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Tekesin rooli työelämän tutkimuksessa ja 
kehittämisessä
 Suomen innovaatiopolitiikkaa ohjaa nykyään kansalliseen 

innovaatiostrategiaan perustuva ajatus ”laaja-alaisesta 

innovaatiopolitiikasta”. Tämä ohjaa myös Tekesin uutta strategiaa 

(julkistetaan maalikuussa 2011).

 Tekes rahoittaa työelämäinnovaatioiden aikaan saamista osana normaalia 

t&k-rahoitustaan.

 Projektit voivat kohdistuva yksinomaan työelämäninnovaatioihin tai niiden 

edistäminen voi olla osa laajempaa t&k-projektia.

 Työelämäinnovaatioiden edistäminen on myös integroitu osaksi eräitä 

Tekes-ohjelmia.

 T&k-projektien ohella Tekes rahoittaa työelämän tutkimusta: mm. vapaa 

tutkimushaku kaksi kertaa vuodessa ja vuonna 2010 oma haku (3 m€) 

osana aktivointihanketta.



Copyright © Tekes 

Työelämän tutkimushankkeita 2010
Diaari Hakija HV Rahoitus (€)

726/31/10 TTL: Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia 

julkiselle sektorille

MKL 198 000

727/31/10 Aalto/TKK: Johtamisella innovaatioita ja 

hyvinvointia julkiselle sektorille

MKL 282 000

730/31/10 VTT: Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia 

julkiselle sektorille

MKL 110 000

665/31/10 TaY: KESO: yrityksen toimintatavan kestävyys 

sopeuttamistilanteessa

535 500

2121/31/10 LTY: Duiduilusta talousfaktaan –

käytäntölähtöisen innovoinnin vaikuttavuuden 

arviointi

MKL 217 000

2264/31/10 LTY: Taiteen reflektiiviset menetelmät 

käytäntölähtöisessä innovaatiotoiminnassa

NRO 282 000

2214/31/10 TTY: Innovatiiviset palvelutuotannon mittarit NRO 327 000

2215/31/10 LTY: Innovatiiviset palvelutuotannon mittarit NRO 119 000
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Työelämän tutkimushankkeita 2010
Diaari Hakija HV Rahoitus (€)

2147/31/10 ETLA: Tulospalkkausjärjestelmien piirteet ja 

tuottavuus

ASH 162 000 

1480/31/10 Aalto/TKK: LeadEmo – edistynyt menetelmä 

esimiesten tunneosaamisen kehittämiseksi

palveluorganisaatioissa

MKL  240 000

1481/31/10 TaY: LeadEmo – menetelmä ja palvelu 

esimiesten tunneosaamisen kartoittamiseksi ja 

kehittämiseksi

MKL  91 000
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Tuotannollisen ja organisaatioajattelun muutos: 
tehokkuusedusta kohti innovaatioetua

Keskeiset 

toiminnalliset 

vaatimukset

Tehokkuus Tehokkuus 

+ Laatu

Tehokkuus + Laatu 

+ Joustavuus

Tehokkuus + Laatu 

+ Joustavuus 

+ Innovointikyky

Rakenne Hierarkkinen

Funktionaalisesti 

eriytyneitä 

yksiköitä

Matriisimainen

Horisontaalisia 

kehittämisryhmiä

Prosessisuuntautunut

Asiakasohjautuvia 

yksiköitä

Verkostomainen

Projektimaisia 

asiakastiimejä ja 

-soluja

Ohjaus Yksityiskohtaiset 

säännöt

Suora käskytys

Laatujärjestelmät ja 

-standardit

Tulosohjaus

Prosessin 

loppupäästä tuleva 

imuohjaus

Arvot ja visiot

Tiedon ja osaamisen 

kehittäminen

Johdon rooli Suunnittelee

Päättää

Käskee

Valmentaa ja tukee 

ryhmiä ongelman-

ratkaisussa

Huolehtii tiimien 

resursseista ja niiden 

kehittämisestä

Rakentaa ja ohjaa 

verkostoja

Luo kulttuurista 

yhteisymmärrystä

Työtehtävien 

vaatimukset

Kapeat tehtävät

Rutiinityö

Perustehtävään 

integroitu 

laadunvalvonta

Ongelmanratkaisu

Organisaation 

sisäinen ryhmätyö

Monitaitoisuus

Tiimityö

Luovuus ja 

innovatiivisuus

Jatkuva kehittyminen

Kokonaisvaltainen 

sitoutuminen
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Ihmisen kriittiset ominaisuudet arvonluonnin 
näkökulmasta ja johtamisosaamisen tilanne 2010-luvun 
alussa (alkuperäinen idea Hamel 2007).

Ihmisen 

kriittiset 

ominaisuudet

Merkitys 

arvonluonnille

Tilanne johtamisen kannalta 2010-luvun 

alussa 

Kuuliaisuus 0 % Tuttuja asioita, joiden hallintaan on vuosien 

varrella kehittynyt paljon liikkeenjohdollista 

osaamista. Globalisaatio ja teknologinen 

murros ovat johtaneet merkityksen radikaaliin 

vähenemiseen arvonluonnissa.

Ahkeruus 5 %

Älyllinen 

osaaminen

15 % Asia, jota on viime vuosina opittu 

ymmärtämään johtamisessa yhä paremmin. 

Globalisaatio ja teknologinen murros ovat 

samalla lailla johtamassa merkityksen 

vähenemiseen kilpailuedun lähteenä.

Aloitteellisuus 20 % Asioita, joiden merkitys on alettu vähitellen 

ymmärtää, mutta joiden systemaattinen 

hyödyntäminen kilpailuedun lähteenä on 

osaamisen puutteen johdosta vielä 

alkuvaiheessa.

Luovuus 25 %

Intohimoinen 

sitoutuminen

35 %
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Johtamisen suuria tulevaisuuden haasteita

 Muiden kuin puhtaiden taloudellisten arvojen tai päämäärien nostaminen 

organisaatiota ja sen henkilöstöä energisoivaksi ja mobilisoivaksi 

voimanlähteeksi.

 Henkilöstön aloitteellisuuden, luovuuden ja intohimoisen sitoutumisen 

edistäminen ja niiden saaminen kilpailuedun lähteiksi.

 Yhteisten arvojen, visioiden ja missioiden mukaan aidosti ohjautuvien 

merkitysyhteisöjen luominen ja tätä tukevan dialogisen vuoropuhelun 

aikaan saaminen.

 Innovaatiodemokratian käytäntöjen onnistunut toteuttaminen.

 Työllistyvyyslupaukseen ja molemminpuoliseen joustoon perustuvan 

uudenlaisen psykologisen sopimuksen aikaansaaminen henkilöstön 

kanssa.


