saation kannustus sekä informaali konteksti, joka synnytti rentoa ja vapaata ilmapiiriä tiimien 

luovaan toimintaan. Seuraavaksi käsittelen tutkimuksen kolmatta teemaa, käsityksiä luovuuden 

johtamisesta.   
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5.3 Johtajien käsitykset luovuuden johtamisesta  

Tutkimuksen kolmas tutkimuskysymys kartoitti käsityksiä luovuuden johtamisesta – miten kol-

lektiivista luovuutta voidaan johtaa. Luovuuden johtamisen teeman alle muodostettiin yksi ylä-

luokka, joka on esitelty taulukossa 11. Johtajuuden teemassa reflektoitiin johtajien roolia kollek-

tiivisen luovuuden syntymisessä.  Seuraavaksi käsittelen luovuuden johtamisen  sisältöluokkaa 

tarkemmin.  

Taulukko 4. Luovuuden johtamiseen liittyvien käsitysten sisällönanalyysin teemat ja aineistolainausten 

määrät.  

YLÄLUOKKA  Luovuuden johtaminen 

  
Johtaja vuorovaikutuksen ohjaajana 

(29)  

  Intuitiivinen johtajuus (11) 

ALALUOKAT Valmentava johtajuus (22) 

  Prosessin johtaminen (33)   

 

Luovuuden johtamisen yläluokka muodostettiin johtajan roolia ja johtamistapaa kuvaavista ala-

luokista. Näitä muodostettiin yhteensä neljä kappaletta. Johtaja vuorovaikutuksen ohjaajana -luo-

kassa kuvattiin roolia kollektiivisen luovuuden ohjaajana. Johtajan tehtävän ajateltiin olevan 

vuorovaikutuksen ja ryhmädynamiikan johtaminen sekä kollektiivisen luovuuden virittäminen  

ryhmätoiminnan prosesseissa. Haasteena vuorovaikutuksen johtamisessa ja osallisuuden tukemi-

sessa pidettiin ryhmän heterogeenisyyttä. Johtajan roolia kuvattiin tulkinomaiseksi, kun hän sa-

noittaa ryhmän erilaisten jäsenten sanomaa ymmärrettäväksi toisilleen. 

H9: Et se, se on ehkä se mikä siinä saattaa sitten tuottaa ongelmia eniten, niinkun tavallaan ei oo 

yhteistä kieltä. 

Vuorovaikutuksen ohjaamiseen liittyi myös ilmapiirin ohjaamiseen liittyviä tekijöitä, kuten tur-

vallisuuden synnyttäminen ja toisaalta kritiikin sekä ristiriitojen tuominen keskusteluun. Osa joh-

tajista kertoi käyttävänsä erilaisia konkreettisia työkaluja ryhmän tasapainon ylläpitämiseksi. Esi-

merkiksi yksi haastateltavista kertoi pyytävänsä äänekkäämpiä ryhmän jäseniä kirjaamaan tapaa-

misissa muistiinpanoja, jotta ryhmässä saataisi tilaa introvertimpien äänien kuulemiselle.  Käsi-

tyksissä luovuuden johtamisesta korostui intuitiivisen johtamisen merkitys. Haastateltavat puhui-

vat erilaisista prosesseista ja johtamisen työkaluista sekä menetelmistä, mutta monesti luovuuden 
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mahdollistaminen vaatii kuitenkin johtajaltakin intuitiivista ja spontaania reagoimista. Intuitiivi-

suuteen liitettiin myös tunneälykäs johtaminen, jolla tarkoitettiin sitä, että johtajan tulee olla val-

mis reagoimaan ja muuttamaan spontaanistikin suunnitelmia, jos hän tunnistaa ryhmän tunneti-

lan olevan esimerkiksi negatiivinen. Intuitiivinen johtajuus vaatii johtajalta tunneälyn lisäksi 

myös tilannetajua.  

H3: ja esimerkiks olla valmis niinkun palavereis ja muissa muokkaa, et okei, nyt jengi energiata-

sot on nää, tehäänki näin, tai venyttää tai tiukentaa aikatauluja, ja kaikkee ja näin. Et sellast 

niinku sooloiluu, tai ei sooloiluu mut improvisointia. 

Intuitiivisen johtajan tulee sietää keskeneräisyyttä ja epävarmuutta, eikä hän saa ohjailla alais-

tensa tekemisiä tai ajatuksia liikaa, mikäli hän haluaa synnyttää luovuutta.  

Luovuuden johtamisen ajateltiin olevan myös valmentavaa johtamista, joka muodostui mahdol-

listavasta ja kannustavasta johtamisesta. Johtajan roolin ajateltiin olevan enemmänkin asettua 

ryhmässä taustalle ja auttaa muita ryhmän jäseniä kukoistamaan. Määräysten tai liian tiukkojen 

ohjeiden ajateltiin vain haittaavan luovuutta. Johtajan sijoittuminen ryhmässä ikään kuin taka-

alalle näkyi myös haastateltavilla teetetyssä verkostopiirustustehtävässä, jossa moni sijoitti it-

sensä erikseen tiimistään. Valmentava johtaja luottaa alaistensa ammattitaitoon ja tekemiseen, 

sekä etsii ratkaisuja yhdessä keskustelemalla. Valmentavaan johtajaan voi myös tukeutua vai-

kean paikan edessä. Alaisen ja johtajan välillä olevaa valtasuhdetta pyritään valmentavassa johta-

misessa madaltamaan. Haastateltava kuvaa valmentavaa johtamista niin, ettei johtaja anna alai-

silleen valmiita ratkaisuja:  

H10: tai helposti niinkun tulee ongelman kanssa tai valittaa jostain.  Niin miten sä aattelit et tän 

vois ratkasta, tulisko sulla mieleen joku juttu ja sitä kautta niinkun ratkastaan siihen, keksii ja 

miettii, ratkasee ite.  Et ei tavallaan anneta niitä valmiit vastauksii.  

Luovuuden johtamista pidettiin ennen kaikkea prosessin johtamisena. Näistä kuvauksista muo-

dostettiin prosessin johtamisen sisältöluokka. Johtajan tehtävänä pidettiin prosessin ohjaamista, 

esimerkiksi tavoitteiden ja resurssien näkökulmasta. Johtajan tehtävä ei niinkään ollut ottaa kan-

taa sisältöön tai tuoda substanssiasiantuntemusta kollektiiviseen luovuuteen. Prosessin johtami-

sen rinnalla tunnistettiin tarve ihmisten läsnäolevalle johtamiselle, joka tosin tulee ilmi myös val-

mentavan johtamisen ja intuitiivisen johtamisen yläluokista. Prosessin johtamisessa on olennaista 
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suodattaa ja ohjata tekemistä kohti tavoitteita, jotka tosin nekin saattavat muovautua kollektiivi-

sen prosessin aikana. Johtaja vastaa siitä, että toiminta vastaa asiakkaan tai organisaation tarpei-

siin eli toimii linkkinä oman tiimin ulkopuolelle ja suodattaa tiimin tekemistä monisuuntaisesti.  

H6: Mun tehtävä on myös suodattaa ja myös rajata, koska myös sen mä oon huomannut, ett yks 

hyvä juttu tai pari hyvää juttua, tavallaan tosi paljon parempi se lopputulos kuin, että niitä on 

kymmenittäin. 

Prosessin johtamista kuvattiin toiminnan organisoimisena ja olosuhteista huolehtimisena. Proses-

sin johtamista pidettiin ajoittain myös vaikeana. Prosessin eteneminen saattoi tarkoittaa sitä, että 

kollektiivisia prosesseja piti ikään kuin keskeyttää tai ohjata toteuttamisvaiheeseen.   

Luovuuden johtamisen yläluokassa korostui ihmisten johtamisen elementit. Samalla prosessien 

johtaminen nähtiin oleellisena johtajan toiminnan ulottuvuutena. Johtamiseen liittyen ei aineis-

tosta tunnistettu niin sanotusti kovempia johtamisen näkökulmia, kuten talouden tai tuloksen joh-

tamista. Tosin ajatus raameista ja toiminnan ohjaamisesta, jonne talouskin voitaisi sijoittaa, nousi 

esiin prosessin johtamisen sisältöluokassa. Käsitykset luovuuden johtamisesta korostivat ryhmän 

ja yksilöiden johtamisen elementtejä, joka vaatii johtajaltaankin tunneälykkyyttä ja tilanteessa 

elämistä. Johtajan roolia pidettiin valmentavana, ikään kuin toiminnan taustalla tapahtuvana tii-

min ohjaajana.   
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6. Tulosten tarkastelu  

Tässä kappaleessa tarkastelen tutkimuksen tuloksia sekä niiden luotettavuutta ja pätevyyttä. Tar-

kastelen tulosten merkitystä kollektiiviselle luovuudelle työelämässä. Suhteutan tuloksia aiem-

paan tutkimustietoon. Lopuksi käsittelen tutkimuksen pohjalta havaittuja jatkotutkimusideoita.  

6.1 Tutkimuksen pätevyys ja luotettavuus 
Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella kehittämistehtävissä toimivien johtajien käsityksiä luo-

vuudesta työelämässä. Haastateltavia oli tutkimuksessa 10 kappaletta, joka on opinnäytetyöhön 

riittävä otos. Tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi haastateltavia olisi voitu hankkia enem-

män. Haastateltavat edustivat kattavasti eri kokoisia organisaatioita ja tulivat useita erilaisilta 

aloilta. Haastateltavat edustivat koulutustaustaltaan suurimmaksi osaksi ihmistieteiden koulutuk-

sia, joten tämän voidaan olettaa ohjanneen johtajien tapaa tehdä työtään sekä reflektoida luo-

vuutta ja johtajuuttaan. Etenkin kolmannen tutkimuskysymyksen kohdalla, jossa tarkasteltiin kä-

sityksiä luovuuden johtamisesta, korostuivat ihmistieteiden näkökulmat johtamiseen. 

Tutkimuksen pätevyydellä eli validiudella (Metsämuuronen, 2011) arvioidaan tutkimusmenetel-

mien sopivuutta, eli sitä mittaavatko ne todella tutkittavaa ilmiötä. Tässä tutkimuksessa on otet-

tava huomioon, että tutkimuskohteena oleva luovuuden johtaminen on yhteisöllinen ilmiö ja ra-

kentuu todellisuudessa vuorovaikutuksessa organisaation toimijoiden, rakenteiden, kulttuurin ja 

muiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta. On siis huomioitava, että tutkimuksen näkökulma sosiaa-

liseen ilmiöön on haastateltavien henkilökohtaiseen kokemukseen pohjautuva, eikä sen pohjalta 

voida tehdä koko organisaatiota koskevia yleistyksiä. Toisaalta juuri näistä syistä tutkimuksen 

linsseiksi valikoituikin johtajuuden teema, jonka läpi luovuuden rakentumista tarkastellaan. Tut-

kimus tarkastelee johtajien käsityksiä luovuudesta, joka on sosiaalisesti monitahoinen ilmiö. Joh-

tajuuden näkökulmasta kohderyhmän edustus oli tutkimusongelman kannalta sopiva. Johtajien 

käsityksiä tarkastelemalla tuotettiin tietoa kollektiivisesta luovuudesta kokemuksista työelämän 

kontekstissa. Mikäli tutkimuksessa olisi pureuduttu syvemmin ilmiön sosiaalisiin puoliin hyö-

dyntämällä esimerkiksi tapaustutkimuksen tai etnografisia tutkimusmenetelmiä, olisi tutkimuk-

sen tulokset saattaneet antaa rikkaamman kuvan kollektiivisen luovuuden prosesseista. 

Hirsijärven ja kumppanien (2009, 150-152) mukaan onnistuneen tulkinnan avaintekijä on rapor-

tin läpinäkyvyys. Tulkinta voidaan todeta onnistuneeksi, mikäli saman näkökulman omaksuva 
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lukija voi päästä samaan lopputulemaan aineiston suhteen kuin tutkijakin. Laadullisen tutkimuk-

sen rajoitukset eivät yleensä synny monien erilaisten tulkintojen mahdollisuudesta, vaan pikem-

minkin aineistosta muodostettujen merkitysten ja tutkimustehtävän puutteellisesta muotoilusta 

(Hirsjärvi ym. 2009, 150-152). Tutkimuksen raportoinnissa kiinnitettiin huomiota perusteelliseen 

menetelmien kuvaukseen sekä tulosten raportointiin. Tulokset ankkuroitiin johtajien luovuuskä-

sityksiin, joista tutkimusaineisto antoi merkityksellistä tietoa. 
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6.2 Tulosten tulkinta ja merkitys 

Tässä kappaleessa käsittelen tutkimuksen tulokset suhteuttaen niitä aikaisempaan tutkimukseen. 

Käyn tutkimustulokset läpi kolmen tutkimuskysymyksen kautta sekä esitän tulkintoja siitä, mitä 

tuloksista voidaan mahdollisesti päätellä.  

Luovuus-käsitysten teemassa oli tavoitteena tarkastella johtajien käsityksiä luovuudesta työelä-

mässä. Aikaisemman tutkimuksen pohjalta muodostettu tutkimuksen hypoteesi oli, että kollektii-

visen luovuuden kannalta on tärkeää koota mahdollisimman heterogeeninen joukko toimijoita 

luovuutta toteuttavaan tiimiin. Erilaiset toimijat tuovat luovuuden prosessiin erilaisia asiantunti-

juutta, näkemyksiä ja arvoja, jotka rikastuttavat kollektiivisen luovuuden lopputulemaa. Kollek-

tiivisen luovuuden myötä tutkimuksen keskiössä oli tarkastella nouseeko luovuus-käsityksissä 

ilmi ryhmädynamiikkaan liittyviä seikkoja, kuten vuorovaikutusta, ryhmän välistä luottamusta 

tai turvallista ilmapiiriä, joiden on aiemmissa tutkimuksissa todettu tukevan luovuutta.  

Moranin (2004) mukaan kaikki luovuus on lopulta aina kollektiivista. Tämä korostuu työelämän 

kontekstissa, jossa välttämättäkin toimitaan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Luo-

vuuden on todettu edellyttävän oppimista toisilta ja prosesseista (mm. Csikszentmihalyi,1999, 

Lehtinen 1999). Luovuus syntyy sosiaalisessa ja kulttuurisessa vuorovaikutuksessa, joten sosiaa-

liseen pääomaan kannattaa panostaa ja kiinnittää erityistä huomiota (mm. Csikszentmi-

halyi,1999; Buchel 2006). Tutkimuksen tuloksena syntyi neljä yläluokkaa vastauksena ensim-

mäiseen tutkimuskysymykseen: luovuus, tiimin luovuus, motivaatio ja ryhmän yhteistyökyvyk-

kyys. Johtajien käsityksissä luovuutta pidettiin rohkeana toimintana ja laatikon ulkopuolisena 

ajatteluna, jota voidaan tukea kasvatuksen ja kehittämistyön keinoin. Luovuutta pidettiin kehittä-

misorientoituneena toimintana, joka poikkeaa usein mekaanisesta järjestelmällisyydestä. Tiimin 

luovuuden osalta tunnistettiin heterogeenisen ryhmän vahvuudet ja turvallisen ilmapiirin merki-

tys.  

Motivaatiota pidettiin kollektiivisen luovuuden näkökulmasta välttämättömänä. Motivaatiosta ei 

tosin tunnistettu ryhmän yhdistäneen motivaation elementtejä (Moran, 2004), vaan motivaatio 

jaettiin sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin todettiin 

olevan olennainen tekijä kollektiivisen luovuuden syntymisessä (Moran 2004, Douglas 2009, 

Marion 2012). Tiimin luovuuden elementtien lisäksi johtajien käsityksissä tunnistettiin myös 
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ryhmän yhteistyökyvykkyyden elementtejä, kuten epäonnistumisista oppimista, erilaisten yksi-

löiden toiminnan yhteensovittamista sekä ryhmädynamiikan merkitystä. Tuloksista voidaan pää-

tellä, että kehittämistehtävissä toimivilla johtajilla on ajankohtaista tietoa ja ymmärrystä kollek-

tiivisesta luovuudesta ja sen rakentumisesta ryhmässä. Johtajat toivat haastatteluissa aktiivisesti 

esiin konkreettisia toimintatapoja, joita he hyödyntävät arjessaan luovuuden tukemiseksi. Hetero-

geeniset tiimit nähtiin luovuuden kannalta vaikuttavimpina, mutta samaa aikaa myös hankalina 

johtaa ja niiden nähtiin asettavan fasilitoimiselle omia haasteitaan. Tutkimuksesta saatiin arvo-

kasta tietoa johtajien luovuus-käsityksistä. Kehittämistehtävissä toimivat johtajat ovat avainase-

massa organisaatioiden uudistumisessa ja kilpailukyvyn kehittämisessä luovuuden näkökulmasta, 

joten on tärkeää ymmärtää, millaisista lähtökohdista näissä tehtävissä toimivat johtajat tekevät 

työtään. Näiden tulosten perusteella olisi organisaatioissa syytä kiinnittää huomiota siihen, 

kuinka luovuus todellisuudessa implementoidaan osaksi työn ja tiimin arkea. Organisaatiot voisi-

vat pohtia, hyödynnetäänkö esimerkiksi heterogeenisten tiimien tuomaa rikkautta tai epäonnistu-

misista oppimista riittävästi käytännön tasolla.   

Myös aikaisemmissa tutkimuksissa on määritelty luovuuden ilmentymistä yksilöllisistä ja kollek-

tiivisista näkökulmista. Sydänmaanlakan (2009, 44-98) mukaan luovuus on tutkiva tapa ajatella 

ja suhtautua asioihin. Se on kykyä rakentaa ajatusmalleja uudella tavalla, kykyä innostua, inno-

voida ja ihmetellä (Sydänmaanlakka, 2009, 44-98). Weisbergin (2006) mukaan luovuus on har-

joiteltavana ominaisuutena. Tutkimuksen tulokset vahvistavat aikaisemmissa tutkimuksissa ha-

vaittuja näkemyksiä luovuudesta. Johtajuuden näkökulma rikastuttaa aikaisempaa luovuuden tar-

kastelua ja vahvistaa sitä, että luovuus tunnistetaan työelämässä taidokkaasti. On kuitenkin syytä 

pohtia, tunnustetaanko sitä riittävästi organisatorisella tasolla.  

Toisena tutkimuskysymyksenä oli, millaisia käsityksiä johtajilla on luovuuden rakenteista orga-

nisaatioissa. Tähän teemaan muodostin kolme yläluokkaa: organisaation instrumentit luovuu-

delle, sosiaaliset tekijät ja verkostomaisuus. Johtajien käsitysten mukaan luovuutta voidaan tukea 

rakenteellisella tasolla  erilaisilla organisaation menetelmillä ja välineillä, kuten resurssien tar-

joamisella, informaalin vuorovaikutuksen tukemisella tai yhteisillä  tiedon jakamisen käytännöil-

lä. Näiden lisäksi verkostomaisia rakenteita pidettiin luovuudelle otollisina, niin suhteessa rajoja 

ylittävään yhteistyöhön kuin organisaation sisäisen toiminnan eheyteen (engl. cohesion).  
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Tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että johtajat tunnistavat luovuuden rakenteellisia edel-

lytyksiä. Käsityksissä ei kuitenkaan juurikaan puhuta konrkeettisista toimenpiteistä, joita johtajat 

tai organisaatiot olisivat tehneet näiden edistämiseksi, esimerkiksi resurssien lisäämisen muo-

dossa. Verkostomaisen organisaatiorakenteen näkökulmasta suuremmat, vanhemmat ja jäykem-

mät organisaatiot eivät johtajien käsitysten mukaan tue rakenteellisesti ihanteellisella tavalla dy-

naamista kollektiivista luovuutta. Isojen organisaatioiden etuna pidettiin kuitenkin resurssien saa-

tavuutta, mikä puolestaan saattoi olla haastavampaa pienemmissä, nuoremmissa ja joustavam-

missa organisaatioissa. Tuloksista voidaan päätellä, että luovuudelle tunnistetaan tarve, mutta 

työelämän resurssit ja perustoiminta ovat kuitenkin sen verran tiukasti ohjaamassa organisaatioi-

den toimintaa, ettei luovuudelle näiden käsitysten perusteella ole löydetty aktiivista ja riittävän 

vaikuttavaa paikkaa työn arjessa. Vastuun kantamisen osalta tutkimustulokset eivät olleet yksise-

litteisiä. Johtajien käsityksissä vastuunkantamista pidettiin toisaalta johtajan tehtävänä, mutta toi-

saalta nähtiin myös dynaamisten itseohjautuvien organisaatioiden, joissa vastuuta jaetaan tiimin 

kesken, toimivan paremmin luovuuden pelikenttänä. 

Myös aikaisemmissa tutkimuksissa on herätelty tieteellistä keskustelua luovuuden rakenteista ja 

organisaatioiden mahdollisuuksista edistää luovuutta. Muun muassa Csikszentmihalyi (1999, 

322) on listannut tekijöitä, joita on oleellista pohtia yhteisöllisen luovuuden osalta organisaa-

tioissa. Hänen mukaansa on syytä pohtia, onko organisaatiossa riittävästi energiaa saatavilla, 

edistääkö ympäröivä yhteisö ja organisaatio muutosta sekä, onko sosiaalinen systeemi riittävän 

kompleksinen taipumaan muutokseen. Marionin (2012) mukaan luovuutta syntyy dynaamisissa 

olosuhteissa. Samoihin näkemyksiin päätyvät Moran ja kumppanit (2004, 18-20). Myös Mietti-

nen (2006, 178) puhunut vuorovaikutuksen merkityksestä, horisontaalisen yhteistyön tärkeydestä 

ja erilaisten rajojen rikkomisesta. Tämän tutkimuksen tulokset herättävätkin pohtimaan, ovatko 

johtajien käsitykset ja organisaatioiden rakenteelliset tekijät ristiriidassa kollektiivisen luovuuden 

käytännön toteutumisen kanssa. Luovuuden tarpeita tunnistetaan, mutta organisaation sosiaaliset 

ja välineelliset tekijät vaikuttavat ajoittain, jopa jarruttavan luovan kehittämistyön toteutumista. 

Näiden ristiriitojen ratkaisemiseksi voisi olla syytä tarkastella, millaisia tarpeita ja tavoitteita or-

ganisaatioilla todella on luovuudelle. Mikäli luovuutta halutaan yksimielisesti edistää, on syytä 

tarkastella, miten näitä tutkimuksessa havaittuja rakenteellisia esteitä voidaan purkaa.  Johtajien 

käsitykset luovuuden rakenteista toivat arvokasta tietoa siitä, miten organisaatiot voisivat jat-

kossa tehostaa kollektiivisen luovuuden prosesseja.  
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Kolmantena teemana tässä tutkimuksessa oli luovuuden johtaminen, jossa tarkasteltiin johtajien 

käsityksiä luovuuden johtamisesta. Luovuuden johtamisesta on erotettu monenlaisia näkökulmia 

ja lähestymistapoja, eivätkä aikaisemmat tutkimukset ole yksimielisiä siitä, millaiset johtamisen 

menetelmät ovat luovuuden kannalta parhaita.. Luovuuden johtamisessa korostuvat ihmisten joh-

tamisen elementit. Tutkimuksen tuloksena luovuuden johtaminen oli prosessin ja vuorovaikutuk-

sen johtamista, joka toteutuu arjessa valmentavan ja intuitiivisen johtamisen toimintatavoilla. 

Tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että luovuuden johtaminen on kompleksinen prosessi, 

johon ei ole yksiselitteisiä nyrkkisääntöjä tai toimintamalleja. Johtaminen tulee suhteuttaa tilan-

teeseen sekä kontekstiin. Luovuuden johtamiseen voidaan hyödyntää erilaisia johtamisen mene-

telmiä, kuitenkin valmiudella soveltaa niitä intuitiivisesti tilanteen vaatimalla tavalla. 

Aiemmista tutkimuksista on nostettavissa muutamia yhdistäviä avaintekijöitä luovuuden johta-

miselle. Luovuuden johtaminen on motivoimista, tiimin ohjaamista ja prosessin johtamista (Pa-

letz 2012, Marion 2012). Tästä on käytetty myös termiä mahdollistava johtajuus (Marion 2012, 

468). Valmentavan palautteen ja positiivisen johtajuuden on todettu lisäävän yksilöiden hyvin-

vointia ja parantavan heidän suoritustaan (Ericsson 2012, Cameron 2012, Marion 2012). Luo-

vuuden on todettu vaativan myös johtajaltaan intuitiivista johtajuutta (mm. Heikkilä 2010, Ma-

rion 2012). Luova johtaja ymmärtää inhimillisyyttä ja toimintaa ohjaavia psykologisia malleja 

(Heikkilä 2010). Luovissa prosesseissa johtajan tulee ohjata tiimiään kohti tavoitteita ja yhteistä 

visiota, eli pitää huolta prosessin etenemisestä (mm. Douglas 2009, Mai 2003). Heikkilän (2010, 

322-324) mukaan johtajan tulee tukea vaikeissa päätöksissä ja kantaa vastuuta. Sydänmaanlakka 

(2009) puolestaan puhuu jaetusta johtajuudesta, joka on noussut 1990-luvun alkupuolelta organi-

saatioiden johtamiskeskusteluun. Myös Kaplan (1996) on todennut, että luovissa prosesseissa ih-

misten johtamisen rinnalle tarvitaan vahvaa ja voimasta johtajuutta. Etenkin yritystoiminnassa 

luovuus ja innovatiivisuus liittyvät usein liiketoiminnan edistämiseen ja taloudellisen tuloksen 

tekemiseen. Tämä tutkimus on vahvistanut näkemystä siitä, että luovuuden johtamisessa kannat-

taa hyödyntää humanistisia johtamisen lähestymistapoja, tuloksellisuuden tavoittelun rinnalla.  

Luovuuden tarkasteleminen työelämän kontekstissa on erityisen ajankohtainen aihe. Tutkimuk-

sessa onnistuttiin tarkastelemaan johtajien käsityksiä kollektiivisesta luovuudesta monipuolisesti 

kolmelta eri tasolta, mikä tarjoaa kattavan uuden näkökulman luovuuden tutkimukseen. Yksi-
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kään yritys ei toimi enää vakaassa maailmassa ja johtajilta vaaditaan kykyä johtaa kehittyviä or-

ganisaatioita huomioiden kontekstin ja sitä ympäröivän yhteiskunnan. (Tapscott ym. 2010, 284-

287). Jatkuva uudistuminen edellyttää organisaatioilta innovatiivisuutta ja luovuutta. Organisaa-

tioiden kehitys on muuttunut suljetuista organisaatioista kohti rajoja ylittävää avoimempaa ja 

verkostomaisempaa yhteistyötä (Sydänmaanlakka, 2009, 13).  Niin kuin tässäkin tutkimuksessa 

todettiin, uudenlainen dynaaminen liiketoimintakulttuuri kohtaa ristiriitoja vanhempikantaisen 

kontrollihakuisen liiketoiminnan kanssa (Tapscott ym. 2010). Tämä synnyttää varmasti ristirii-

toja niin organisaatioiden sisälle kuin välillekin. Havaitut ristiriidat yksilöllisten ja rakenteellis-

ten tasojen välillä kehottavat pohtimaan, millainen tarve luovuudelle on nykypäivän työelämässä. 

Tutkimuksen tulosten perusteella näyttää siltä, että mahdollisuudet luovuudelle tunnistetaan ja 

tiimeillä on valmiudet luovuuden edistämiselle. Organisaatioiden ja työelämän arki kulkee kui-

tenkin luovuuden rinnalla. Organisaatioiden on siis syytä pohtia, missä määrin he tarvitsevat luo-

vuutta ja kehittymistä. Luovuus työelämässä vaikuttaa tasapainoilevan organisaation perustoi-

minnan toteuttamisen rinnalla. Luovuuden edistämistä voidaan pitää organisaatioiden arvovalin-

tana: ollaanko tyytyväisiä nykytilaan vai halutaanko edistää jatkuvaa kehittymistä, onko se nyky-

päivänä jopa välttämätöntä?  

  



   
 

68 
 

6.3 Jatkotutkimusajatuksia  
Tässä tutkimuksessa käsiteltiin johtajien käsityksiä luovuuden johtamisesta. Tarkastelussa pai-

nottui haastateltujen johtajien käsitysten ja kokemusten erittely. Kollektiivisen luovuuden proses-

siin voisi päästä paremmin kiinni tekemättä haastatteluja, joissa johtajat tai työntekijät kuvaisivat 

jonkin uudenluomiseen liittyvän avaintapahtuman (engl. critical incident) mahdollisimman yksi-

tyiskohtaisesti.  

Luoviin prosesseihin osallistuvien yksilöiden tutkiminen on individualistinen lähestymistapa, 

jota toki tarvitaan myös (Sawyer ym. 2009, 91). Aineistoa voisi rikastuttaa myös otosta kasvatta-

malla ja tätä tutkimusta jatkamalla. Esimerkiksi havaittujen luovuuden johtamisen teemojen poh-

jalta voitaisiin kehittää mittari, jonka avulla tarkasteltaisiin näkemyksiä ja kokemuksia luovuu-

desta suuremman johtajajoukon näkökulmasta. Ryhmien luovuuden tutkiminen vaatisi puoles-

taan lisää vuorovaikutusprosessin tutkimista esimerkiksi videoimalla. Tässä tutkimuksessa tar-

kasteltiin kollektiivista luovuutta yksilöllisestä näkökulmasta. Jatkossa ilmiötä olisi mielenkiin-

toista ja kannattavaa tutkia laajemmin sosiaalisesta prosessista käsin. Sosiaalista prosessia voitai-

siin tarkastella tutkimalla esimerkiksi case-organisaatioita ja erilaisia luovuuden parissa toimivia 

tiimejä. Tässä voitaisiin hyödyntää havainnointia sekä pari- ja/tai ryhmähaastatteluja. Sosiaalisia 

prosesseja tutkimalla kollektiivisesta luovuudesta saataisiin sosiaalisesti validoidumpaa aineis-

toa.  

Tässä tutkimuksessa tutkimuskohteeksi valittiin kehittämistehtävissä toimivia johtajia, joiden ar-

keen aktiivinen kehittäminen, eli näin ollen oletetusti myös luovuus, kuuluu. Aineistoa voisi ri-

kastuttaa myös tutkimalla erilaisissa tehtävissä toimivia johtajia, kuten talousjohtajia tai toimitus-

johtajia, jotka työskentelevät vielä vahvemmin tulosvastuun piirissä. Olisi mielenkiintoista tar-

kastella, tunnistavatko he luovuuden elementtejä ja tarpeita samalla tavalla organisaatioissaan. 

Aineistoa voisi rikastuttaa myös systemaattisella erikokoisten organisaatioiden vertailulla. Tässä 

tutkimuksessa johtajat edustivat kattavasti erilaisia organisaatioita startupeista vakiintuneisiin 

korporaatioihin, mutta aineisto ei ollut riittävän kattava näiden väliseen vertailuun. Järjestelmälli-

nen startupien ja suurempien vakiintuneiden yritysten vertailu luovuuden toteuttamisessa rikas-

tuttaisi luovuuden tieteellistä tutkimusta. Lisäksi tutkimuksessa tunnistettiin rakenteellisia esteitä 

luovuudelle. Tämän ongelman tarkempi tarkastelu voisi tuottaa lisäarvoa luovuuden tutkimuk-

selle sekä myös käytännön edistämiselle. Organisaatioissa olisi syytä tarkastella, mistä tällaiset 

rakenteelliset esteet syntyvät ja miksi niitä ylläpidetään.  
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Tutkimuksessa kerättiin myös verkostokuvio-materiaalia haastateltavilta, mutta tämän tutkimuk-

sen kannalta verkostokuvioihin syvempi tutkiminen ei ollut relevanttia. Kollektiivisen luovuuden 

ollessa vahvasti verkostoissa rakentuva vuorovaikutuksellinen prosessi, voisi vastaavanlaisten 

verkostokaavioiden syvempi analyysi rikastuttaa kollektiivisen luovuuden tutkimusta.  
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Liite 1. Saateteksti.  
Moikka,  

Tutkin gradussani johtajien näkemyksiä luovuuden ja innovaatioiden rakentumisesta organisaa-

tioissa ja työelämässä. Etsin haastateltavaksi johtotehtävissä toimivia henkilöitä, jotka johtavat 

(tai ovat johtaneet) luovaa/innovatiivista prosessia tai organisaatiota, tai ovat olleet mukana esi-

merkiksi suurempien muutosprosessien läpiviennissä.  

Haastattelu vie aikaa puolesta tunnista tuntiin. Toivon, että haastattelut toteutuvat viikoilla 26-28. 

Muuten aikataulu voidaan järjestää pitkälti sinun aikataulusi mukaan. Jos kuulut kohderyhmään 

ja kalenteristasi löytyy näin kesälomien alkaessa sopiva väli, niin otathan yhteyttä (fb, sähköpos-

titse – kaikki käy). Mikäli sinulla herää kysyttävää, vastaan ja täydennän mielelläni.  

Rentouttavaa juhannuksen aikaa!  

Graduterkuin,  

Laura Lindfors 

laura.a.lindfors@helsinki.fi  
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Liite 2. Haastattelun orientaatiorunko  
Orientaatiorunko tutkimushaastatteluun 

Ensinnäkin, kiitos osallistumisestasi tutkimukseen! Tässä hieman taustatietoja tulevaan haastatte-

luun liittyen. Haastattelu ei edellytä erillistä perehtymistä aiheeseen.  

Tutkimuksessa tarkastellaan johtajien näkemyksiä ja kokemuksia luovuudesta työelämässä. 

Haastattelu jakautuu kolmeen teemaan: luovuus-käsityksiin, luovuuden rakenteisiin ja luovuuden 

johtamiseen & johtajuuteen. Haastattelussa kysytään muutamia taustakysymyksiä työnkuvastasi 

ja organisaatiostasi toimintaympäristösi hahmottamiseksi. Organisaatiosi tai sinä ette ole tunnis-

tettavissa tutkimuksessa, eikä nimillä tai muilla yksilöivillä tiedoilla ole tutkimuksessa merki-

tystä.  

Haastattelu toteutetaan teemahaastatteluna eli tutkijalla on tietyt ennalta määritetyt teemat, joiden 

pohjalta haastattelu etenee. Tutkimuksen analyysissä käytetään teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. 

Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä tutkimuksen teemat ja käsitteistö rakennetaan teoriasta, 

mutta analyysivaiheessa tutkimus muovautuu aineiston ehdoilla (Tuomi ym. 2002, 116). Näin 

ollen haastattelu saa edetä tutkijan ja haastateltavan keskustelun pohjalta, eikä haastattelurunkoa 

tarvitse noudattaa orjallisesti. 

Alla on listattuna haastattelun teemat pääpiirteittäin. Tutkijalla on haastattelutilanteeseen lisäky-

symyksiä.  

Taustatiedot 

• Koulutustausta ja työpaikka, jonka pohjalta keskustelua käydään.   

• Keskustellaan muutamista taustatiedoista työpaikkaan ja tiimiisi liittyen.  

• Pidätkö itseäsi luovana ja/tai innovatiivisena?  

Luovuus 

• Miten käsität luovuuden sinun työssäsi?  

• Millainen on luova työntekijä?  

• Miten (ja millaista) luovuutta syntyy tiimityöskentelyssä ja organisaatioissa?  

Luovuuden rakenteet organisaatiossa  

• Luovuuden välineet työssäsi (esim. tiedon jakaminen, resurssit, innovaatioprosessit)  

• Luovuutta edistävät ja hidastavat rakenteet organisaatiossa  

• Muutosprosessien rooli luovuuden syntymiselle (esim. suuremmat organisaatiomuutok-

set) 

• Yhteistyön rakenteet ja muodostuminen (esim. sidosryhmä yhteistyö)  

Johtaminen 

• Oma johtajuus  

• Johtaja luovuuden mahdollistajana  
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Yhteystiedot    Tutkielman ohjaaja:  

Laura Lindfors    Kai Hakkarainen 

p. 0445010600    kai.hakkarainen@helsinki.fi 

laura.a.lindfors@helsinki.fi  
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Liite 3. Esimerkit analyysin etenemisestä. 

 

 

KÄSITYKSET LUOVUUDESTA -teema

Yläluokka Alaluokka Pelkistys Aineistolainaus 

LUOVUUS Järjestelmällisyyden vastakohta Teknisyys luovuuden 

vastakohtana 

H6: tiimissä yks tosi luova ja niinku sitten 

yks sellanen enemmän järjestelmällinen 

niinsanottu insinöörimäinen ja sit must 

tuntuu minä oon ollut välissä.  Et mä en 

koe et mä oo täysin kumpikaan.

Se on musta niinkun ollu ideaali.

Kehittämisorientoituneisuus Luovuus on kekseliäisyyttä ja 

kehittämisorientoituneisuutta. 

H7: tavallaan semmonen uuden luominen 

ja kehittäminen, ehkä siihen mä niinkun, 

ett saatas asioist parempii  siinä mielessä 

mä oon niinkun kekseliäs ja pyrin niinkun 

sitä luomaan.  Vois kehittää ja parantaa.

Kasvatettavuus Luovuutta on kaikilla ihmisillä. H4: Mun mielest se on ihan samal tavalla 

niinku kehitettävis oleva piirre, kun 

tavallaan mikä tahansa muukin, eli se 

riippuu tosi paljon siitä et haluuks se 

ihminen lähtee mukaan niinku semmoseen 

luovaan ajatteluun 

Luovuus prosessina Luovuus on kaaosta, jota 

voidaan ohjata prosesseilla. 

H8: innovaatio ja luovuus on vähän 

semmosta kaaosta kuitenkin, sitä voi 

niinkun ohjata jollain prosesseilla, mut 

yleensä se on vähän sillailla, se kaaos on 

hyvin vahvasti läsnä 

Rohkeus luovuuden 

edellytyksenä

Rohkea heittäytyminen H9: semmosta niinkun heittäytymistä -- 

Semmosta niinkun luovaa rohkeutta, 
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KÄSITYKSET LUOVUUDESTA -teema

Yläluokka Alaluokka Pelkistys Aineistolainaus 

TIIMIN LUOVUUS Heterogeeninen tiimi Tiimi rakentuu 

moniammatillisesta 

osaamisesta

H3: no itseasias on kaikki hyvin erilaisia, eri 

taustoilla, meit on siellä niinku 

informaatioverkostojen öö diplomi-

insinööri, tai valmistuva insinööri, jol on 

enemmän niinku tekninen niinku 

koodaustausta, sit on niinku tutalta, 

selkeesti niiku tämmönen bisnes ja 

myyntitausta, okei tutalt on itseasias kaks, 

sit on niinku työterveyshoitaja taustalla, ja 

sit tota dorian on bisnestaustalla, mut hän 

on niinku saksalainen ja työskentelee 

saksast käsin, ööö etet, taustallisesti 

vähän samaa kun nää tutat, mut sit niiku 

ihan eri konteksti ja maantieteellisesti eri 

lokaatiosta jaaa sit yks on, tota hänel on 

monii tutkintoja ja viimesimpänä hän on 

työskennelly syöpähoitajien, tai niinku 

tutkimushoitajana syöpäalalla, elikkä on 

aika monipuolista.

Kollektiivinen prosessi Vuorovaikutuksen merkitys 

luovuuden syntymisessä. H4: Ja mä hain tosi paljon semmost niinkun 

vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. 

Turvallinen ilmapiiri Ilmapiirin pitää mahdollistaa 

hölmöjenkin ideoiden 

esiintuominen. 

H7: se ilmapiiri pitää olla semmonen, ett 

sieltä oikeesti uskaltaa sanoa semmosii 

hölmöikin ideoita, semmosii mitä ei oo 

ehkä mietitty loppuunasti 

KÄSITYKSET LUOVUUDESTA -teema

Yläluokka Alaluokka Pelkistys Aineistolainaus 

MOTIVAATIO Sisäinen motivaatio Kun ei tarvitse pohtia voiton 

tavoittelua, vapautuu paljon 

voimavaroja

H2: (luovuutta edistää) ja kulttuuri alalla 

musta on tosi ihanaa kun ei tarvitse 

ajatella voiton tavoittelua, se vapauttaa 

tosi paljon just voimavaroja ja sellasta 

henkistä resurssia keskittyä sisältöihin. 

Niinkun, mut ehkä tärkein varmaan on se, 

että siis julkinen sektori on meitä kaikkia 

varten. et se on ihan mieletön voimavara.

Ulkoinen paine Tutkimustulokset ohjasivat 

tiimin toimintaa H1: joo siis kyllä, niinku tavallaan kokoajan 

se (tutkimus) tutkimustulos ohjasi sitä, 

mitä meidän kannattaa tehdä. 

Motivaation herättely Ideoiden tuominen 

kehittämiseen johtajan 

tehtävänä. 

H6: kyll mun tehtävä on saada niitä 

mätsattua, niit ihmisiä keskenänsä, hei 

että teette tätä, täähän liittyy aika paljon 

tähän, eiks teidän kannattaisi tavata tai 

joskus voi olla myös hyvä että minä katon 

sitä oppilaitoksen arkee ulkopuolelta ja mä 

hoksaan, että hei täähän liittyy tähän, 
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KÄSITYKSET LUOVUUDESTA -teema

Yläluokka Alaluokka Pelkistys Aineistolainaus 

RYHMÄN 

YHTEISTYÖKYVYKKYYS

Epäonnistumisista oppiminen Epäonnistumiset osa prosessia H1: Niin, niipä. ja just se että ei että, mä en 

ees ajatellut niitä suurimpia 

epäonnistumisia epäonnistumisena, koska 

ne oli tavallaan niinkun, ne ei loppunut, 

vaan että sen takia tehdään jotain muuta, 

jotakin eri tavalla. Tai et tavallaan niinkun 

näin. Et se on vaan tavallaan niinkun osa 

sitä prosessia. 

Ryhmädynamiikan merkitys Ryhmädynamiikan merkitys 

luovuudessa 

H5: Mm no ehkä työntekijöissä on aika 

saman tyyppisiä ihmisiä. Tai on siinä ehkä 

erityyppisiäkin, mutta sanotaan että ett 

ihmiset on niinkun löytänyt mun mielest 

jokainen hyvän tavan olla tässä tiimissä.  

Ett se ei oo varmaankaan se sit millasii ne 

ihmiset on kaikissa muissa konteksteissa.  

Mutta on semmonen niinkun yhteinen 

tapa olla tai sillee ja se on niinku tosi 

toimiva.  Ett sit just ihmiset on niinkun 

sanonut siit, et tavallaan, työn tekeminen 

tällä porukalla on muuttanut heitä tavalla 

tai toisella tai jotenkin.  

Yksilöiden eritahtisuus Yksilöiden tekemisten tapojen 

erot haittaavat ryhmän 

luovuutta

H5: että ihmisten tekemisen tapa on 

niinkun vaihteleva, että ehkä niinkun sillee 

karkeasti vois yleistäen, sanoo että 

yliopisto porukalla on tapana sillailla 

mietiskellä, suunnitella asioita pitkään 

ennenkun ryhdytään  tekemään. Sitten on 

erikseen ihmiset jotka on  

ammattikorkeesta, jos on 

paljon tyyppejä joilla on  niinkun joku 

bisnestausta siellä amk puolelta niin siellä 

se tekemisen tapa on usein aika silleen 

suoraviivasempaa niin sitten niinkun siinä 

on selvää semmosta, aa me ei tehdäkään 

yhtään mitään, kun ne toiset aattelee, että 

me on ollaan nimenomaan ryhdytty 

tekemään kun me suunnitellaan ja 

mietitään.  Se on sitä tekemisen koree, niin 

tollasia kyll on.
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KÄSITYKSET LUOVUUDEN RAKENTEISTA ORGANISAATIOSSA -teema 

Yläluokka Alaluokka Pelkistys Aineistolainaus 

Verkostomaisuus Dynaaminen 

organisaatiorakenne 

Itseohjautuvalta organisaatiolta 

vaaditaan oppimisen taitoja. 

H8: se on juuri ehkä semmoseen 

itseohjautuvan mallin, tai siis vaativuus on 

kovasti siinä, että sen pitää tällanen 

oppiva organisaatio.  Että jokainen 

tavallaan ymmärtää sen roolinsa, se rooli 

saattaa vaihtua tosi nopeestikin.

Johtaja linkkinä verkostoihin Johtaja erilaisten verkostojen 

välillä

H3: oon niinku, mä oon tää, tämmönen 

välilima, eli mm, ehkä niinkun tavallaan 

tästä kuvasta on siinä mielessä niinkun 

jotain otettu tänne, et mä oon niinkun 

yhden tämmösen sotkun osanen ja sit 

myös tän isomman sotkun osanen, mut 

mä niinku sekä tän takia et mä vedän sitä 

operatiivista kehittämistä joka, jolla 

tavallaan ei oo tiimejä, jolla ei oo jotenki, 

se ei oo viel selkeet et mitkä siin on 

tavotteet, ja mihin sen kans ollaan 

menossa, ollaan me todettu et sen 

kehittäminen on niinku tärkeetä, niin osin 

sen takii, ja osin mun luonteen takii, ni mä 

haluun olla vähän semmonen outlier, 

semmonen niinku ulkopuolella osin oleva, 

joka toisaalt tarkkailee ja pyrkii tukee ja 

fasilitoimaan, vähän semmosen niinku 

raamien ja semmosen niinku rakenteen 

kautta. 

Verkostot luovuuden 

edistäjinä 

Vertaistuen kautta käytäntöjä 

jakoon

H2: Se, että nämä yksittäiset tyypit 

saadaan yhteen ja että he voivat 

muodostaa sellasen, niinkun vertaistuki 

verkoston. niin Siinä saadaan jo tosi paljon 

hyviä käytäntöjä kiertoon ja myös ihan 

sellaista niinkun.  

KÄSITYKSET LUOVUUDEN RAKENTEISTA ORGANISAATIOSSA -teema 

Yläluokka Alaluokka Pelkistys Aineistolainaus 

Organisaation 

instrumentit 

luovuudelle

Resurssit Rahalla voidaan edistää 

luovuutta H2: (luovuutta edistää) On, no koska 

ainakin niinkun kulttuurialalla ne on julkisia 

toimijoita joilla on rahaa tehdä asioita.

Tiedon jakamisen merkitys Perustiedot asioista tarvitaan 

ideointiin. 

H10: se olis sitten ideoimassa jotain 

semmosta, mistä ihmiset ei tiedä yhtään 

mitään.  Niin ne voi lähtee siit vähän 

niinkun väärille, niin sanotusti väärille 

urille.  Ett tavallaan, mutta kuitenkin 

tavallaan, vähintään ehkä perustiedot 

tarvitaan, 

Tiedon saatavuus 

Tiedon hankkiminen vaatii 

energiaa. 

H9: ett kyll se vaatii oman energiansa sit 

sen oikein tiedon kaivaminen tai oikeelt 

ihmiselt kysymistä. 
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KÄSITYKSET LUOVUUDEN RAKENTEISTA ORGANISAATIOSSA -teema 

Yläluokka Alaluokka Pelkistys Aineistolainaus 

Sosiaaliset tekijät Organisaation kannustus Organisaatiossa kannustetaan 

ideointipalavereihin. 

H7: Niin tota yhä enemmän ja enemmän 

kannustetaan siihen, just siihen, että 

pietään semmosii ideointipalavereja ja 

vähän niinkun rennompaa mutta 

tehokasta.  

Informaalin kontekstin 

merkitys 

Yhteisellä epävirallisella 

hömpöttelyllä vapautetaan 

koko organisaation tunnelmaa

H4: Ja sit tietyl taval mä myös ehkä niinkun 

nään et semmoset mitä vaikka meiän hr:äs 

on tehty paljon semmosii et okei, et joku 

keksii että, et  tuodaan ennen jouluu nää 

piparin koristelu välineet tänne ja sit kaikki 

saa koristella pipareita ja vaik ne on niinku 

pienii asioita mut tollaset myös jotenki 

niinku vapauttaa sitä tunnelmaa ja saa 

ihmiset sit tekee, tai et paljon niinkun 

askarreltuki jotain hömppää, ja niinku 

semmosta ni. Niin jotenki, myös niinkun, 

pienillä eleillä voi sit kannustaa muitaki 

niinkun luovaan toimintaan. 

Vastuu Osa-alueiden johtamisvastuuta 

jaettu

H5: Just näin, joo siel on tota yks vastaa 

viestinnästä,  markkinoinnista, sit siel on 

rahoituksesta  kumppanuudesta vastaava 

tyyppi.  Sit vähä niinkun työpari hänellä on 

sitte kansainvälisistä kumppanuuksista 

vastaava,  sit siel on ohjelmapäällikkö ja 

tuotantokoordinaattori jotka on niinkun 

työpari  tapahtuma käytännön  

toteutukseen liittyen. Ja sit meillä on vielä 

start-up myyntivastaava, joka on osa sitä 

kumppanuuskokonaisuutta, ja sit vielä

vapaaehtoisten rekrytoinnista, 

koulutuksesta,  johtamisesta vastaava.
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KÄSITYKSET LUOVUUDEN JOHTAMISESTA -teema 

Yläluokka Alaluokka Pelkistys Aineistolainaus 

Luovuuden johtaminen Johtaja vuorovaikutuksen 

ohjaajana 

Yhteisen kielen löytäminen on 

välillä haastavaa. 

H9: Et se, se on ehkä se mikä siinä saattaa 

sitten tuottaa ongelmia eniten, niinkun 

tavallaan ei oo yhteistä kieltä.

Intuitiivinen johtajuus 
Intuitiivinen tunneälykäs 

johtaminen

H6: Se on intuitiivista ja pitää niinkun 

tunnistaa, kenen kaa tekee töitä.

Valmentava johtajuus Valmentava johtaminen auttaa 

luovuutta. 

H10: jos  muistaa vaan sitä toteuttaa ja 

niinkun jotenkin saa sen semmoseks 

niinkun  semmoseksi luontevaks 

toimintatavaksi itselle, kyll se (valmentava 

johtaminen) edesauttaa sitä luovuutta.  Ja 

estää ehkä just semmonen, et jotenkin, 

ehkä semmonen et yrittää niinkun 

jotenkin.  Yrittää liikaa kontrolloida ite 

kaikkee, 

Prosessin johtaminen   Luovuuden johtaminen vaatii 

raamien johtamista

H3: ja sit sillon ku mä uskaltaisin johtaa 

enemmän ajankäyttöö, sellast niinku just 

et, esimerkiks epätasases ryhmässä siihen 

ois tarvittu vaik et puheenvuoroja ja 

toimintatapoja, niinku silleen et tehään 

tällasii harjotuksii, käytetään post-itejä, 

mitä ikinä. Ni sillon se yleensä niinku 

onnistuu parhaiten, mut sehän siin 

luovuudes on ikävää ku se lopputulos on 

aina sillee, johtajallekin, niinku etukäteen 

mysteeri


