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Arvonluonnin muutoksen aakkoset on julkaisu, joka johdattaa lukijansa pohtimaan 
uudenlaisia johtamisen, yhteistyön ja kehittämisen tapoja, jotka mahdollistavat 
samanaikaisesti sekä tehokkaan nykyliiketoiminnan että sen jatkuvan kehittymisen 
ja uudistumisen. Esillä ovat ajankohtaiset ja yli toimialojen vaikuttavat muutosvoimat 
kuten palvelu- ja asiakaskeskeinen liiketoimintalogiikka, digitaalisaatio sekä verkot-
tunut innovaatiotoiminta, jotka kaikki osaltaan mahdollistavat entistä ketterämpiä ja 
vuorovaikutteisempia liiketoiminta- ja yhteistyötapoja osapuolten kesken. Samalla 
niihin sisältyy perustavanlaatuisia ja vaikeitakin kysymyksiä liittyen keskinäisiin ja 
kunkin omakohtaisiin arvostuksiin, arvon ja arvonluonnin määrittelyyn, tiedon ja 
osaamisen jakamiseen, ja siten luottamukseen, yhteistyöhön sekä johtajuuteen. 
Taustalla on monitahoinen arvonluonnin ja innovaatiologiikkojen murros, jota digi-
talisaation mahdollisuudet yhtäältä hämmentävät ja vauhdittavat. 

Viemmekin lukijan kanssamme kokemaan työntekijöiden arkea todellisiin työ-
tilanteisiin joissa uudistumisen solmukohdat konkretisoituvat. Julkaisussa kuvatut 
käytännön esimerkit liittyvät uudistumiseen ja uuden liiketoiminnan kehittämiseen, 
jolloin väistämättä törmätään ristiriitoihin nykyisen ja tavoitellun välillä – ja luodaan 
yhdessä uusia ratkaisuja. Olennaista onkin katsoa tulevaisuuteen ja ajatella isosti, 
mutta tärkeintä on lähteä liikkeelle rohkeasti uusia teknologioita ja toimintatapoja 
kokeillen ja kokemuksista oppien.

Julkaisu on kokoelma itsenäisiä, lyhyitä ja vapaamuotoisia kirjoituksia näistä 
uudistumisen ja uudistamisen eri näkökulmista. Moniäänistä kirjoittajaporukkaa, 
josta löytyy niin tutkijoita, yrittäjiä, yritysten johtajia, kehittäjiä kuin näiden sparraajia, 
yhdistävät arjen uudistumismahdollisuudet ja -haasteet erityisesti palveluliiketoimin-
nassa, sekä omakohtaisten kokemusten reflektointi ja jakaminen muille yrityksille, 

JOHDANTO 
JA ESIPUHE
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tutkijoille ja kehittäjille. Kirjoitustyömme on lähtenyt liikkeelle yksinkertaisesti ver-
kottumalla yhteisen intressin ympärille. Takana on inspiroiva yhteiskehittelypro-
sessi, jonka toivomme näkyvän myös punaisena lankana kirjoituksissa. Tarkemmat 
kuvaukset kirjoittajista löydät kirjoitusten yhteydestä. Julkaisumme on saatavissa 
myös e-julkaisuna kirjoituksittain tai kokonaisuutena. Tekes julkaisee myös osan 
blogikirjoituksina sivuillaan. Suuret kiitokset ennakkoluulottomalle kirjoittaja-
porukalle, muille yhteistyökumppaneille sekä Tekesin Liideri-ohjelmalle!

Tavoitteena on ennen kaikkea haastaa lukijoita moniäänisillä näkökulmilla ja 
arjen kokemuksilla sekä tarjota muutoksen eväitä, aakkosia, hyvin eri toimialoilta 
ja liiketoimintaympäristöistä. Julkaisu on jaettu kolmeen teemalliseen päälukuun. 
Ensimmäisessä luvussa murretaan myyttejä niin toimialarajojen kuin yrityksen sisäis-
ten ajattelutapojen kesken elävin käytännön esimerkein, joihin meistä jokaisen on 
helppo samaistua. Toisessa luvussa avataan kokemuksia uudenlaisista, ennakko-
luulottomista toimintakonsepteista, joilla edistetään uudistumista ja yrittäjyyttä ver-
kottuneesti eri toimijoiden kesken. Kolmannessa luvussa puolestaan haastetaan 
lukijat huomisen arvonluontiin tarjoamalla vaihtoehtoisia viitekehyksiä ja menetel-
miä sekä käytännön esimerkkejä uudistumisen tueksi. Joten tartu haasteeseen kir-
joituskohtaisesti tai hyödynnä koko potti. Jaa myös kokemuksesi meille ja muille 
twiittaamalla #Arvonluonninmuutoksenaakkoset.

Toimittajatiimi
Inka Lappalainen, Toni Ahonen, Maaria Nuutinen, Tiina Valjakka, Heli Talja
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy





ARVOKASTA ARKEA 
UUDISTAMASSA

Arki on arvokasta ja se on myös uudistumisen kenttä; arjen päivittäisessä 
työssä uudet ideat testataan ja otetaan käyttöön. Kirjan ensimmäisen teeman 
artikkeleissa nostetaan esiin arjen arvostusta eri näkökulmista. Lähdemme 
liikkeelle haastamalla uudistumisen ja johtamisen ”ismien” merkitystä moti-
vaattorina, muutoksen suuntaajana ja arjen ratkaisujen tulkkina, ns. peileinä. 
Ketterissä yrityksissä perinteisten rajojen rikkominen ja kyky yhdistää erilai-
sia osaamisia on myös uudistamisessa keskeistä. Yritysesimerkkinä rajoja 
yrittävästä toiminnasta on Sabriscan Oy, jossa omia kokemuksia ja oppeja 
hyödynnetään asiakkaiden koulutuksessa ja päinvastoin. 

Suunnittelemalla ja määrittelemällä asiakas- ja käyttökokemustavoitteita 
pyritään pääsemään kiinni asiakkaiden näkökulmaan ja asiakaskohtaamisiin. 
Näissä arjen kohtaamisissa muotoutuu osaltaan asiakkaan näkemys koko yri-
tyksestä ja parhaassa tapauksessa tavoiteltu uudistuminen toteutuu. Arvon-
luonti voi toteutua myös arvon tuhoamisen kautta: tilanne, jossa on syystä tai 
toisesta pakko kyseenalaistaa ja hylätä aiemmat arvonluomisen tavat, mah-
dollistaa arvonluonnin nostamisen sisällöltään ja vaikuttavuudeltaan aivan 
uudelle tasolle. 

Erilaiset kehityshankkeet ovat tärkeitä arjen toimintatapojen muutok-
sen työkaluja, mutta niiden avulla voidaan päästä kiinni myös alkuperäisiä 
tavoitteita syvemmällä oleviin ongelmiin ja niiden ratkaisuihin. Esimerkki-
hankkeessa kehityskohteena oli viestintä, jonka kautta päästiin tutkailemaan 
useita arkoja mutta yrityksen kasvun ja kehittymisen kannalta keskeisiä kysy-
myksiä. Viimeinen artikkeli kuvaa yhteiskehittämistä yrityksen sisällä eli työ-
yhteisön toimijoiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa tietoista 
ja jatkuvaa toiminnan muuttamista. Keskeisenä lähtökohtana yhteiskehittä-
misessä on yhteisen ja jaetun ymmärryksen muodostaminen nykytilanteesta 
ja tavoitteesta, jotka toimivat pohjana arjen uudistumiselle.
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Käsitteet ja sanat joita käytämme rakentavat käsitystämme 
ympäröivästä maailmasta ja ovat yhteisen ymmärryksen saa-
vuttamisen kulmakiviä. Joskus sanat ovat vaikeita ja käsitteiden 
monet merkitykset turhauttavat. Välillä tuntuu siltä, että samat 
vanhat asiat vaan saavat uudet hienot kuoret. Käsitteet voi-
vat kuitenkin mullistaa maailmankuvamme ja auttaa näkemään 
itsemme ja tekemisemme uudessa valossa. #johtamisopit #teoria ja 
#käytäntö #uudistumisessa #UX #Palveluliiketoiminta #IoT

Käsitteiden moniulotteisuus tuli hauskasti esiin projektimme keskustelussa, jossa 
väittely oli ollut tiukkaa rahoittajan, tutkijoiden ja yritysten välillä jo monta minuuttia. 
Yhtäkkiä huomasimme puhuvamme täysin ristiin: toinen puhui liiketoiminnallisesta 
arvosta ja toinen puhuikin mitä ihmiset todella arvostavat. Joku puhui päivittäisestä 
työstä, toinen arjen haasteista. Ja kun jatkoimme keskustelua niin mitä tapahtui-
kaan? Huomasimme, että lopulta olimmekin aivan samaa mieltä – ja olimme puhu-
neet samasta asiasta. Siinä kuinka yrityksiä voisi auttaa saavuttamaan kestävää 
liiketoiminnallista menestystä nimenomaan hyvän fiiliksen ja ihmisten hyvinvoinnin 
avulla - ei niiden kustannuksella. Kutsun sitä tässä paremman termin puutteessa - 
jatkuvan uudistumisen arvostavaksi johtamiseksi. 

1

ARVOKASTA ARKEA 
UUDISTAMASSA

Johtamisen ja 
uudistamisen ”ismit”: 

Pelkkää sanahelinää?

ARVONLUONNIN 
MUUTOKSEN 
AAKKOSET 
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Käsiteviitekehyksiä 
voidaan hyödyntää 

ikään kuin ”peileinä”, 
joiden avulla voi arvioida, 

millaiset ratkaisut 
edistävät tai millaiset 

jarruttavat uudistumista. 

Pitäisikö katsoa peiliin?

Jokaisessa organisaatiossa tapahtuu paljon joka päivä ja toiminta muokkautuu itses-
tään. Mutta viekö muutos samaan suuntaa vai hajautuuko uudistumisen voima? 

Käsiteviitekehyksiä voidaan hyödyntää ikään kuin ”peileinä”, joiden avulla voi 
arvioida, millaiset ratkaisut edistävät tai millaiset jarruttavat uudistumista. ”Peilien” 
toimivuus testataan ja ne uudelleen tulkitaan arjen valossa. Käsitteet voivat kan-
taa mukanaan kokonaista uutta tapaa jäsentää toimintaympäristön muutoksia ja 
arvioida omaa roolia niiden keskellä. Esimerkiksi keskustelu palveluliiketoiminnan 
ympärillä pohtii paitsi palvelujen roolin merkityksen kasvua yhteiskunnassa myös 
arvon muodostumista yleensä. Tämä voi haastaa tarkastelemaan omien tuottei-
den ja palvelujen todellista merkitystä asiakkaalle ja käynnistää tapahtumasarjan, 
joka johtaa aivan uudenlaisiin tuotteisiin ja palveluihin tai jopa uudenlaiseen liike-
toimintalogiikkaan. Käyttö- tai käyttäjäkokemus (user experience, UX) puolestaan 
suuntaa huomion teknologian ja tuotteiden (ja palvelujen) merkitykseen lopulli-
sessa käyttöympäristössään ja millaista monipuolista arvoa ne voivat käyttäjilleen 
ja käyttöorganisaatioille aikaan saada. Toisaalta tietty käsite voi ”vesittyä” hyvinkin 
nopeasti. Jos palveluliiketoiminnan käsitteistö omaksutaan ensin pintapuolisesti yri-
tyksen nettisivujen sloganeissa ”olemme ratkaisujen tarjoaja” mutta mikään muu ei 
muutu, on vaikea enää jatkossa saada merkittävää uudistumisvoimaa 
liikkeelle. Niistä tulee vain toinen toistaan seuraavia ”ismejä”, jotka 
eivät käänny arjen haastajiksi ja uudistumisen työkaluiksi. Par-
haimmillaan itselle sopivaksi tulkittu ja omaksi otettu käsi-
temalli, ”ismi”, muodostaa yhteisen viitekehyksen, johon 
peilata arjen käsityksiä ja tilanteissa tehtäviä ratkaisuja. 
Voidaan pohtia, mikä vie kohti toivottavaa uudistumista 
ja mikä vahvistaa vanhaa.

Viisastenkiven etsintää 

Pysyvästi ketterän ja kilpailukykyisen yrityksen salaisuu-
den ratkaiseminen on tavoite, joka inspiroi monia tutki-
joita ja kehittäjiä etsimään ja kuvaamaan onnistumiste-
kijöitä – ja sanottamaan niiden pohjalta uusia käsitteellisiä 
malleja. Aina välillä joku nousee laajemmaksi liikkeeksi, ikään 
kuin ”ismiksi” joka on kaikkien huulilla. Esimerkiksi ”Teollinen 
internet” tai ”asioiden internet” on muodostunut monelle tulevan 
kehittämisen ohjenuoraksi, mutta herättänyt myös vastaliikettä. 

Huolimatta alkuperäisen idean toimivuudesta ja tehtyjen havaintojen osuvuu-
desta, tulevaisuuden kuvia ja käsiterakennelmia nakertaa mallitapauksina käytetty-
jen yritysten ajautuminen ennen pitkää jonkinlaisiin vaikeuksiin – tai oppien mukaan 
tehtyjen kehityshankkeiden jääminen kauaksi esimerkeistään. Samaan aikaan toi-
saalla on jo noussut ihan eri toimintaperiaattein toimivia yrityksiä, jotka näyttävät 
keksineen uuden tavan tahkota rahaa. Tämän selittämiseen tarvitaan taas uudet 
käsitteet ja mallit. Tämä kuulostaa ehkä ensin kritiikiltä, mutta itse asiassa kyseessä 
on tärkeä ymmärrystä eteenpäin vievä prosessi: käytäntö ja teoria sekä erityinen ja 
yleinen käyvät jatkuvaa vuoropuhelua. 
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Lue lisää:
i i Maaria Nuutinen: Tervetuloa mukaan oppimaan kokemuksistamme teollisuuden matkalta UX-maail-
maan s. 13. Teoksessa Nuutinen, Maaria; Koskinen Hanna (Eds.). 2015. User experience and usability 
in complex systems - UXUS 2010-2015. Tampere, FIMECC Oy. 225 p. FIMECC Publication Series; 8, 
ISBN 978-952-238-146-0. http://issuu.com/vttfinland/docs/fimecc_115_uxus_?e=5313536/31352366

Suuri merkitys 
on kuitenkin sillä 
tulkinnalla, joka 
mallista muodostetaan 
paikallisesti tietyssä 
yrityksessä, tietyssä 
tilanteessa.

Maaria Nuutinen, VTT
@Maaria Nuutinen, etunumi.sukunimi@vtt.fi

Psykologian tohtori Maaria Nuutinen toimii VTT:llä tutkimuspäällikkönä Liiketoi-
mintaekosysteemit, arvoketjut ja ennakointi -tutkimusalueella. Hän pyrkii tuomaan 
inspiraatiota teknologian hyödyntämiseen ja organisaatioiden arkeen teorian ja 
käytännön vuoropuhelulla. 

Kunakin hetkenä on useita melko yleisesti hyväksyttyjä käsitteitä tai laajempia 
lähestymistapoja, jotka antavat hyvät lähtökohdat strategian muodostamiseen, 

johtamisen tueksi ja käytännön haasteiden ratkaisuun. Avoin innovaatiotoi-
minta, käyttäjälähtöiset innovaatiokäytännöt, palveluliiketoiminta, asia-

kaslähtöisyys, ekosysteemi/alusta/kokemusliiketoiminta, muutamia 
mainitakseni. Sillä, mitä termejä käyttäen ja millaisin taustaoletuk-

sin uudistumisen haastetta lähestytään, on ilman muuta suuri 
merkitys. (Esimerkiksi sana muutosvastarinta saa minut aina 
vastahankaan. Mutta siitä lisää joskus toiste). Vähintään 
yhtä suuri merkitys on kuitenkin sillä tulkinnalla, joka mal-
lista muodostetaan paikallisesti tietyssä yrityksessä, tie-
tyssä tilanteessa. Merkitystä on myös sillä, kuinka sitkeästi 
ja kenen toimesta tulkintaa rakennetaan. Nämä tulkinnat 
voivat saada hyvinkin konkreettisen muodon. Esimerkiksi 
tehty kauppa tai jopa uusi tuote voi onnistua vangitsemaan 

jotakin tavoiteltua ja muodostua ikään kuin sen lippulaivaksi.
Muodonmuutos ei tapahdu kvartaalissa – hiukankin isom-

massa organisaatiossa puhutaan useimmista vuosista. Aina on 
tarjolla uusi ”ismi”, jota lähteä seuraamaan. Mutta jos edellistäkään 

ei ole tulkittu arjen todellisuuteen asti, niin riskinä on, että vahvistetaan 
kyynisyyttä mitä tahansa uudistusta kohtaan. Uusia oppeja voidaan toki 

hyödyntää oman tulkinnan muodostamisessa myös omaksutun viitekehyksen 
puitteissa – täydentää ja vahvistaa niiden avulla valittuja suuntaviivoja. 

Hyvä idea on myös ottaa uudistumisen lähtökohdaksi käsite, josta ei vielä ole 
kyseiselle toimialalle sopivia tulkintoja (ks. esim. http://uxus.fimecc.com/ ja loppujul-
kaisui). Näin saa etumatkaa ja aikaa tehdä oman tulkintansa ennen kuin käsitteestä 
tulee kaikkien rakastama ”uusi musta” (https://hbr.org/2013/01/scaling-your-ux-
strategy) tai kriittiset puheenvuorot karistavat käsitteen uudistusvoimaa. Tai vain 
antaa tavoittelemalleen asialla oma nimi. Haasteena on vain keksiä sellainen, jota 
joku ei ole jo käyttänyt. Arvostavan johtamisen ”googletus” näytti tuottavan reilun 
36 tuhatta osumaa… eli en nyt kuitenkaan ala sitä tässä määrittelemään. 
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2

ARVOKASTA ARKEA 
UUDISTAMASSA

Ei mitään rajaa 
 – eli mikä toimiala ja  
 mihin yrityksen raja piirretään

Toimialarajat hämärtyvät. Yritykset siirtyvät ketterästi toimialarajojen yli 
etsiessään uusia liiketoimintamahdollisuuksia tai paetessaan kypsiä markkinoita. 
Sabriscan Oy on esimerkki yrityksestä, joka ei yhdessä lokerossa pysy eikä 
sammaloidu. Perustamisestaan lähtien sen itse määrittelemä toimialaluokitus 
on ollut ”AIKA RATKAISEE” ja yli perinteisten rajojen toimiminen on ollut sille 
vahvuus ja menestystekijä.

Kollega oikoluki konferenssiin kirjoitettua tiivistelmää case-tutkimuksesta, jossa 
oli jäsennetty pienen yrityksen asiakassuhteita, ja kommentoi, ettei paperista sel-
viä lainkaan minkä alan yritys on kyseessä; ”Niin että onko kyseessä konepaja vai 
palvelualan yritys?”

Jäimme miettimään, mihin toimialaan yrityksen pitäisi sijoittaa ja miten sitä voisi 
kuvailla, ja onko toimialakysymys edes relevantti. Monet pienet yritykset siirtyvät 
ketterästi toimialarajojen yli etsiessään uusia liiketoimintamahdollisuuksia tai paetes-
saan kypsiä markkinoita. Toimialarajat hämärtyvät: ”blurring boundaries” on termi, 
jota näkee usein. Esimerkiksi palvelullistuminen eli tuotteiden ja prosessien 
muuttuminen ja muuttaminen palveluiksi tapahtuu yli toimialarajojen. Kun 
asiakaslähtöisyys on keskiössä, niin asiakkaiden saamat ratkaisut ovat hyvin erilai-
sia ja eri tavoin toteutettuja. Samoin arvon määrittely on yhä voimakkaammin asiak-
kaan kokemassa arvossa eikä tuotannon tuottamassa teoreettisessa lisäarvossa. 

Verkostot, ekosysteemit ja alustat yhdistävät yrityksiä

Teknologian kehitys aiheuttaa luovaa tuhoa; tuottamattomia yrityksiä häviää ja 
uudenlaisia yrityksiä syntyy jatkuvasti. Jos ei ihan tuhoa, niin toimialarajojen hämär-
tymistä ja alojen konvergoitumista on näkyvissä erityisesti informaatioteknologian 

ARVONLUONNIN 
MUUTOKSEN 
AAKKOSET 
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Yritysten on siis 
muutettava ketterästi 
toimintansa paino-
pistettä, tähdättävä 
liikkuvaan maaliin ja 
keksittävä innovatiivisia 
uusia toimintamalleja ja 
ratkaisuja asiakkailleen. 

kehittymisen ansiosta. Esimerkiksi alustatalous eli digitaaliset palvelualus-
tat, joita yritykset voivat hyödyntää ja joihin ne voivat omalla osaa-

misellaan tarttua, toimii aivan erilaisena yhteisenä nimittäjänä kuin 
perinteinen toimiala-ajattelu. Verkostotalous taas korostaa yri-

tysten välisiä suhteita, jotka perustuvat kaikkia osapuo-
lia hyödyttävälle ja paljon tiiviimmälle yhteistyölle kuin 
puhtaasti markkinaehtoinen talous. Alustoja ja verkostoja 
lähellä oleva käsite on liiketoimintaekosysteemi. Luonnossa 
ekosysteemi rajaa tietyn alueen, yritysmaailmassa ekosys-
teemi ymmärretään toisiinsa suhteessa olevien yritysten ver-
kostoksi, ja samalla tavoin kuin luonnossa, ekosysteemi elää 

ja muuttuu ja evoluutionaarista kehitystä tapahtuu koko ajan.
Erilaiset allianssit ja muu yritysten välinen yhteistyö 

verkostossa hämärtävät puolestaan yritysten välisiä rajoja. 
Yhteistyö on arkea, eikä työntekijänä välttämättä edes hahmota, 

että oman työn kannalta tärkein kumppani onkin jonkin toisen yrityk-
sen palkkalistoilla. 

Tarve luokitteluun on inhimillistä ympäristön jäsentämistä ja yritysmaailmas-
sakin luontevaa. Yritys määrittelee itsensä ja asemansa yritysten joukossa 
kategorisoimalla muita: ketkä ovat asiakkaita, ketkä alihankkijoita ja ketkä 
ovat sellaisia varteenotettavia kilpailijoita, joiden toimia on syytä seurata. 
Kilpailijankin määrittelee viime kädessä asiakas, joka päättää, mitkä vaihtoehdot 
ottaa vertailuun. Toimialaluokittelua käytetään ennen kaikkea tilastointiin. Tilasto-
keskus määrittelee yrityksen toimialan sen tuottaman arvonlisäyksen mukaan eli 
toimiala rajaa yritykset, joilla tuotantopanokset, tuotantoprosessi ja tuotetut hyö-
dykkeet ovat samankaltaisia. Tämän mukaan tilastoidaan sitten eri toimialojen tuo-
toksia ja niiden muutoksia. Yritykselle tai yritysverkostojen tutkijalle toimialaluoki-
tus ei ole järin tähdellinen luokittelu eikä anna lisäarvoa edes konferenssipaperiin. 

Aika, erityisesti ”juuri nyt”, ohjaa tekemään sitä, mikä 
asiakkaalle on tärkeää

Ai se caseyritys? Se on Sabriscan Oy, joka on esimerkki yrityksestä, joka ei 
yhdessä lokerossa pysy eikä sammaloidu: Sabriscan kouluttaa ja konsultoi, 
tekee erikoiskoneistuksia ja muotteja, suunnittelee vaikka tehtaan Kiinaan ja myy 
lastuavia työkaluja. Yrityksen johto etsii aktiivisesti uusia liiketoimintamahdollisuuk-
sia ja kuten monelle muullekin pk-yritykselle, asiakasarvon miettiminen ja oman 
toiminnan uudistaminen arjessa on sille elinehto. Sabriscan on kyennyt luovimaan 
läpi vaikeiden lama-aikojen saavuttaen vahvan taloudellisen aseman. Yritys on kan-
sainvälistynyt ja kyennyt laajentamaan toimintaansa Aasiaan ja Itä-Eurooppaan. 
Paraikaa Sabriscan suunnittelee toimintansa laajentamista sisäsyntyisesti, omilla 
vahvuuksillaan kaikkialle maailmaan. 

Perustamisvuodestaan 1998 lähtien yritys on kertonut toimiala-luoki-
tuksekseen ”AIKA RATKAISEE”. Strategisen ytimen muodostaa ajatus ratkaisu-
liiketoiminnasta, jossa tehdään kulloinkin sitä, mikä on asiakkaalle tärkeää ja edis-
tää kilpailuetujen saavuttamista. Perinteisiin luokituksiin yritys ei mahdu. Sabriscan 
toimii sellaisten työyhteisöjen kanssa, jotka ovat itse omassa toiminnassaan huo-
manneet AIKA-käsitteen merkityksen ja tärkeyden. Samat lainalaisuudet esiintyvät 
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niin autoteollisuudessa, sosiaali- ja terveysaloilla sekä suomalaisissa kone- ja muo-
viteollisuuden yrityksissä: On tärkeää että työt kyetään tekemään suunnitellussa 
ajassa, toistuvasti ja aina samalla tavalla. Vaikka yksittäiset tilaukset poikkeaisivatkin 
merkittävästi toisistaan, tulee toimintamallien mahdollistaa ”tehdään-kuten-on-tar-
jottu”-ajatus. Projektit tulee toimittaa ajallisesti toimitustarkasti. Lisää arvoa syntyy, 
kun asiakkaan asettama ”time-to-market” tai ”time-to-profit” toteutuu; silloin on 
tärkeää kyetä toimimaan nopeammin kuin kilpailijayritykset. 

Tärkeänä AIKA-käsitteen suhteen on myös ymmärtää, mitä asiakaskunta ja 
muuttuva markkinatilanne juuri nyt tarvitsevat. Yritysten on siis muutettava 
ketterästi toimintansa painopistettä, tähdättävä liikkuvaan maaliin ja kek-
sittävä innovatiivisia uusia toimintamalleja ja ratkaisuja asiakkailleen. Esi-
merkkinä voisi olla teollisuudessa vallalla oleva yksittäisten tuotteiden ja pienien 
erien toimittamisen vaade: asiakaskohtaiset räätälöinnit ja yksilökohtainen huomi-
oiminen on tullut jäädäkseen. Sabriscan on luonut liiketoimintamallin, jonka 
turvin se kykenee jatkuvasti kehittämään itseään, muuntautumaan ja suo-
riutumaan suuristakin kansainvälisistä asiakastarpeista. Samalla se omiin 
kokemuksiinsa ja vaativalta asiakaskunnalta saamaansa ”koulutukseen” pohjautuen 
omaa kyvykkyyden, jolla se auttaa valmennuspalveluin työyhteisöitä ketterämpään 
ja kaikkia tyydyttävään toimintaan. 

Toki Sabriscankin keskittyy. Paraikaa sen kansainvälistystoimet kohdentuvat 
”nuolenkärki”-ajatuksella kansainvälisen autoteollisuuden valoihin. Yritys toimittaa 
kokonaisvaltaisesti valomuotteja sinne minne kansainväliset valovalmistajat kulloinkin 
kokevat tarpeen. Sabriscan Oy:n liiketoiminnot saavat arvovirta-johtamisen kautta 
toisistaan energiaa ja tarvittavaa osaamista sekä näkemystä yli perinteisten toimi-
alarajojen. Valomottien suhteen yritys kerää kyvykkyyttä omasta tuotannollisesta 
toiminnastaan, projektitoimituksista sekä teknisen kaupan eli lastuavan työstön pää-
miehiltään. Yli toimialarajojen toimiminen on vahvuus. Samalla erilaisilla liike-
toiminnoilla varmistetaan jatkuvasti muuttuvassa markkinatilanteessa taloudellinen 
riippumattomuus. Samoja itse nauttimiaan lääkkeitä yritys tarjoilee niitä kaipaaville. 

Jari Kokkonen, Sabriscan Oy
Toimitusjohtaja
Jari.Kokkonen@sabriscan.fi

Jari Kokkonen on johtaja ja kouluttaja 
Sabriscan Oy:n menestyksen 
takana. Hän uskoo perustehtävään, 
innostukseen ja ihmisiin.

Tiina Valjakka, VTT 
Research team leader
Tiina.Valjakka@vtt.fi

Tiina Valjakka on tutkija ja kehittäjä Teknologian 
tutkimuskeskus VTT Oy:ssä. Hän väittää että 
avain muutokseen ja innovaatioihin on rajojen 
ylittäminen ja yhteistyö.
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Ketterästi kohti
konkurssia?

”Tiedätkö mikä on yrityksen toimitusjohtajan työn perimmäinen tavoite? Viivästyt-
tää yrityksen konkurssia.” Tällaisella vitsillä aloitettiin keskustelu yrityksen tilan-
teesta yhdessä tutkimusprojekteistamme. Huolimatta pitkittyneestä talouden 
taantumasta yrityksessä oli toteutettu iso investointi – mikä kuulemma pahim-
millaan tarkoittaa vain sitä, että rahat loppuvat paria kuukautta aiemmin. #työn 
merkitys ja muutos näkyväksi #kokemukset kontaktipisteissä #UX visiot tulevaisuuden liike-
toiminnan ajureina

3

ARVOKASTA ARKEA 
UUDISTAMASSA

Ajatus toimitusjohtajasta konkurssin viivästyttäjänä on mustaa huumoria, mutta 
se paitsi kuvaa vastuun taakkaa myös kiteyttää yhden liiketoiminnan rankimmista 
faktoista: Yrityksen menestymisen ja kasvun keskiössä on uudistuminen. Mikään 
toimintamalli ei kanna ikuisesti vaan on uudistuttava toimintaympäristön muutos-
ten tahdissa - jopa niitä ennakoiden ja aikaansaaden. Käytännössä uudistuminen 
vaatii tasapainoilua nykyisen toiminnan tuottavuuden varmistamisen kanssa. Lii-
ketoiminnan tulisi rullata keskeytyksettä, investointien tuottaa tulosta ja kehittämi-
sen kulujen pysyä kurissa. Keinoja on tarjolla monenlaisia. Usein asia ratkaistaan 
erottamalla strateginen työ ja siihen perustuva kehitystoiminta yrityksen perusliike-
toiminnan arjesta. Vaikka tällainen irrottautuminen on tarpeen esimerkiksi radikaa-
lien ideoiden ja ketterän kokeilun nimissä, harvoin pystytään välttämään kolikon 
kääntöpuoli: Liiankin monelle ovat tuttuja haasteet ”strategian implementoinnissa”, 
”oppien soveltamisessa käytäntöön” tai pettymykset teknologisten investointien 
tuomaan todelliseen hyötyyn eli vaikeudet saavuttaa tavoiteltu muutos laaja-alai-
sesti päivittäisessä toiminnassa. 

Arjen havainnot ja huomaamattomat valinnat 

Vaikkei organisaatio tietoisesti pyrkisikään muuttumaan, tapahtuu arjessa muu-
tosta koko ajan. Jokainen työntekijä asemastaan riippumatta tekee arjessa pieniä 
päätöksiä ja ratkaisuja, jotka vaikuttavat kokonaisuuteen. Jotkut ratkaisut syntyvät 

ARVONLUONNIN 
MUUTOKSEN 
AAKKOSET 
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Yksittäisten 
työntekijöiden 

arvokkaat havainnot 
toimintaympäristöstä 

ja markkinoilla 
avautuvista 

mahdollisuuksista 
jäävät helposti 

hyödyntämättä

reaktiona asiakkaalta tuleviin vaateisiin, toiset enemmän oman näkemyksen poh-
jalta - tai syntyvät vain osana soljuvaa tavallista työn arkea. Paikalliset käytännöt 
leviävät organisaatiossa ja voivat ajautua hyvinkin kauas kuvatuista toimintapro-
sesseista tai sovituista toimintatavoista.

Osa näistä tilannekohtaisista ratkaisuista pitää sisällään uuden liiketoiminnan 
ituja. Ne voivat myös kertoa laajemmin toimintaympäristön muutoksista sekä siitä, 
miten asiakkaiden arvostukset tai arvot yleensä ovat muuttumassa. Yksittäisten 
työntekijöiden arvokkaat havainnot toimintaympäristöstä ja markkinoilla avautu-
vista mahdollisuuksista jäävät helposti hyödyntämättä, jos ne eivät sovi nykyisen 
toiminnan kehykseen tai yrityksessä ei ole vuorovaikutteisia käytäntöjä, joilla niistä 
muodostetaan yhteistä kokonaisnäkemystä. Erityisesti isommissa yrityksissä on 
riski tukahduttaa työntekijälähtöinen uudistumisen henki vaikeiden aikojen koitta-
essa arvioimalla uusia liiketoimintaideoita pelkästään nykyisen pääliiketoiminnan 
mittakaavassa ja raa’alla ”rönsyt pois” –ohjauksella. 

Arjen valintojen taustalla vaikuttavat henkilön omat arvostukset ja arvot – mikä 
hänelle on tärkeää. Jokainen valinta, arjen teko ja vuorovaikutustilanne rakentavat 
identiteettiä, käsitystä siitä, kuka hän on, mihin kuuluu ja haluaa kuulua. Toisaalta 
taustalla vaikuttavat jokaisessa organisaatiossa piilevät lukemattomat määrät julki-
lausumattomia oletuksia, pinnan alla vaikuttavia merkityksiä ja sen historian kuluessa 
rakentuvia käsityksiä siitä, mikä on arvokasta, mikä oikein ja väärin, mikä hyvää ja 
huonoa – eli organisaation kulttuuri. Vaikka kulttuuri nähdään usein ketteryyden 
ja muutoksen esteenä, siinä piilee myös luonnollinen arjen vähittäistä muutosta 
yhdenmukaistava ja suuntaava voima. Uudistumisen ytimessä ovat organi-
saatiossa vallitsevat kulttuuriset oletukset ja uskomukset siitä, mikä 
on sen ydin- tai perustehtävä, miksi se on olemassa –ja miten tätä 
käsitystä osataan haastaa ja hyödyntää arjen pieniin ja isompiin haas-
teisiin vastatessa. 

Arjen valinnoissa piilee mahdollisuus myös radikaaliin muo-
donmuutokseen, mutta se vaati että organisaatio seuraa sisäistä 
muuttumista ja on valmis tarttumaan arjen työstä nouseviin uudis-
tumisen ituihin. 

Muutoksen monet kompastuskivet

Asiakkaat, asiakkaiden arvostaminen ja asiakkaan saamat hyödyt 
ovat varmasti useimpien huulilla pohdittaessa organisaation olemassa 
olon tärkeimpiä tavoitteita: ”Sieltähän se leipä tulee”. Silti lopputulos ei 
aina ole sellaista mitä asiakkaat toivoisivat tai vaikutukset odotettuja. Hyvät 
aikomukset voivat kompastua monimutkaisiin järjestelmiin, tiedon puutteeseen, 
sisäisiin ristiriitoihin ja vastuunjako-ongelmiin, sooloilijoihin ja ihan vain siihen, että 
jatketaan kuten ennenkin. Yksitellen näiden haasteiden taklaaminen tuntuu loput-
tomalta tehtävältä. 

Vaikka liiketoiminnan uudistumista lähdettäisiin hakemaan systemaattisesti, 
edessä on kaikenkokoisissa yrityksissä monia kompastuskiviä. Arjessa muutospaine 
koetaan ristiriitaisina vaatimuksina, eletään ikään kuin kahden maailman välissä. 
Ristiriidat kuuluvat aina muutokseen ja niiden ratkaiseminen palaamalla vanhaan 
on houkuttelevinta silloin kun on vaikeinta. Jos ristiriitoja vanhan ja uuden välillä ei 
pystytä ratkomaan, muodonmuutos jää puolitiehen. Silloin etsitään helposti uutta 
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Arjen asiakaskoh-
taamiset ovat sekä 
arvokkaita ikku-
noita asiakkaan 
maailmaan että 
kohtia, jossa käy-
tännössä tuetaan 
asiakkaan henki-
löstöä heille tärkei-
den tavoitteiden 
saavuttamisessa. 

sysäystä käynnistämällä uusi kehitysprojekti. Karuimmillaan tämä näyttäytyy työnte-
kijöille epärealistisina vaatimuksina tai johdon haihatteluna, jotka syövät tuottavuu-

den ohella työmotivaatiota, -iloa ja pahimmassa tapauksessa myös terveyttä. 
Arjen todelliset työn vaatimukset ja tavoitteet ja strategiat eivät kohtaa 

ja uudistumiskyky heikkenee. Pahimmillaan johdossa turhaudutaan 
muutoksen hitauteen siinä määrin, että tuntuu siltä kuin keskeinen 

henkilöstö tulisi vaihtaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Toisaalta 
tunnustetaan, että henkilöstön osaamisessa on se kilpailuetu, 
johon menestyminen on tähän mennessä perustunut. 

Yrityksen menestymisen salojen parempaan ymmärtämi-
seen ja henkilöstön tuoman kilpailuedun hyödyntämiseen (tai 
jopa tämän ”riippuvuuden” vähentämiseen) on tarjolla todella 
monia lähestymistapoja. Organisaation kulttuurin tekeminen 
näkyväksi on hyväksi havaittu keino helpottaa henkilöstöön 
liittyvien karikkojen välttämistä ja vahvuuksien hyödyntämistä 

liiketoiminnan muutoksen tukena. Tätä varten olemme kehittä-
neet menetelmiä, joilla voidaan tehdä näkyväksi toiminnan muut-

tuminen, lisätä organisaation ymmärrystä kulttuuristaan suhteessa 
liiketoimintaan ja tukea muodonmuutosta esimerkiksi palveluliiketoi-

minnan kehittymisen vauhdittamiseksii. Toinen hyödylliseksi kokemamme 
lähtökohta on luoda tietoisesti painetta ja mahdollisuuksia uuden liiketoimin-

nan kehittymiselle keskittymällä asiakassuhteeseen. Tähän liittyviä esimerkkejä 
on kuvattu aiemmassa julkaisussammeii. Seuraavassa pureudumme tarkemmin 
asiakaskohtaamisten merkitykseen liiketoiminnan uudistumisessa. 

Asiakaskohtaamiset arvonluonnin areenoina

Huolimatta valitusta lähestymistavasta, tyypillisesti epätasapaino uuden strategian 
tuomien muutosvaatimusten ja päivittäisen työn välillä kärjistyy silloin kun kohdataan 
talon ulkopuolelta tulevat paineet ja vaatimukset. Esimerkiksi uusia toimintamalleja 
ei koskaan pystytä täysin sovittamaan erilaisiin asiakaskohtaamisiin. Kohtaamisia 
raamittavat monet tilannekohtaiset, ennakoimattomat tekijät sekä aiempi yhteis-
työhistoria ja asiakkaan aiemmat kokemukset ja käsitykset ko. yrityksestä mutta 
myös koko toimialasta. Paluu vanhaan toimintamallin tarjoutuu helpompana ratkai-
suna erityisesti ristiriitatilanteessa. Asiakaskohtaamisten aiheuttamat kokemukset 
vaikuttavat työntekijän suhtautumiseen uutta suuntaa kohtaan omassa organisaa-
tiossaan sekä asiakkaan luottamukseen ja hänelle rakentuvaan kuvaan yrityksestä. 
Arjen asiakaskohtaamiset ovat sekä arvokkaita ikkunoita asiakkaan maailmaan että 
kohtia, jossa käytännössä tuetaan asiakkaan henkilöstöä heille tärkeiden tavoittei-
den saavuttamisessa. Ne ovat paikkoja, jossa arvonmuodostus konkretisoituu ja 
uudistuu. Esimerkiksi huoltokäynti varmistaa, että ko. kone tai laite ”tuottaa arvoa” 
asiakkaalla mutta voi myös laajemmin rikastuttaa molemminpuolista ymmärrystä 
sen merkityksestä ja mahdollisuuksista osana asiakkaan liiketoimintaa. Myös ”epä-
onnistuneesta” myyntitapaamisesta tai reklamaation käsittelystä voi olla monen-
laista hyötyä molemmille osapuolille. 

Näissä arjen asiakastilanteissa liiketoiminnan ja toimintatapojen muutos toden-
tuu uudenlaisena toimintana – puheena, vuorovaikutuksena ja osapuolten tilan-
nekäsitysten ja ymmärryksen vähittäisenä muutoksena. Seuraavassa kuvataan 
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Näin opitaan 
tuntemaan asiakkaiden 

maailmaa syvemmin– 
ja aina löydetään 

uusia tapoja parantaa 
asiakaskokemusta.

kuinka asiakas- ja käyttökokemukseen satsaamisella voidaan raamittaa kulttuurin 
luonnollista muutosvoimaa, osaamisen hyödyntämistä ja tilannekohtaisia ratkaisuja 
erottumisessa ja liiketoiminnan uudistamisessa. Keskeistä on ymmärtää syvem-
min asiakkaan maailmaa ja oivaltaa olemassa olevan osaamisen mahdollisuudet 
arvon muodostamisessa. 

Asiakas- ja käyttökokemustavoitteilla uutta arvonluontia

Hyvä, jopa hauska, tapa päästä syvemmälle asiakkaan arvonluontiin ja suunnata 
uudistumista sekä innovatiivisuutta päivittäisessä työssä on ”asettua asiakkaan 
kenkiin” ja lähteä pureutumaan syvemmälle aina tunteisiin saakka siihen kuka ja 
millaisessa tehtävässä ja tilanteessa käyttää tuotteita ja palveluja. Miltä tuotteen 
tai palvelun käyttö tuntuu ja miltä asiakas sen haluaisi tuntuvan? Käyttökokemuk-
selle voidaan määrittää visio ja konkreettiset tavoitteet. Ennen kuin niitä voidaan 
määritellä, on tunnettava perusteellisesti käyttäjän työ ja se tavoitteet. Mitä käyttäjä 
haluaa saada aikaan? Mikä luo hänelle haasteita, mistä hän saa onnistumisen elä-
myksiä? Tällaista ymmärrystä ei synnytetä yhtäkkiä vaan se vaatii paitsi huolellisia 
käyttäjätutkimuksia myös koko organisaatiolta halua ja kykyä kuunnella käyttäjiä 
sekä asettua heidän asemaansa. Vain tällä tavoin saadaan määriteltyä millaisia 
kokemuksia käyttäjä arvostaa. Suunnittelun keinoin voidaan sitten mahdollis-
taa halutun kaltaisten kokemusten syntyminen, oli se sitten mielenrauha 
prosessilaitoksen valvomossa tai läsnäolon ja hallinnan tunne työko-
neen etäohjauksessa. 

Kokemustavoitteet voivat auttaa myös uusien erottumis-
keinojen löytymistä, uuden teknologian tehokkaassa hyödyn-
tämisessä sekä aivan uusien tuote- ja palveluinnovaatioiden 
syntymistä. Tätä kautta voidaan myös vähentää riskiä, joka 
liittyy nykyisen tuote- ja palvelukannan teknologiariippuvuu-
teen. (ks. kokemuslähtöisyydestä tarkemminiii)

Kehitetyt tuotteet ja palvelut ovat konkreettisia kiteytyksiä 
organisaation osaamisesta mutta kantavat myös kulttuurisia 
merkityksiä. Kokemuslähtöisesti kehitetystä tuotteesta (tai pal-
velusta) voi syntyä uuden strategian ”lippulaiva”, joka vie uutta 
viestiä asiakkaille sekä herättää ylpeyttä oman henkilöstön kes-
kuudessa ja ”ohjaa” organisaation kulttuurin muuttumista. 

Haettaessa merkittävämpää strategista uudistumista kokemus-
tavoitteiden miettiminen yhdistettynä perustehtävää koskevan pohdinnan 
kanssa voi tuottaa uudistetun ”sloganin”, jonka merkitys on huomattavasti mit-
tavampi kuin pelkkä markkinointitarkoitus. Minkälaisen kokemuksen haluaisimme 
asiakkaidemme saavan? Miten voimme erottua? Miten voimme korostaa omia vah-
vuuksiamme? Mitkä kaikki kosketuspisteet (touchpoints) omassa toiminnassamme 
ovat niitä, joilla on vaikutusta? Tavoiteltava kokemus voidaan pilkkoa tarkemmiksi 
tavoitteiksi kullekin kosketuspisteelle. Nämä tavoitteet ohjaavat niin tuotteiden ja 
palveluiden suunnittelua, asiakastyötä, arjen valintoja ja kehitystavoitteiden asetta-
mista. Inspiroiva kokemustavoite kytkee yhteen oman henkilöstön työn syvemmän 
merkityksen ja kokemuksen arvokkaan työn tekemisestä sekä asiakkaan aidon 
arvostamisen ja tuntemisen – hänen kenkiinsä asettumisen taidon. Kun kokemus-
tavoitteet on asetettu, niitä pitää myös seurata: Millaisia kokemuksia käyttäjät ja 
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asiakkaat saavat? Toteutuuko uudenlainen arvo? Millainen uusi teknologia voisi 
parantaa tavoitteen savutettavuutta? Olemmeko ymmärtäneet roolimme oikein? 
Muuttuvatko taustalla olevat syvemmät arvostukset? Näin opitaan tuntemaan asi-
akkaiden maailmaa syvemmin– ja aina löydetään uusia tapoja parantaa asiakas-
kokemusta. Samalla kun asiakkaan kokemuksesta muodostuu toiminnan kehittä-
miselle tärkeä kriteeri, myös oman henkilöstön toiminta helpottuu. 

Hyvä kokemustavoite myös korostaa yrityksen niitä puolia mistä asiakkaat 
sen parhaiten tuntevat ja luo siten sillan vanhan ja uuden välille myös arjen asia-
kaskohtaamisiin. Se voi antaa ohjenuoran itse vuorovaikutukselle ja myös 
tilannekohtaisille ratkaisuille. Yhtenäinen asiakaskokemustavoite ja sen kautta 
yhdenmukaisempi asiakaskokemus eri kosketuspisteissä muokkaa vähitellen myös 
asiakkaiden näkemystä koko yrityksestä ja muuttaa näin asiakasvuorovaikutuksen 
reunaehtoja. Käytännössä mahdollistaa siis uudenlaisen arvonluonnin. 

Tulevaisuuden rakentaminen yhdessä

Entä kun omat voimat eivät tunnu kuitenkaan riittävän muuttamaan alan ”sääntöjä”? 
Entä miten vaikuttaa paremmin heihin, joiden kanssa ei (vielä) ole vuorovaikutusta 
(esimerkiksi potentiaaliset uudet asiakkaat). Miten päästä yli myymisen ja ostami-
sen raameista ja rooleista, kun hinta tuntuu olevan ainoa ostopäätöksen kriteeri? 
Entä miten kehittää uutta liiketoimintaa niin, että heräävät odotukset ja omat val-
miudet kohtaavat? 

Yksi hyväksi havaittu keino on maalailla tulevaisuuden visio, joka riittävän uskot-
tavasti mutta innovatiivisesti kuvaa yhteisen tavoittelemisen arvoisen tulevaisuuden. 
Uskottavuus voidaan rakentaa tuote- ja palvelukonseptien avulla, joissa esimer-
kiksi yhdistetään eri toimialoilla (lähes) olemassa olevia teknologisia ratkaisuja. Kun 
tämä vielä pystytään esittämään tavalla, joka saa alan ammattilaiset eläytymään 
– kokemaan – tuon tulevaisuuden omissa nahoissaan, on otettu iso askel tulevai-
suudenkuvan toteutumiseksi. Tästä hieno esimerkki on jo päättyneessä FIMECC 
UXUS -ohjelmassa (User experience and usability in complex systems) toteutetut 
videot, joissa kuvataan tulevaisuuden komentosiltaa (http://hightech.fimecc.com/
results/future-ship-bridge-concepts ). Konseptien lähtökohta oli syvällinen ymmär-
rys komentosillalla tehtävästä työstä ja sen vaatimuksista. Tätä ymmärrystä luotiin 
käyttäjien havainnoinnin ja haastattelujen keinoin. Liiketoiminta-alan muutoksia ja 
teknologiatrendejä peilattiin käyttökokemusvisioon ”olla yhtä laivan ja meren kanssa” 
ja monialaisen yhteistyön keinoin luotiin käyttäjälähtöisesti komentosiltakonsep-
teja, jotka olivat työn tekemisen kannalta uskottavia, visionäärisiä, uuden teknolo-
gian mahdollisuuksia hyödyntäviä ja liiketoiminnan muutosta tukevia. Videoissa on 
onnistuttu esittämään uskottavia ratkaisuja moniin haasteisiin, joiden kanssa ala on 
kamppailut vuosia. Lisäksi ne avaavat uskottavan polun kohti energiatehokkaita ja 
kestäviä ratkaisuja. Tällaiset visiot voivat lähteä muuttamaan koko toimialan kulttuu-
ria ja synnyttää aivan uusia liiketoimintamahdollisuuksia useammallekin toimijalle. (iii) 

Tulevaisuutta, jossa ihmisten hyvinvointi, arvomaailma ja liiketoiminnallinen hyöty 
ovat sopusoinnussa kannattaa tavoitella. Sitä rakennetaan sekä tulevaisuusvisioi-
den, teknologisia mahdollisuuksia laajasti mutta kriittisesti hyödyntävien tuote- ja 
palveluinnovaatioiden että arjen pienten muutosten kautta. Kun yhteinen asiakas-
kokemusta korostava tavoite on kaikkien mielessä ja sydämessä, niin arjen pää-
tökset tänään vievät kohti haluttua tulevaisuutta. 
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Lue lisää: 
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Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen – Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palvelulii-
ketoimintaan. Espoo, VTT. http://www.vtt.fi/files/sites/ServChange/servchange_julkaisu_final.pdf.
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rience and usability in complex systems - UXUS 2010-2015. Tampere, FIMECC Oy. 225 p. 
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fimecc_115_uxus_?e=5313536/31352366

Maaria Nuutinen, VTT
@MaariaNuutinen, etunimi.sukunimi@vtt.fi
Psykologian tohtori Maaria Nuutinen toimii 
VTT:llä tutkimuspäällikkönä Liiketoimintaekosys-
teemit, arvoketjut ja ennakointi tutkimusalueella. 
Hänen intohimonaan on ihmisten ja organisaa-
tioiden toiminnan ymmärtäminen ja tukeminen 
teknologian mahdollistamassa liiketoiminnassa. 
 

Maarit Halttunen, VTT
Kauppatieteiden tohtori Maarit Halttunen toi-
mii VTT:llä tutkijana Liiketoimintaekosysteemit, 
arvoketjut ja ennakointi tutkimusalueella. 
 

Hannamaija Määttä, VTT
Hannamaija Määttä toimii VTT:llä tutkijana 
organisaatioiden ja verkostojen liiketoiminnan 
uudistamisen parissa. Hänen kiinnostuksensa 
kohteena on työntekijöiden innovatiivisuuden 
tukeminen ja hyödyntäminen muutoksessa 
kohti vahvempaa asiakaslähtöistä liiketoimintaa.
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Pakka sekaisin ja 
kissa pöydälle 

– arvonluonnin dynamiikkaa

”Et eihän kaikki oo menny niinku Strömsössä, mutta…” Näillä 
sanoilla yrityksen toimitusjohtaja alkoi puhua hankkeessamme 
käynnistyneestä tapahtumaketjusta, joka hankkeen loppumet-
reillä johti yrityksessä kaikkein vaikeimpien asioiden tunnistami-
seen ja nopeisiin korjaaviin toimenpiteisiin. #arvonluominen #arvon-
tuhoaminen #konsultointi #ketterä kehittäminen

4

ARVOKASTA ARKEA 
UUDISTAMASSA

Tässä tarinassa kerromme esimerkin hankkeessamme tapahtuneesta arvontuhoami-
sesta, joka ketterän toiminnan ansiosta johti aivan uudenlaiseen arvonluontiin. Hank-
keen alussa meitä tutkijoita kiinnosti erityisesti, mitä arvon luominen ja tuhoaminen 
tarkoittavat ja kuinka ne ilmenevät käytännössä. Tutkimusartikkeleiden lukemisen 
sekä yhteisten pohdintojen ja pähkäilyjen jälkeen päädyimme tässä hankkeessa 
määrittelemään arvonluonnin konsultin ja asiakkaan hyvinvoinnin lisääntymiseksi 
vähintään toisen osapuolen systeemissä ja keskinäisen vuorovaikutuksen seurauk-
sena. Toisin sanoen, ajattelimme arvon luomisen kannalta keskeisiksi kriteereiksi 
ensinnäkin sen, kehkeytyykö konsultin ja asiakkaan välisessä vuorovaikutuksessa 
sellaista uutta ymmärrystä, jonka perusteella nykyisiä toimintatapoja voidaan kehit-
tää paremmiksi. Toiseksi, arvoa luodaan kun kehittämistä tehdään rakentavasti, 
tuottaen myönteisiä vaikutuksia yksilöiden, ryhmien ja organisaation toimintaan. 
Vastaavalla tavalla pohdiskelimme arvon tuhoamisen liittyvän siihen, että hyvinvointi 
konsultin tai asiakkaan systeemissä heikkenee. Näin voi tapahtua kun yksilöt tai 
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ryhmät kokevat ja osoittavat kielteisiä tunteita tai kun yleinen ilmapiiri yrityksessä 
kehittyy huonoon suuntaan. Konsultin asiakkaan systeeminen hyvinvointi saattaa 
heikentyä, kun otetaan puheeksi vaikeita asioita tai kritisoidaan nykyisiä toiminta-
tapoja ilman selkeitä ratkaisuehdotuksia.

Varsinainen tarina alkaa eräänä syksyisenä iltapäivänä pidetystä palaverista 
elokuussa 2013, kun sekalainen joukko yliopiston tutkijoita, liikkeenjohdon konsultti 
Kreation Oy:stä (nimi muutettu) ja joukko valmistavan teollisuuden alalla Pohjois-Suo-
messa toimivan Alfamega Oy:n (nimi muutettu) johtoryhmää istahdimme soikean 
pöydän ääreen. Parisen tuntia siinä tuumailtuamme, yrityksen johto ehdotti, että 
hankkeemme käytännön tavoitteeksi otettaisiin osallistavan johtamistavan kehit-
täminen. Kun palaverin päätyttyä puristimme kättä yhteistyökumppaneidemme 
kanssa meistä tuntui, että tässä tarvitsi vain kääriä hihat ja alkaa tekemään sitä, 
mistä oli sovittu.

Yhteistyöyrityksemme kehittämistavoitteita ryhdyttiin pian toteuttamaan kon-
sultin vetämässä kehittämisprojektissa. Konsultti järjesti kevään 2014 aikana seitse-
män työpajaa, joihin osallistui Alfamega Oy:n henkilöstöä laajasti eri organisaatiota-
soilta. Yrityksen toiminnan kuvaaminen ja kehityskohteiden tunnistaminen konsultin 
ennakkoon suunnittelemia osallistavia menetelmiä käyttäen onnistui tavoitteiden 
mukaisesti kuudessa ensimmäisessä työpajassa. Kaikki sujui kuten Strömsössä – 
kunnes seitsemännessä työpajassa alkoikin kuohua ihan kunnolla. 

Punainen rauta kuohusi ja aivot kiehuivat

Seitsemännessä työpajassa toiminnan kuvaus sai odottamattoman käänteen. 
Avatakseen työpajaan osallistuvien sanaisia hanoja, konsultti käytti työka-
luina erilaisia kuva- ja sanakortteja. Tässä tosin jo huomasimme, että 
osallistujat käyttivät kortteja tulkitessaan tavanomaista enemmän eri-
laisia tunnekuohuja kuvaavia kielikuvia. ’Punainen rauta kuohusi’ 
ja ’aivot kiehuivat’ useammallakin osallistujalla. Luotiin merki-
tyksellisiä silmäyksiä työkavereihin ja hörähdeltiin rehvakkaasti. 
Samalla välteltiin katsekontaktia työpajaa vetävään konsulttiin. 
Työpajan loppupuolella konsultti pyysi osallistujia kirjoittamaan 
osallistujilta toiselle kiertäviin papereihin nykytoiminnan ongel-
makohtia ja ratkaisuehdotuksia. Ei sinällään mitään uutta, sillä 
sama tehtävä oli tehty jo kuudessa aiemmassakin työpajassa. 
Kun tuli aika esittää yhdessä koostettuja fläppejä ongelmista 
ja ratkaisuista, kaikki ryhmät eivät olleet kovin halukkaita esit-
tämään tuotoksiaan. Sitten pajatso alkoi tyhjentyä.

Toisiin ihmisiin suunnattuja suuttumuksen katkuisia syy-
töksiä. Asioita, joita yrityksessä ei aiemmin oltu sanottu ääneen. 
Emme jälkikäteen pysty sanomaan, lisäsikö vai vähensikö keitetyn 
sopan katkeruutta se, että kahvihuoneen seinällä olevan kellon viisa-
rit näyttivät lounastuntia ja kirpeiden asioiden käsittely siinä tilanteessa jäi 
vähäiseksi. Konsultin kostuneet kainalot eivät tosin päässeet kuivumaan vielä 
työpajan jälkeisinäkään päivinä, sillä äärimmilleen virittynyt ilmapiiri johti työpajassa 
alkaneen keskustelun jatkumiseen yrityksen sisäisenä tulikivenkatkuisena sähkö-
postitteluna, johon osallistui myös yrityksen johtoryhmä. Konsultti sai muutaman 
ensimmäisen viestin, mutta sitten iski sensuuri. 

Vähitellen todelliset 
haasteet alkoivat 

hahmottua. Alettiin olla 
ongelmien todellisessa 

ytimessä: johtamisessa, 
henkilösuhteissa ja 

toimintatavoissa. 
Uusiakin tulkintoja ja 

ajatuksia ilmeni.
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Ketteryyttä kehiin

Tästä kriisistä syntyi kuitenkin tehtyä työtä arvioiva ja osittain myös kyseenalais-
tava ajanjakso, joka alkoi avata mykkyrään mennyttä vyyhteä. Työpajassa ääneen 
sanotut kipeät asiat osoittautuivat äärimmäisen tärkeiksi koko yrityksen toiminnan 
ja johtamisen kannalta. Työpajasta alkanut episodi sähköpostitteluineen sai aikaan 
sen, että yrityksessä piilossa olleita asioita alettiin nostaa pöydälle ja päivänvaloon. 

Seuraavien viikkojen aikana Kreation Oy:n konsultti ja Alfamega Oy:n toimi-
tusjohtaja kävivät lukuisia tiivishenkisiä keskusteluja. Tämä edellytti kui-

tenkin hankkeen alkuperäisten suunnitelmien muuttamista. Kehittä-
mishankkeen alkuvaiheessa oli suunniteltu, että konsultti pitäisi 

henkilökohtaisia valmennustapaamisia jokaisen johtoryhmän 
jäsenen kanssa. Uuden tilanteen luomassa valossa konsultti 
ja yrityksen toimitusjohtaja päättivät kuitenkin toimia toisin. 
Kaikki konsultin työpanos päätettiin suunnata kriisitilanteen 
arviointiin ja uusien ratkaisujen etsimiseen yhdessä toimi-
tusjohtajan kanssa. 

Mitä seuraavien viikkojen aikana oikein tapahtui? Yrityk-
sen toimitusjohtaja ja konsultti pohtivat työpajasta ja sähkö-
postikeskusteluista nousseita ongelmia useista näkökulmista. 
Tämä tuotti molemmille monipuolisempaa ja syvällisempää 

ymmärrystä tilanteesta. Vähitellen todelliset haasteet alkoivat 
hahmottua. Alettiin olla ongelmien todellisessa ytimessä: joh-

tamisessa, henkilösuhteissa ja toimintatavoissa. Uusiakin tulkin-
toja ja ajatuksia ilmeni. Yhteisten pohdintojen melko varhaisessa 

vaiheessa toimitusjohtaja ja konsultti päättivät, että kehittämishan-
keen eteenpäin vieminen hinnalla millä hyvänsä ei enää ollut yrityk-

selle eniten arvoa tuottava ratkaisu. Työpajat oli pidetty, mutta esimerkiksi 
nykyisen toiminnan kuvaaminen oli lähes aloittamaton työsarka. Jälkeenpäin 

olemme tulkinneet tätä tilannetta siten, että juuri tässä toimittiin ketterästi. Toimi-
tusjohtaja suuntaisi tarmonsa pois keskeneräisestä kehittämishankkeesta muihin 
asioihin, jotka hänenkin mielestään olisi pitänyt tehdä jo aikaisemmin. Uusia hen-
kilöitä palkattiin ja olemassa olevia nimettiin uusiin tehtäviin. Työtiloja uudistettiin. 
Töitä organisoitiin uusiksi. Yrityksessä jo toistamiseen harmaita niskavilloja lisän-
nyttä viestintäkulttuuria alettiin viilata monilla konkreettisilla toimenpiteillä. Jälkeen-
päin yrityksen toimitusjohtaja on kuvannut näitä tapahtumia lausahtamalla: ”Se oli 
ehkä henkilökohtaisesti semmonen dramaattisin tapahtumaketju”. 

Loppu hyvin, kaikki hyvin

Tietyissä tilanteissa arvon tuhoaminen – tässä esimerkissämme työpajan ja säh-
köpostiviestittelyn esiin nostamat epäkohdat - voi nostaa arvon luomisen uudelle 
tasolle. Näin tapahtuu silloin kun arvon tuhoaminen saa aikaan toimintaa, jossa 
selvästi kyseenalaistetaan aiemmat arvonluomisen tavat. Hankkeessamme yrityk-
sen toimitusjohtajan ja konsultin väliset systemaattisesti toteutetut ja nykytoimin-
taa kyseenalaistavat keskustelut nostivat arvonluonnin täysin uudelle tasolle. Näitä 
keskusteluja toteutettiin ajallisesti kahdessa eri vaiheessa: välittömästi arvon tuho-
amisen tapahduttua sekä jälkikäteen, kun joitakin korjaavia toimenpiteitä oli jo saatu 

Erityisen tuottoisaa 
pysähtyminen ja 
kyseenalaistaminen 
on juuri silloin, kun 
arvonluominen on 
kääntynyt arvon-
tuhoamiseksi ja 
vaikuttaa siltä, ettei 
tilanteesta ole helppoa 
ulospääsyä.
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tehtyä. Haastatellessamme yrityksen toimitusjohtajaa hankkeen päättymisen aikoi-
hin tämä viittasi konsultin kanssa käytyjen keskusteluiden ravistelleen häntä tavalla, 
joka on yrityksen kehittämisen kannalta tarpeellista, joskaan ei aina miellyttävää. 

Usein konsultit ja heidän asiakkaansa haluavat olla nopeita ja tehokkaita kehit-
tämishankkeissaan. Kehittämisprojekteille alussa asetetut tavoitteet pusketaan lop-
puun saakka. Mikäli kentältä kantautuu soraääniä, painetaan pipoa syvemmälle 
päähän ja lisätään kaasua. Vaatii rohkeutta pysähtyä kuuntelemaan muita, miettiä 
yhdessä kerta toisensa jälkeen ja vetää pysäytyskahvasta kesken hankkeen. Tun-
nustaa, että ennalta asetetut tavoitteet ja toimenpiteet olisivat olleetkin vain uusia 
laastareita entisten päälle. Edellisellä kerralla ehkä keltaisia, nyt jonkun toisen värisiä. 

Usein hankkeen päättymisen jälkeen viipotetaan vilttihattu viivana kohti uusia 
haasteita. Aikaa ei tuntuisi oikein löytyvän sille, että vielä kerran istuttaisiin kahvi-
kupposelle. Tuumailtaisiin yhdessä, että miten homma eteni ja miksi se eteni tie-
tyllä tavalla. Arvonluonnin näkökulmasta näin kannattaisi kuitenkin tehdä. Erityisen 
tuottoisaa pysähtyminen ja kyseenalaistaminen on juuri silloin, kun arvonluominen 
on kääntynyt arvontuhoamiseksi ja vaikuttaa siltä, että ettei tilanteesta ole helppoa 
ulospääsyä. Kuten esimerkkimme kertoo, parhaimmillaan juuri tällainen tilanne voi 
auttaa nostamaan arvonluonnin sisällöltään ja vaikuttavuudeltaan aivan uudelle 
tasolle. Tällainen muutos arvonluonnissa lisää kehittämistyön haastavuutta, mutta 
eiköhän siitäkin yhteistyöyrityksessämme selvitä.

Avainlähteitä:

Ramaswamy, V., & Ozcan, K. (2014). The co-creation paradigm. Stanford University Press.
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”Tämän meidän näytelmän nimi on Kun sähköposti lähtee lapasesta.” Näin käyn-
nistyi yksi esitys työpajassa, jonka teemana oli osastojen välinen viestintä. Noin kol-
menkymmenen toimihenkilön joukko oli ryhmissä pohtinut päivän teemaan liittyviä 
arjen sattumuksia ja valmistanut niistä näytelmät. Yrityksen sisäisen tiedonkulun 
ongelmat eivät jääneet kellekään epäselviksi. Sähköposteja otsikoitiin kummalli-
sesti. Pienen piirin asioita lähetettiin koko talolle ja joskus jopa asiakkaalle. Vailli-
naisiin tietoihin piti jatkuvasti pyytää täydennystä. Viestiketjut pitenivät. Työaikaa 
tuhlaantui. Ärtymys kasvoi.

Tässä yrityksessä viestintävälineitten ja erityisesti sähköpostin käyttö oli se 
kuuma peruna, jolle haluttiin yksimielisesti tehdä jotain, ja nopeasti sittenkin. Kehit-
tämishankkeen laajemmassa raamissa pyrimme sekä tutkimaan konsultin ja yri-
tyksen välistä yhteistyötä että rakentamaan osallistavaa johtamista ja parempaa 
yritysviestintää.

Perheyritystä kehittämässä

Yrityskumppanimme Meta Groupin (nimi muutettu) juuret ovat 1970-luvulla, jol-
loin nykyisen toimitusjohtajan isä perusti metallipajan. 2010-luku on ollut fuu-
sioitten ja voimakkaan kehittämisen aikaa ja nyt yritys on metallirakenteiden 
valmistaja, joka toimii sekä B2B- että kuluttajamarkkinoilla. Kyseessä on siis 

Kun sähköposti 
lähtee lapasesta 

ja muita viestintähaasteita

Tietotulvaa, luottamuspulaa ja hankauksia asiakasrajapinnassa. 
Arjen akuutteja viestintäpulmia ratkomalla voidaan päästä käsiksi 
yrityskulttuurin ytimeen. #viestintä #asiakaskokemus #sähköposti
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perheyritys, jolla on sata työntekijää, nuori toimitusjohtaja ja kunnianhimoiset kasvu- 
ja kansainvälistymistavoitteet.

Lähtökohdat Meta Groupin viestinnän kehittämiselle olivat erinomaiset. Kump-
panikonsultti oli jo ennen viestinnän kehittämishankkeen käynnistämistä työsken-
nellyt hyvän tovin yrityksen laatujärjestelmän parissa. Niistä työpajoista virisi run-
saasti taustatietoa viestinnän ajankohtaisuuksista. Sain myös käyttööni yrityksen 
omien kehittämispäivien aineistoja, joissa viestintäkysymykset pulpahtelivat esiin 
tuon tuosta. Näinollen tiesin, että johtamisviestintä oli varsin yksisuuntaista, osas-
tojen välinen tiedonkulku riittämätöntä, ja erilaiset epäluottamuksen merkit, kuten 
juorut, yleisiä. Sisäisen viestinnän ongelmat heijastuivat jo asiakassuhteisiinkin. 
Viestintäammattilaista ei yrityksessä luonnollisestikaan ollut eikä viestintä linkittynyt 
luontevasti yrityksen suunnittelu- ja arviointiprosesseihin.

Toisaalta yrityksen johtoryhmä osoitti sekä laajaa että syvällistä kiinnostusta 
viestintää kohtaan ja antoi täyden tukensa työlleni. Ylin johto tiedosti vastuunsa 
viestinnän johtajana ja suunnannäyttäjänä mutta koki avuttomuutta: Miten edetä? 
Mihin tarttua? Millä työkaluilla?

Niinpä yrityksessä järjestettiin 2014–15 viisi viestinnän kehittämisen työpa-
jaa, joitten aiheina olivat esimiesviestintä, vaikeat viestintätilanteet, viestintätyöka-
lut, osastojen välinen viestintä ja asiakasviestintä. Ennen starttia johtoryhmä vas-
tasi kyselyyn, jossa kartoitettiin sekä yritystason että henkilökohtaisia viestinnän 
kehittämistarpeita. Koska kyselyssä nousi esiin yhteisten suuntalinjojen tärkeys, 
päätettiin, että autan yritystä sen strategisen viestintäsuunnitelman laatimisessa. 

Kipukohdat näytelmiin

Viestintätyöpajojen menetelmät vaihtelivat mutta sekä meidän konsultti-tutkijoi-
den että yrityskumppanien mielestä työpaja, jossa rakennettiin pieniä näytelmiä 
osastojen välisen viestinnän kipukohdista, oli kaikkein onnistunein. Organisoijan 
kannalta se tuntui riskiltä, koska olimme vähän liiankin tietoisia erilaisista yrityksen 
sisäisistä ristiriidoista eikä kukaan meistä ollut mikään draamapedagogi. Olimme 
kyllä suunnitelleet työpajan yhdessä huolellisesti ja jakaneet ryhmät ennalta 
niin, että ne olisivat mahdollisimman toimintakykyisiä. Rentoutimme ilmapii-
riä käynnistysleikeillä ja tarjoilemalla kahvia ja naposteltavaa koko työpajan 
ajan. Oli riemullista havaita, miten sutjakasti ryhmät lähtivät työstämään 
näytelmiään, ja että lähes kaikki halusivat osallistua niiden esittämiseen. 
Työpaja videoitiin ja käytin videota aineistona tutkiessani arvonluomista 
konsultin ja yrityksen välisessä yhteistyössä. 

Työpajassa oli episodi, joka sai miettimään, että luotiinko tässä nyt 
arvoa vai tuhottiinko sitä. Olimme yhdessä sopineet, että näytelmiä kehi-
tellään rakentavassa hengessä, vaikka samalla tuodaan esille työn ja vies-
tinnän hankauskohtia. Yksi ryhmistä toi näyttämölle insinöörin, jota oli vaikea 
tavoittaa millään viestintävälineellä, joka puhui yksityispuheluita työaikana, unohti 
tapaamiset ja vietti tuntikausia kaupungilla omilla asioillaan. Päähenkilö jopa nimettiin 
yhden työpajaan osallistuvan työtoverin mukaan. Minulle työpajan vetäjänä tämä oli 
hyytävä kokemus, sillä pidin esitystä loukkaavana. Taisin kuitenkin olla aika yksin 
kokemukseni kanssa. Esitystä seurasi nimittäin todella hedelmällinen keskustelu 
ja ilmeisesti myös osoittelun kohteena olleen insinöörin huumorintaju riitti tilanteen 
käsittelemiseen. Jos olisin ollut viisas, olisin työpajan jälkeen käynyt tilanteen läpi 

Viestintävaje 
synnyttää hel-
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ja luottamus-
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yrityksen edustajan kanssa ja kysynyt, miltä se näytti sellaisen silmin, joka tuntee 
yrityskulttuurin sisältäpäin. Osaaminen ja elämänkokemus auttavat toki konsulttia 
eteenpäin tämänkaltaisissa konfliktitilanteissa.

Työpajan päätteeksi osallistujat kirjasivat oivalluksiaan. Ne liittyivät viestintä-
kulttuuriin, viestinnän suunnitteluun ja viestintävälineisiin. Yrityksen johto painotti 
ymmärrettävästi asiakasrajapintaa ja viestinnän suunnitelmallisuutta. Toimihen-
kilöitten oivallukset ja kehitystarpeet liittyivät lähinnä erilaisiin viestintävälineisiin. 
Yhteisesti haluttiin opetella valitsemaan viestintäväline käsillä olevan asian mukaan, 
opettaa ja opetella käyttämään uusia välineitä sekä laatia kunnon pelisäännöt eri 
välineiden käytölle.

Viestintä siltana ytimeen

Yrityksen kehittämistarve numero yksi ei välttämättä ollut viestintä, ei ainakaan 
ulkopuolisen näkökulmasta. Se toimi kuitenkin siltana muuhun. Viestinnän kehittä-
mishankkeen kautta päästiin tutkailemaan useita arkoja mutta yrityksen kasvun ja 
kehittymisen kannalta keskeisiä kysymyksiä, kuten nuoren toimitusjohtajan johta-
mistyyli, yrityskulttuurin hierarkkisuus, luottamuksen rakentaminen vs. tuhoaminen, 
asiakkaan arvostava kohtaaminen ja muutosvastarinnan käsittely. 

Viestinnän esiinnostamisen aika oli nähdäkseni juuri nyt, koska muutoksissa 
ja uudistuksissa viestinnän merkitys korostuu ja viestintävaje synnyttää helposti 
huhumyllyjä, viihtymättömyyttä ja luottamuspulaa. Toisaalta sujuvat, oikea-aikai-
set ja runsaat viestintävirrat lievittävät muutosvastarintaa ja edistävät uudistusten 
toteuttamista. Hankkeen tuloksena valmistui viestinnän käsikirja, jossa linjattiin yri-
tyksen viestinnän pelisääntöjä. Siihen myös linkitettiin käytännönläheisiä opetusvi-
deoita viestintätyökalujen käytöstä. Yrityksessä kasvokkainviestintä on lisääntynyt 
merkittävästi ja sähköpostittelu vähentynyt. Tälle tiedolle voi vain hurrata.
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Johdanto

Ennakoimattomasti ja yhä nopeammin muuttuvassa ympäristössä jatkuva uudistu-
minen on välttämätöntä - niin pienille kuin suurillekin organisaatioille ja toimialasta 
riippumatta. Ongelmia ja niiden ratkaisuja ei voida etukäteen ennakoida - ne ovat 
yleensä niin monimutkaisia ja tilannekohtaisia, että niiden ratkaisemiseen tarvitaan 
asiantuntijaosaamista ja monitoimijayhteistyötä. Vaikka yrityksessä olisikin jo ymmär-
rys ja halu uudistumiseen tiedostettu, konkreettisten toimenpiteiden aloittaminen 
voi olla vaikeaa. Mistä voisimme aloittaa? 

Uudistuminen on ennen kaikkea yhteistyötä ja yhteiskehittämistä. Yhteiskehit-
täminen on epäkohtien tunnistamista, uusien käytäntöjen ideointia, niiden kokeile-
mista käytännössä, ja niiden jatkuvaa parantamista. Toisin sanoen, se on työyhtei-
sön toimijoiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa tietoista ja jatkuvaa 
toiminnan muuttamista. 

6

ARVOKASTA ARKEA 
UUDISTAMASSA

Vain se, mikä muuttuu, voi säilyä.
– Wei Wulong
#kartoitus #yhteiskehittäminen #uudistuminen

Uudistutaan – mutta 
mistä aloittaa? 
Kartoitus yhteiskehittämisen vauhdittajana
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Yhteiskehittämissä keskeistä on yhteisen ja jaetun ymmärryksen muodosta-
minen nykytilanteesta ja yhteisten tavoitteiden määrittäminen – eli tulevaisuuden 
suunnan kirkastaminen – mihin haluamme pyrkiä? Yhteisen ymmärryksen muo-
dostaminen voisi olla se muutoksen aakkosten A! 

Sekä yksilölliset että organisaatiotekijät vaikuttavat siihen miten työyhteisön 
jäsenet havaitsevat ja kokevat työyhteisönsä. Yhteisen ja jaetun näkemyksen saa-
vuttamiseksi on tärkeää saattaa erilaiset äänet tai näkemykset yhteen – kuunnella 
erilaisia näkökulmia ja tunnistaa myös erilaiset tavoitteet. Tähän tarvitaan työkaluja, 
menetelmiä ja usein myös ulkopuolista ohjausta. 

Case-kuvaus

Tässä kappaleessa kuvataan sitä, miten UUSIX –kyselytyökalua voidaan käyttää 
uudistumisen ja yhteiskehittelyn herättelijänä. Kyselyn avulla voidaan kartoittaa 
laajasti organisaation jäsenten näkemyksiä uudistumiseen vaikuttavista tekijöistä. 
Näitä ovat vuorovaikutteisuus ja ilmapiiri, oppimismyönteisyys, asiakaslähtöisyys, 
johtaminen ja johtajuus, strateginen kyvykkyys ja tiedon johtaminen. Kysely osoite-
taan organisaation koko henkilöstölle, jolloin saadaan mahdollisimman laaja käsi-
tys sekä koko organisaation että sen eri yksiköiden tai työyhteisöjen nykytilasta. 
Kyselyn tulokset kertovat kokonaiskuvan siitä, miten organisaation tai työyhteisön 
jäsenet näkevät ja kokevat työyhteisönsä/organisaationsa näiden mitattujen seik-
kojen osalta. Lisäksi kyselyssä on aina mukana myös avoimia kysymyksiä, joiden 
avulla voidaan kerätä tarkentavaa tietoa kyselylomakkeen kysymyksiin tai sellaista 
tietoa, jota kyselylomakkeessa ei ole huomattu kysyä. Näin saadaan moniääni-
sempää tietoa nykytilasta.

Tässä mielessä mittaaminen toimii yhteiskehittämisen lähtökohtana, sillä sen 
avulla voidaan tehdä näkyväksi niin työyhteisön vahvuuksia kuin myös epäkohtia 
ja erilaisia näkemyksiä työyhteisön nykytilasta. Mittaustulokset voidaan analysoida 
työyhteisökohtaisesti. Tämä on tärkeää, sillä samankin organisaation sisällä on eri 
työyhteisöjen välillä eroja, ja näin ollen, kehittämiskohteet ja yhteisesti kehitettä-
vät toimenpiteetkin ovat silloin erilaiset. Mittaustulosten purkaminen työyhteisössä 
voi parhaimmillaan olla avointa, rakentavaa keskustelua ja erilaisten näkemysten 
ja kokemusten näkyväksi tekemistä, ja siten alku yhteisen ja jaetun ymmärryksen 
muodostumiselle. 

Seuraavassa kuvataan lyhyesti UUSIX-mittarin hyödyntämistä eräässä yrityk-
sessä, sekä mittaamistulosten käsittelyä, kehittämiskohteiden identifiointia ja niihin 
kehitettyjä toimenpiteitä. Yrityksen toimintakentässä ja kilpailutilanteessa oli meneil-
lään suuria muutoksia, ja sen vuoksi yritys pyrki löytämään keinoja, jotka voisivat 
edistää sen uudistumista. 

UUSIX kyselytyökalu pohjautuu Aino Kiannon tutkimukseen ja organisaation 
uudistumiskyvyn mittarin (ORCI), ja on siitä kehitetty kyselytyökalu. Tässä yrityk-
sessä toteutettiin ensiksi sekä kyselytutkimus ja sitä tukevat haastattelut. Haastat-
telut olivat välttämättömiä, sillä yrityksessä on hyvin erilaisia osastoja. Kyselyn ja 
haastattelujen tulokset raportoitiin yritykselle. Kyselyn tuloksia tarkasteltiin työpa-
jassa, jossa oli mukana edustajia kaikilta osastoilta ja kaikista henkilöstöryhmistä. 
Tuloksia tarkasteltiin sekä organisaatiotasolla, että osastoittain ja henkilöstöryh-
mittäin. Kyselyn tulosten tarkastelutilanteessa on tärkeää avoin ilmapiiri ja siinä on 
tärkeää tuoda esille ja jopa korostaa sitä, että tarkoituksena on keskustella niistä 
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seikoista, jotka ovat saattaneet vaikuttaa kyseessä olevaan tulokseen. Saattaa 
olla, että jonkun yksikön tuloksissa ulkoinen yhteistyö on tulosten mukaan heikko. 
Todellisuudessa voi olla kyseessä yksikkö, jonka toimenkuvaan ei kuulu ulkoinen 
yhteistyö ja asiakaskontaktit.

Tuloskeskustelussa voidaan luoda yhteistä näkemystä ja lisätä myös tietoisuutta 
toisten osastojen/yksiköiden tilanteesta ja mahdollisista haasteista, ja parantaa 
myös sisäistä yhteistyötä. Tulosten yhteistarkastelu ja avoin rakentava keskustelu 
voivat olla oiva uudistumisen ja yhteiskehittämisen stimuloija, joka tuo erilaisia ääniä, 
kokemuksia ja näkemyksiä ”samaan pöytään”, kuten alla oleva lainaus kertoo: 

Yhteisessä tulosten purkutilanteessa muun muassa huomattiin, että palautteen 
antaminen oli korkealla tasolla – eli vastaajat kokivat antavansa runsaasti palautetta, 
kun taas palautteen saaminen oli huomattavasti heikommalla tasolla. 

Keskusteluissa arveltiin, että annettua palautetta ei ehkä tunnisteta palautteeksi! 
Yhtenä johtopäätöksenä ja kehittämistoimenpiteenä olikin palautteen antamisen 
kehittäminen, ja erityisesti sen kommunikoinnin kehittäminen. Lisäksi syntyi ide-
oita avoimeen palautteeseen ja palkitsemiseen, joka voitaisiin julkistaa työpaikka-
ruokalan ”info-taululla”. 

Kuva 1: Uusix-kyselyn hyödyntämisestä yhteiskehittelyn herättäjänä.

Eihän nää ollu mitään yllätyksiä nää [tulokset], nää on ollu ihan 
tiedossa olevia ongelmia, että jotainhan niille on joka tapauk-
sessa tehtävä, että en usko et ne tuli kenellekään yllätyksenä… 
Minulle tuli!

Yks asia mikä täällä kysymyksissä tuli aika hyvin esille, mikä on 
aina ollu tämmönen ongelma - niin on tää palauteosio! Täällä 
kaikki väittää antavansa palautetta tasapuolisesti, niin esimiehet 
kuin työntekijätkin työkavereille, mutta kun katsotaan et saako 
palautetta - niin ei saa!
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Tuloksista keskustelu on yhteiskehittämistä parhaimmillaan, sillä se mahdollistaa 
vuorovaikutteisen asioiden tutkimisen ja tuo esille myös sen, että monet ongelmat 
ovat hyvin kontekstuaalisia, eli tietyn työyksikön tai –yhteisön käytäntöihin liittyviä. 

Jatkuvaan kehittämiseen ja uudistumiseen oli yrityksessä panostettu jo pitkään. 
Yrityksen tuotanto-osastoilla on ollut ideoiden keräämisjärjestelmä (idea laatikko) 
käytössä jo kymmeniä vuosia, mutta muilta osastoilta vastaava järjestelmällinen 
ideoiden kerääminen puuttui. Myös hallinto- ja markkinointi-osastot kaipasivat 
vastaavan tyyppistä parannusehdotusten järjestelmällistä keräämistä. Lisäksi tär-
keäksi jatkuvaa uudistumista ja kehittämistä edistäväksi seikaksi paljastui ideoiden 
ja parannusehdotusten arvostaminen. Arvostamisella tässä yhteydessä tarkoitet-
tiin sitä, että idean esittäjä otetaan vakavasti, idea otetaan huomioon – sitä jollain 
tavalla käsitellään ja parhaassa tapauksessa se toteutetaan käytännössä ja sen 
toteuttamista tuetaan. Henkilöstö koki idean tai parannusehdotuksen toteuttamisen 
sen arvostamisena. Rahallisesta tai muusta ulkoisesta palkitsemisesta keskusteltiin 
työpajassa myös, sillä tuotanto-osastojen järjestelmä tuotti idean keksijälle myös 
taloudellista etua, silloin kun idea oli toteutettavissa ja oli kannattava. Kuitenkin tär-
keämpänä arvostamisena nähtiin idean toteutus ja sen sosiaalinen arvostaminen 
eli työyhteisön, esimiesten/johdon arvostaminen. 

Lisäksi huomattiin, että monet seikat tuloksissa (heikkoudet) liittyivät esimies-
työhön ja johtamiseen. Keskusteluissa ilmeni, että tuotanto-osaston esimiesten 
työtehtäviin oli vuosien myötä kasautunut tehtäviä, jotka periaatteessa eivät ole 
keskeisiä työnjohtamisen tehtäviä, vaan kuuluvat enemmän henkilöstöjohtamisen 
tehtäviin, kuten sijaisuuksien ja sairauslomien käsittely. Näin esimiehillä ei ole riittä-
västi aikaa toteuttaa ydintehtäväänsä. Lisäksi kävi ilmi, että esimiesten valmennus- 
ja johtamiskoulutus oli ollut puutteellista, ja edellisistä koulutuksista oli yli viisi vuotta. 
Keskeiseksi kehittämiskohteeksi identifioitiin esimies- ja johtamistyön kehittäminen. 
Tulosten käsittelykeskustelussa ehdotettiin yrityksen mahdollisuuksia esimiestyö-
valmennuksiin. Toisaalta, esimiehiltä itseltään tuli ehdotus, että voisiko asiaa ja sen 
kehittämistä pohtia organisaatiossa yhteistyössä johdon ja henkilöstön kanssa (ilman 
konsulttia). Kehittämistoimenpiteeksi, listattiin vastaavan koulutuksen ja valmennuk-
sen järjestäminen. Yritys laati kolmen vuoden ohjelman kehittämistoimenpiteille, ja 
ensimmäisen vuoden kehittämisohjelmaan otettiin esimieskoulutus ja -valmennus. 

No se vielä, et täälläkin on varmaan joitakin osastoja, jossa se 
henkilö, joka näihin asioihin paljon liittyy, niin sillä on niin iso työ-
kuorma, että sen on ihan mahdotonta hoitaa niitä sitte sillee, että 
ne asiat edes edistyy. En usko, että tämä niin hyvin on hoidettu 
tämä meidän organisaatio, että siellä kaikilla on mahdollisuus 
edes vaikuttaa…
Tässä palataan siihen ajankäyttöön taas!
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Lopuksi

Kuten yllä olevasta kuvauksesta käy ilmi, kyselyn tulokset ovat yksi keino saattaa 
yrityksen tai työyhteisön jäsenet samaan pöytään. Keskusteluissa nousee aina 
esille seikkoja, joita ei voida mittarilla mitata, ja näin ollen ”yhteen tuleminen” on jo 
hyvä uudistumisen alku. 

Kyselyn tulosten avoin tarkastelu ja niiden kommunikoinnilla on monta funktiota: 
A. Kartoittaa nykytilanteen (joka voi olla eri työyhteisöissä erilainen) 
B. Tulokset tekevät näkyväksi uudistumiseen liittyvien seikkojen tämän hetkisen  
 tilan 
C. Tulosten avoin tarkastelu puolestaan tuo ”samaan pöytään” kirjon erilaisia  
 näkemyksiä ja kokemuksia, koska kukin vastaaja vastaa kyselyyn oman  
 kokemuksensa ja näkemyksensä mukaan. 
D. Herättely – kyselyn tulokset aiheuttavat keskustelua, uusia ideoita ja   
 uudistumista 
Uudistumisen ja yrityksen kehittämisen näkökulmasta, tietynlainen moniäänisyys on 
rikkaus, ja sen kautta on mahdollista löytää uusia näkökulmia, uusia ideoita ja toi-
mintatapoja, joiden kautta työn tekemistä voidaan uudistaa ja kehittää. Sen lisäksi, 
että kysely antaa kuvan organisaation tai työyhteisön uudistumiseen liittyvien seik-
kojen tilasta, kyselyn tulokset toimivat juuri yhteisen kehittämisen stimulaattorina. 

UUSIX- kyselytyökalu ja ohjeet sen käyttöön löytyvät alla olevasta linkistä, tai 
allekirjoittaneelta http://inworkhanke.tumblr.com/post/62413574085/uusix
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YLLÄTYTÄÄN 
YHDESSÄ – 
TARINOITA 
KOKEILEVASTA 
UUDISTAMISESTA
Nykyorganisaatioissa tarvitaan uudenlaisia tapoja toimia ja luovia 
muuttuvissa tilanteissa. Työtä tehdään yhä enemmän yli osaa-
mis- ja organisaatiorajojen, alati vaihtuvissa kokoonpanoissa. 
Toimintaan osallistuvien roolit vaihtelevat, paitsi hankkeesta toi-
seen myös niiden aikana kulloinkin käsillä olevasta vaiheesta 
riippuen. 

Toiminta perustuu pitkälti oma-aloitteisuuteen ja vapaaehtoi-
suuteen, mutta se ei yksin riitä. Tarvitaan yhteinen visio suun-
nasta eli siitä, mitä ja miksi yhdessä ollaan tavoittelemassa. 
Yhteistoiminnalle tarvitaan samaan aikaan sekä riittävästi koossa 
pitävää rakennetta että joustavuutta. Lähtökohtana on, että kun 
ollaan uuden äärellä, niin parhaita käytäntöjä ei ole vaan mielek-
käät toimintatavat löytyvät kokeilujen kautta. Yllätykset on hyvä 
kohdata yhdessä, ja eri näkökulmien törmäyttäminen voi jo itses-
sään tuottaa aivan uudenlaisia ratkaisuja. 

Tarkastelemme asiaa viiden käytännön tapauksen kautta. 
Ne ovat esimerkkejä uusista verkottuneista toimintatavoista eri-
laisissa toimintaympäristöissä ja tilanteissa, start up –yritysten 
opiskelijavetoisesta vauhdittamisesta aina ydinvoima-alan ver-
kottuneeseen asiantuntijatyöhön. Yhteistä kaikille on erilaisten 
toimijoiden tuominen yhteen ja kaikkien osaamisen hyödyntämi-
nen uuden tiedon luomisessa. Johtajuus ja asiantuntemus hajau-
tuvat, ja johtajien ja konsulttien rooli määrittyy uudelleen: kes-
keisimmäksi tehtäväksi tulee tietämisen sijaan yhteiskehittelyn 
kehystäminen ja fasilitointi.
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Tämä kirjoitus on satakuntalaisen asiantuntijayhteisön – 
BuzzBusineksen - manifesti ja julistus uudenlaisen konsultoinnin 
ja yritysten kehittämisen puolesta. Tavoitteenamme ei ole antaa 
selkeitä vastauksia mitä pitäisi tehdä ja miten, vaan pikemmin 
herättää sekä yrityksiä että asiantuntijoita pohtimaan oppimista 
ja liiketoiminnan kehittämistä uudella tapaa. #BuzzBusiness 
#kokeilevakehittäminen #tutkivakonsultointi
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Väitämme, että yritykset tarvitsevat ulkoisia asiantuntijoita, kehittäjiä ja tutkijoita liike-
toiminnan kehittämiseen. Asiantuntijoiden tietämyksen tuottamisen tapa on kuiten-
kin muuttunut. Asiantuntijoiden roolina ei ole tuoda uutta, valmista tietoa yrityksiin, 
vaan vaikuttava toiminta perustuu yhdessä oppimiseen, tapaan rakentaa yhdessä 
tietoa. Tämä haastaa meidät asiantuntijat ja yritykset uudenlaiseen yhteistyöhön. 

Uudenlaisen kehittämisen malli ja siihen liittyvät erilaiset kokeilut on yrityksille 
suunnatun ajatushautomo BuzzBusineksen idea. BuzzBusineksen taustalla on kol-
men toimijan – yliopiston, ammattikorkeakoulun ja kehittäjäorganisaation – tahto 
tehdä asioita uudella tavalla. BuzzBusineksen tavoitteena on tukea yrityksiä tilan-
teissa, joissa nykyiset strategiat ja toimintamallit eivät enää toimi. Yritysten kehit-
tämisessä ja kohtaamisessa tavoitteenamme on hyödyntää uudenlaista ajattelua 
sekä asiakkaiden yhteistyöstä ja ideoinnista syntyviä synergiaetuja. 

Tämä kirjoituksemme perustuu erityisesti yhteen, yhteiseen oppimismatkaan, 
johon viiden yrityksen edustajat ovat lähteneet kanssamme. Yhteinen matkamme 
kestää noin 1,5 vuotta ja sisältää kolme kaikille yrityksille yhteistä oppimisleiriä. Lei-
rejä ennen ja niiden välissä yrityksissä vieraillaan ja kehittäjä-tutkijapari haastattelee 

Perinteisen 
konsultoinnin 
aika on ohi!

ARVONLUONNIN 
MUUTOKSEN 
AAKKOSET 
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Vastaus yritysten ongel-
miin löytyy usein läheltä: 
mitä paremmin ymmär-
rämme asiakkaitamme, 

sitä paremmin pys-
tymme muokkaamaan 

omia palveluitamme. 
Parhaaseen lopputu-

lokseen päästään, kun 
asioita tehdään yhdessä. 

yrityksen avainhenkilöt, jotka myös ovat oppimisleirien osallistujia. Tätä kirjoittaessa 
olemme matkan puolivälissä. 

Toimintamme perustuu siihen, että työssämme olemme huomanneet, että vas-
taus yritysten ongelmiin löytyy usein läheltä: mitä paremmin ymmärrämme asiakkai-
tamme, sitä paremmin pystymme muokkaamaan omia palveluitamme. Uskomme, 
että parhaaseen lopputulokseen päästään, kun asioita tehdään yhdessä 
yhdistämällä tutkimusta ja vahvaa liiketoimintaosaamista asiakkai-
demme näkemyksiin. 

Keskeistä oppimisleireillä on, että valmiita vastauksia ei 
ole. BuzzBusineksen tavoitteena on tunnistaa ja kutsua 
mukaan yritykset ja osallistujat, jotka ymmärtävät ja 
hyväksyvät epävarmuuden ja uskaltavat luottaa että 
yhdessä tekemällä yritykset myös oppivat ja kehit-
tyvät. Tekemisemme perustuu siihen, että yrityk-
set osallistuvat keskeisten teemojen ja kysymysten 
muotoilemiseen. Nämä asiat ja kysymykset otetaan 
yhteisissä tapaamisissa keskusteluun ja niiden 
kautta työskennellään. Näemme, että asiantunti-
joina meidän tehtävänä on luoda ympäristö, joka 
korostaa avoimuutta ja tiedon ja kokemusten jaka-
mista, sekä tukea yhteistä tiedon muodostumista. 

Tilan merkitys on olennainen, ehkä suurempi kuin 
perinteisesti uskotaan. Luonto on tärkeä osa ihmisen 
hyvinvointia. Kokemuksemme mukaan ryhmän vieminen 
esimerkiksi rannalle tai leirinuotion ääreen rauhoittaa osallistujat 
avoimuuteen, olemaan läsnä ja keskustelemaan ilman mobiililaittei-
den jatkuvaa seuraamista. Uudenlaiset, tavanomaisista luokka- tai kokous-
huoneista poikkeavat tilat luovat tilaa myös luovuudelle. Ruohonkorsien hypistely 
tai hiekan valuttaminen sormien läpi tarjoavat uusia ärsykkeitä. 

Osallistujien sitoutuminen on tärkeää, koska toimintamallimme perustuu osallis-
tujien väliseen vuorovaikutukseen ja oppimiseen. Kiireisten aikataulujen ja toisaalta 
perhe-elämän paineiden keskellä elävät yritysjohtajat saattavat ehkä ajatella, että 
on hyväksyttävää nipistää muutama hetki ja lähteä muita aikaisemmin takaisin työ-
paikalle tai kotiin. Kokemuksemme mukaan osallistujien välinen vuorovaikutus on 
kuitenkin hyvin herkkää ja jo yhden osallistujien lipeäminen ruodusta saattaa pahim-
millaan romuttaa koko yhteisen oppimismatkan. Osallistujien välinen luottamus saat-
taa säröillä, jos kaikki eivät ole yhtä valmiita investoimaan kallisarvoista aikaansa 
yhteiseen tekemiseen. Koko ryhmän työmoraali heikkenee, jos poissaoloista tulee 
tapa. Ohjelmaan kannattaakin rakentaa virallisia työsähköpostien ja muiden kiireel-
listen juoksevien asioiden hoitamiseen varattuja ajanjaksoja. Toisaalta osallistujien 
roolittaminen ja vastuuttaminen päivänkulusta myös tukee sitoutumista. Jos osal-
listujana ei ole passiivinen kuulija, vaan roolina on keskusteluttaa muita osallistujia 
itseä kiinnostavista ja omaan yritykseen liittyvistä haasteita, ei ole helppoa jäädä 
pois ja sitoutuminen on luontevaa.

Työskentelyn ei tarvitse olla hampaat irvessä puurtamista, vaan se saa olla myös 
hauskaa! Parhaimmillaan osaavien ihmisten kohtaaminen energisoi ja luo uutta. 

Osa yrityksistä saattaa vielä odottaa valmiita vastauksia. On selvää, että yrityk-
sissä ollaan kiinnostuneita ratkomaan käytännön haasteita tai löytämään asioita, 
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Perinteisen 
konsultoinnin 
aika on ohi!
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jotka tukevat heidän strategiatyötään konkreettisesti. Siten kiivas ja innostunut kes-
kustelu ei vielä yrityksille riitä. Yhteistyössä tavoitteena on tarjota ja tuottaa oival-
luksia, jotka auttavat yrityksiä oppien konkretisoimisessa omaan yritykseen. Eri 

ihmisillä on erilaiset valmiudet luoda yhteyksiä oivallusten ja omien käytäntöjen 
välillä. Joku saattaa kokea, että vuorovaikutuksessa ja keskustelussa 

on kyse vain mielipiteiden vaihtamisesta. Toimintatapaan täytyy 
luoda mekanismeja, joilla tuetaan keskustelun siirtymistä yritys-

ten käytännön toimintaan! Vuorovaikutuksen ja keskustelun 
lomaan on tärkeää järjestää aikaa ja tilaa, jossa aktiivisesti 

pohditaan, mitä tämä tarkoittaa meidän yrityksemme kan-
nalta tai mitä tästä hyödyn omassa organisaatiossani. 

Toisinaan oivallusten kirjoittaminen voi selkeyt-
tää ja kiteyttää osallistujille keskeiset asiat. Tai joillekin 
piirtäminen, asioiden konkretisointi kuviksi tai mal-
leiksi voi tukea oivallusten sisäistämistä. Välttämättä 
kaikki parhaat oivallukset eivät synny välittömästi, vaan 
vasta pidemmällä aikavälillä. Manifestissamme väitäm-

mekin, että yritysten rinnalla on kuljettava yksittäistä 
seminaaria tai koulutustilaisuutta pidempi aika tarjoten 

sopivasti erilaisia ärsykkeitä ja tukea kehittymisen tueksi. 
Asiantuntijoina roolimme on olla itsekin oppimassa uutta ja 

kehittämässä omaa toimintatapaamme vaikuttavammaksi ja 
osuvammaksi eri yritysten tarpeisiin. Uskomme, että meidän eri 

toimijoiden – yliopiston, ammattikorkeakoulun ja kehittäjäorganisaa-
tion - tiivis vuorovaikutus ja yrityksiltä tulevat kysymykset ja kriittiset kom-

mentit auttavat meitä. Kokeilemme ja samalla myös tutkimme ja tutkimalla pyrimme 
edelleen kehittämään paitsi omaa toimintaamme, myös tuottamaan tutkittua tietoa 
ja uudistamaan koko kehittämisen ja konsultoinnin markkinaa. 

BuzzBusineksen teesit uudenlaiselle vuorovaikutteiselle toiminnalle ja uuden 
tiedon luomiselle ovat seuraavat: 
A. Kerää yrityksistä tietoa liiketoiminnan ja johtamisen päivänpolttavista   
 asioista. 
B. Nosta näistä teemoja yhteiseen keskusteluun muiden kehittymishaluisten  
 yritysten kanssa. 
C. Järjestä tilaa ajattelulle lähtemällä pois kokoushuoneista ja sulkemalla   
 mobiililaitteet. 
D. Luo luottamuksellinen ilmapiiri, joka innostaa avoimeen vuorovaikutukseen ja  
 ajatusten vaihtoon. 
E. Tuo keskusteluun syötteitä esittämällä rohkeita väitteitä tai teesejä, joihin on  
 pakko ottaa kantaa. Käytä tarvittaessa apuna asiantuntijavideoita tai blogeja  
 tai muita kirjoituksia. 
F. Tarjoa osallistujille mahdollisuus refklektointiin: Mitä tämä tarkoittaa minulle?  
 Meidän organisaatiollemme?
G. Hae aktiivisesti ja ota vastaan palautetta. Opi itse yhdessä kumppaneidesi  
 kanssa. 
H. Tarkista säännöllisesti ovatko aiemmin tunnistetut liiketoiminnan ja   
 johtamisen kysymykset enää ajankohtaisia. 
I. Varaudu ja toimi joustaen muutoksissa. 

Työskentelyn ei 
tarvitse olla hampaat 
irvessä puurtamista, 
vaan se saa olla 
myös hauskaa! 
Parhaimmillaan 
osaavien ihmisten 
kohtaaminen energisoi 
ja luo uutta.
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J. Älä taivu valmiiden tai helppojen vastausten odotusten paineessa. Luota,  
 että yhteinen työskentely ja yhdessä tekeminen johtaa hyviin tuloksiin. 
Manifestimme johtopäätös on, että tulevaisuuden asiantuntijat eivät pyri enää siir-
tämään tietoa vaan tuottamaan uutta tietoa yhdessä asiakkaiden kanssa. Tällä 
alueella on vielä tilaa uusille kokeiluille ja menetelmille.

Ulla Hytti
Turun yliopiston 
kauppakorkeakoulu
ulla.hytti@utu.fi

Ullan motto on: Jos se on 
helppoa, sitä ei kannata tehdä 
ja intohimona on kulkea aina 
kohti uutta.

Minna Nore
Prizztech Oy
minna.nore@prizz.fi 

Minna on muutosten johta-
misesta kiinnostunut ja ihmi-
sistä inspiroituva pesun-
kestävä business coach, 
jonka intohimona on raken-
taa bisneksen tulevaisuutta 
asiakaskokemusta

Mari Suvanto
Satakunnan ammatti- 
korkeakoulu
mari.suvanto@samk.fi 

Marin todellinen intohimo 
olisi saada ihmiset välillä 
pysähtymään, kuuntelemaan 
ja ajattelemaan. Useimmiten 
parhaimmat muutokset tehdään 
yhdistämällä harmoonisesti uutta 
jo hyväksi todettuun vanhaan.
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Yhteiskehittäminen on aina hallitsematon, mutta ohjattavissa 
oleva prosessi. Vuorovaikutusta ohjaamalla voidaan 
suunnata tekemistä kohti yhteistä tavoitetta. Keskeistä on 
uskaltaa prosessin alussa kysyä ja kyseenalaistaa mitkä 
ovat tavoitteet, onko niihin sitouduttu ja mikä on kenenkin 
rooli yhteisellä matkalla. Yhteisen hyvän löydyttyä resursseja 
ideoiden toteutukseen saattaa löytyä yllättävänkin helposti. 
#yhteiskehittäminen #kokeilut
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Miten ohjata
uudistavaa yhteiskehittämistä 

Erilaiset organisaatiot tavoittelevat uudistumista ja kilpailukykyä osallistamalla sidos-
ryhmiään arvonluontiin. Asiakkaita ja kuntalaisia ei enää nähdä pelkästään tuottei-
den ja palveluiden loppukäyttäjinä, vaan myös aktiivisina kehittäjinä. Perinteisestä 
asiakkaan kuulemisesta ollaan siirtymässä yhteiskehittämiseen (co-creation), jossa 
lähtökohtana on toimijoiden tasavertainen osallistuminen. Mitä yhteiskehittämisellä 
sitten oikeastaan tarkoitetaan ja tavoitellaan? Agile-projektissa1 asiaan on pureu-
duttu erilaisten tapaustutkimusten kautta ja tutkijaryhmämme on kuvannut yhteis-
kehittämisen olevan yksinkertaisesti ”ihmisten välistä tavoitteellista yhteistyötä, 
jota voidaan edistää ja tukea monella tavalla. Yhteiskehittämistä tapahtuu 
hyvin erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa. Yhteiskehittämisen kohteena 
voi olla hyvinkin erilaisia asioita, kuten vaikka strategia, arvo, tuote, pal-
velu, tilaratkaisut, liikeidea tai toimintatavat.” 

”Valmiisiin ratkaisuihin ja malleihin ei saa sortua”

Yhteiskehittämisessä onnistuminen edellyttää yhteisen pohjan luomista ja uskallusta 
tulla ulos organisaation perinteisistä siiloista ja rooleista, oli kyseessä sitten yritys, 
kunta tai yhdistys. Haasteita kehittämiselle luo toimiminen erilaisilla rajapinnoilla. 

ARVONLUONNIN 
MUUTOKSEN 
AAKKOSET 
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Esimerkiksi osallistettaessa omaishoitajia kunnan palveluiden kehittämiseen on löy-
dettävä yhteinen kieli ja toimintatavat kuntalaisten ja eri hallinnonalojen henkilöstön 
välille. Erityisen tärkeää on organisaation sisällä pysähtyä miettimään, ymmärre-
täänkö haaste/tavoite samalla tavalla. Johdon sitoutuminen on erittäin tärkeää; jos 
ei olla aidosti mukana, niin yhteiskehittäminen ei onnistu. Vaikka yhteiskehittämi-
nen on rönsyilevää tekemällä etenemistä, tulee toiminnalla olla suunta. Keskeinen 
kysymys on, löytyykö organisaatiosta henkilöä, jolla on aikaa, intoa ja osaamista 
ohjata yhteistä tekemistä, vai kutsutaanko mukaan ulkopuolista asiantuntija-apua. 
Ajoitus on tässä keskeinen kysymys: jos toimintakenttä tarjoillaan liian valmiina, niin 
se voi johtaa ulkopuolista toimijaa harhaan. 

Turun kauppakorkeakoulun ja prosessiohjaukseen erikoistuneen asiantunti-
jayritys Covis Partners Oy:n yhteistyö on tarjonnut tutkijoille näköalapaikan seurata, 
miten kunta, kuntalaiset ja muut sidosryhmät luovat uusia toimintatapoja ja palveluita 
asiantuntijoiden navigoimana. Kunnan tavoitteena oli palvelujen asiakaslähtöinen 
järjestäminen, poikkihallinnollisen yhteistyön lisääminen, kuntalaisten aktivoiminen 
sekä yhteistyön lisääminen palvelujen tuottamisessa paikallisesti kolmannen sek-
torin ja yritysten kanssa. Kokemusten pohjalta yhteiskehittäminen on kova haaste 
kokeneellekin ohjaajalle: ”Tarvitaan rohkeutta olla epävarmoissa tilanteissa, joissa 
ei tiedetä, mitä tästä syntyy.” 

”Kokeilut isoin juttu koko hankkeessa”

Yhteiskehittämisessä tekemällä eteneminen ja konkreettiset kokeilut ovat keskeistä. 
Yrityksessä erilaisilla asiakasryhmillä on erilaisia tarpeita ja toiveita tuotteiden ja pal-
veluiden suhteen. Samoin kuntapalveluita kehitettäessä lapsilla ja nuorilla, työikäi-
sillä sekä ikäihmisillä on erilaisia tarpeita ja mahdollisuuksia osallistua palveluiden 
kehittämiseen. Jos asia koetaan itselle kaukaiseksi tai vieraaksi, ei tarvetta osal-
listumiselle ehkä nähdä. Oikotietä onneen ei ole, vaan eri tilanteissa on hyödyn-
nettävä erilaisia osallistamisen keinoja. Käytännön kokemukset työikäisten kunta-
laisten aktivoimisen ohjaamisesta korostavat, että yhteiskehittämisen prosessia ei 
voi ennalta suunnitella valmiiksi, vaan on edettävä tunnustellen, keskustelevasti ja 
uusia ratkaisuja etsien. 

Kunta halusi löytää uusia ratkaisuja työikäisten kuntalaisten fyysisen toiminta-
kyvyn ja terveyden edistämiseksi. Tavoitteeseen vaikuttivat kunnan strategia, val-
takunnalliset tutkimustulokset työikäisten ihmisten fyysisen toimintakyvyn laskusta, 
käytännön kokemukset kunnan terveydenhuollossa, huoli kuntalaisten elämänlaa-
dusta sekä kyseisistä ongelmista kunnalle aiheutuvat kustannukset. 

Asiantuntijat ohjasivat toimintaa kunnan terveydenhuollon ja liikunnan asiantun-
tijoiden, paikallisten hyvinvointialan yrittäjien, urheiluseurojen ja työikäisten kuntalais-
ten välillä. Yhteiskehittäminen oli tarkoitus käynnistää ohjatuilla työpajoilla. Niihin oli 
kuitenkin vaikea saada osallistujia kunnan asiantuntijoiden lisäksi. Kunnassa oli eri 
toimijoiden tarjoamana paljon erilaisia liikuntavaihtoehtoja ja iso osa kuntalaisista 
liikkui joko ohjatusti tai omatoimisesti riittävästi. Tavoitteeksi täsmentyi liian vähän 
liikkuvien kuntalaisten tunnistaminen ja motivoiminen. Haasteena oli, että kuntaor-
ganisaation ulkopuoliset toimijat eivät kokeneet asiaa omakseen ja kaikessa tör-
mättiin epäilyihin resurssien riittävyydestä.

Toiminnan uudelleensuuntaamiseksi tehtiin kirjekysely yhdistyksille ja yrityksille. 
Tämä ei kuitenkaan toiminut ja siksi kokeiltiin aktiivisempaa otetta: asiantuntijat 
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jalkautuivat haastattelemaan kuntalaisia tämän hetken liikuntatottumuksista. Saman-
aikaisesti kuntaan palkattu hyvinvointikoordinaattori teki ehdotuksen toteuttaa val-
miin konseptin mukainen matalan kynnyksen liikuntaohjelma, mikä sai kannatusta 
paljon työtä vaatineen yhteiskehittämisprosessin tuloksiin pettyneiltä asiantuntijoilta. 
Yhteiskehittämisen ja sen ohjaamisen näkökulmasta ideaan tarttuminen ei ollut 
ongelmatonta, koska tavoitteena oli löytää yhdessä uutta kokeiltavaa, ei omaksua 
valmista mallia, vaikka se olikin kunnalle uusi. Uuden toimijan tullessa mukaan oli 
soviteltava yhteen erilaisia näkemyksiä yhteiskehittämisestä, keskusteltava miten 
jatkossa edetään ja kuka tekemistä ohjaa. Tässä päästiin eteenpäin, kun liikuntaoh-
jelma lähti liikkeelle. Yhteistyö löysi uudelleen uomansa ohjaajan ja asiantuntijoiden 
välillä; liikuntaohjelma toimi yhteiskehittämisprosessin kokeiluvaiheena ja jokaiselle 

toimijalle löytyi luonteva rooli.
Erityisesti vähän liikkuvien miesten mukaan saaminen oli haaste. 

Kunnan terveydenhuolto oli aktiivisesti mukana kokeilussa. Työterve-
yshuollosta saatiin asiakkaiden suostumuksella fyysisen toimintaky-

vyn edistämistä tarvitsevien yhteystietoja. Fysioterapeutti, lääkäri, 
terveydenhoitaja ja hyvinvointikoordinaattori kertoivat aktiivisesti 
potentiaalisille asiakkaille kokeilusta. Terveydenhuollossa toi-
mivat henkilöt kokivat, että liikuntaryhmiin ohjaaminen tuntui 
helpommalta kuin liikunnan tarpeesta huomauttaminen, joka 
voitiin kokea kiusallisena. Ohjaaja oli mukana liikuntaryhmien 
kokoontumisissa ja havainnoi sekä haastatteli ryhmäläisiä. 

Ideoinnista tekemiseen siirryttäessä moniin etukäteen han-
kaliksi koettuihin asioihin löydettiin yhdessä ratkaisu. Esimerkiksi 

tarvitut sisäliikuntatilat järjestyivät melko helposti, vaikka etukä-
teen epäiltiin tilojen saatavuutta. Alkuvaiheessa kuntalaiset piti-

vät tärkeänä liikuntapaikan sijaintia. Myöhemmin se ei kuitenkaan 
ollut kynnyskysymys, vaan ryhmä vahvistui, kun keksittiin eri tapoja 

mennä yhdessä liikuntaharrastukseen. 
Kokeilun myötä kunnan työikäisen väestön fyysisen terveyden ja 

hyvinvoinnin yhteiskehittämisestä tuli aktiivisten asiantuntijoiden vetämä ”itse-
ohjautuva” prosessi. Ajatukset yhteiskehittämisestä olivat uudella tavalla läsnä kun 
kokeilusta saatujen kokemusten pohjalta haettiin uusia toimintamalleja. Tämä näkyi 
erityisesti siinä, että kuntalaisista koottu vapaaehtoisten ryhmä otti vastuuta liikun-
taryhmien toiminnasta ja niiden kehittämisestä. Kunnassa myös asiakaslähtöisesti 
ja moniammatillisesti suunniteltiin mallia, jolla liian vähän liikkuvia kuntalaisia aktivoi-
daan ja toiminnan jatkokehittelyyn otettiin mukaan myös paikallisia yrityksiä. Yhteisillä 
kokeiluilla ihmiset osallistetaan ja samalla syntyy yhdessä tekemisen toimintamalli. 
Yhdessä tekemiseen oppiminen ja uuden toimintakulttuurin syntyminen on erittäin 
tärkeää, jotta yhteiskehittäminen ei jäisi vain yksittäiseksi projektiksi. Tämän yhteis-
kehittämisprosessin onnistuminen perustui siihen, että rohkeasti kokeiltiin jotakin. 
Aktiivinen vastuuhenkilö ja selkeä toimintakonsepti olivat myös keskeisiä tekijöitä, 
jotta takkuisen alun jälkeen päästiin eteenpäin.

”Resursseja syntyy, kun on halua ja tahtoa.”

Kun on päästy yhteisymmärrykseen, mitä lähdetään yhdessä kehittämään, nousee 
esiin kysymys resursseista ja vastuista. Resurssien vähäisyyteen takertumisen sijaan 

Tämmönen muutos-
hanke, että kuntalaisia 
ajatellaan entistä enem-
män asiakkaina ja heidät 
otetaan entistä enemmän 
mukaan palvelujen suunnit-
teluun, on tietysti iso haaste. 
Kunnissa työskennellään 
entistä enemmän yli hallinto-
rajojen ja tavoitteena on, että 
sektoriorganisaatiosta siirry-
tään matriisimpaan suuntaan. 
Elikkä kiteytetysti entistä 
enemmän palvelujen tuot-
tajasta palvelujen järjestä-
jäksi on kunnan tavoite.
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on hyödyllistä miettiä, mitä potentiaalisia yhteistyökumppaneita ja siten resursseja 
olisi saatavilla. Avaimena onnistumiseen on vastavuoroisuus. Kun yhteistyökump-
panit kokevat saavansa kehitettävästä asiasta jotakin itselleen, niin yhdessä tun-
nistetaan sekä tarve että ratkaisu. Mainiona esimerkkinä toimii Lapsiparkki –palve-
lun syntyminen ja vakiinnuttaminen. Lapsiperheiden varhaisen tuen kehittämiseksi 
nousi kuntalaiskeskusteluissa esiin toive lasten lyhytaikaisesta hoitopaikasta, jotta 
vanhemmat voisivat hoitaa joko arjen askareita tai saada itselleen aikaa opiske-
luun, harrastustoimintaan tai parisuhteen hoitamiseen. Ideointi eteni monipolvisesti 
eri tasoilla ja lapsiparkille rakentui malli, joka oli enää ”toteutusta vailla”. Kun parkin 
tavoite ja toiminnan runko oli selkeä, kääntyi keskustelu resursseihin: mitä, missä, 
milloin ja kenen toimesta?

Toiminnan käynnistämiseksi mukaan kutsuttiin kuntalaisia, kolmannen sektorin 
toimijoita ja muita yhteistyötahoja, joiden intresseissä oli lasten ja nuorten hyvinvoin-
nin edistäminen. Uusien toimijoiden tullessa mukaan matkan varrella, oli tärkeää 
informoida heitä yhteiskehittämisen lähtökohdista ja kehittämisprosessin vaiheista. 

Kunnan vastuuhenkilön paikallistuntemuksen ja aktiivisuuden kautta yhteis-
työverkosto hahmottui. Lapsiparkin käynnistämiseksi etsittiin yhteistä näkemystä 
niiden toimijoiden kesken, jotka olivat ilmaisseet kiinnostuksensa ja valmiutensa 
yhteistyöhön. Innostus ja halu edistää lasten hyvinvointia ei vielä riitä siirryttäessä 
konkreettiseen toimintaan. Keskustelun kohteeksi nousivat tilat ja niiden vuokrat, 
välineet ja materiaalit, henkilöstökustannukset ja vakuutukset, lasten perustarpeet 
ja niiden tyydyttäminen parkkitoiminnassa. Tämä nosti esiin myös lapsiparkin toi-
mintaan liittyneitä asioita, joihin yksittäisten kuntalaisten tai yhdistysten 
oli vaikea vastata: vastuu- ja turvallisuuskysymyksiin, joihin ratkai-
sut löytyivät ensisijassa kunnalta.

Lapsiparkki käynnistyi kumppanuusperiaatteella. Yhteis-
työtahot osallistuivat parkkitoimintaan taustayhteisönsä 
tavoitteiden, toiminnan ja osaamisen mukaisesti. Osallis-
tuminen parkkitoimintaan kerran viikossa omalla työpa-
noksella ei ollut este sitoutumiselle. Lapsiparkin kautta 
toteutui yksi yhteiskehittämisen perustavoiteista saada 
”kuntalaiset kyytiin” niin suunnittelijoina kuin käytännön 
toimijoina. Tavoitteena oli kehittää kuntalaisten tarpeista 
lähtevää toimintaa niin, että kunta toimii palvelun taus-
talla. Mukaan lähti mm. oppilaitos, joka kouluttaa las-
ten kasvatus- ja ohjaustyön ohjaajia. Työuransa lasten 
parissa tehneitä ikäihmisiä saatiin mukaan kansalaisjärjes-
tötoiminnan kautta ja apuohjaajiksi lasten harrastustoimin-
nassa mukana olevia nuoria. 

Kun yhteiskunnassa peräänkuulutetaan julkisen sektorin palvelu- 
ja rakenneuudistuksia, tehtävien karsimista, yksittäisen kuntalaisen osal-
lisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia, voi edellä kuvattu prosessi toimia rohkaisevana 
esimerkkinä siitä, että kutsumalla kuntalaisia tai asiakkaita mukaan, on mahdollista 
paitsi löytää piiloisia tarpeita myös piiloisia resursseja. Julkisen sektorin on hyvä tie-
dostaa kumppanuuteen ja palvelun toteuttamiseen liittyvät reunaehdot: mm. osaa-
misen varmistaminen, sitoutuminen toimintaan, yhteisen tavoitteen toteuttaminen 
julkisen sektorin päämäärien edistämiseksi, toiminnan arvopohjan kirkastaminen, 
vastavuoroisuudesta sopiminen. On hyvä muistaa esimerkiksi kansalaisjärjestön 

Et sekin kesti hetken 
ennen kun ymmärrettiin, että 

paikkakunnalla on tämmö-
nen opisto. Kun otettiin yhteyttä 

niin sieltä yhteyshenkilö sanoi että 
”juu ilman muuta, ei täs oo mitään 
ongelmaa et nyt vaan kurssit alkaa 
niin täytyy saada ne nimet plakka-
riin”. He olivat heti valmiina toimi-

maan. Ja sitten nämä prosessit 
ovat varmaan tässäkin suhteessa 

eroavia ja hyvä niin, koska me 
opitaan toisiltamme koko ajan, 

et meil on hyvin tiivis tämä 
yhteiskehittely.
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Pekka Seppälä 
Covis Partners Oy
eMBA, työnohjaaja, 
prosessikonsultti

Intohimoni on saada 
ihmiset tekemään sen 
mihin he pystyvät!
  

Sirkka 
Salonen-Nummi
LitT, rehtori (emer), 
esimiesten ja johdon 
työnohjaaja, yrittäjä

Intohimoni on ihmisten 
kohtaaminen siellä, 
missä on elämää!

Tanja Lepistö
sh, KTM, tutkija, 
tohtoriopiskelija

Toimin tutkijana 
Turun yliopiston 
kauppakorkeakoulussa 
ja intohimoni on tutkia 
sitä, kuinka ihmiset 
saavat hienoja asioita 
aikaan yhteistyössä! 

Tiina 
Mäkitalo-Keinonen
YTM, tutkija

Toimin tutkijana 
Turun yliopiston 
kauppakorkeakoulussa 
ja olen kiinnostunut 
verkostomaisesta 
yhteistyöstä ja 
erilaisten osaamisten 
törmäyttämisestä. 

toiminnan vapaaehtoisuus ja henkilöiden vaihtuvuus sekä järjestön rajalliset voima-
varat. Yhteistyö ja vastavuoroisuus eivät aina merkitse suuria investointeja, vaan 
kyse voi olla myös aineettomasta toiminnasta kuten koulutuksesta, vastavuoroi-
sesta tilojen käytöstä, työ- ja harjoittelumahdollisuuksien avaamisesta.

Kokemusten mukaan olennaista yhteistyön onnistumiselle on osallistujien voi-
maannuttaminen ja yhdessä tekemisen kokemus. Osallistumisen kautta voidaan 
tunnistaa omia piileviä resursseja, joiden olemassaoloa ei ole tunnistettu. Ulko-
puolisen ohjaajan hyöty usein näkyy juuri tässä, sillä hän saattaa paremmin pystyä 
tunnistamaan piileviäkin resursseja ja ohjaamaan keskustelua yhdessä tekemisen 
toimintatavan sisäistämiseen. Tuotteita ja palveluja kehitettäessä voidaan vakiin-
nuttamista tarkastella sekä yksittäisen kehitetyn palvelun että pysyvämmän toimin-
tamallin kannalta. Yksittäisen kokeilun vakiintumisen kannalta on olennaista, että 
palvelu on löytänyt asiakaskuntansa ja saanut käyttäjiltä hyvää palautetta. Pysy-
vämpi toimintamallin vakiinnuttaminen voi toteutua ainoastaan yhteistyöta-
hojen kohdennetun kartoittamisen ja pitkäaikaiseen toimintaan sitouttami-
sen kautta. Sitouttaminen edellyttää kaikkien toimijoiden keskinäistä tuntemusta 
ja luottamusta sekä suunnitelmaa ja realistista resurssien arviointia. Toiminnan jat-
kaminen ja kehittäminen edellyttää mukana olevien tahojen sitoutumista. Esimer-
kiksi kunnan sitoutuessa pysyvään yhteiskehittämisen toimintamalliin, hallintorajoja, 
rooleja ja vuorovaikutuskäytäntöjä sekä johtamista pitää pohtia. Tiivistäen voidaan 
sanoa, että piilossa olevat resurssit voidaan löytää ja niitä voidaan ohjata 
mukaan kutsumalla.

1 Agile Co-creation practices on Tekesin Liideri ohjelman rahoittama tutkimusprojekti, jonka toteuttavat 
Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Aalto yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen 
korkeakoulu ja Lapin yliopisto.
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9

YLLÄTYTÄÄN YHDESSÄ – 
TARINOITA KOKEILEVASTA 
UUDISTAMISESTA

Oppeja vapaaehtoisvoimin toimiviin yhteisöihin: tekijät 
kokoon ennen resursseja, kutsukaa ihmisiä mukaan 
aktiivisesti ja henkilökohtaisesti sekä antakaa kaikkien 
kokeilla. #tekemisen meininki #siistejäjuttuja

Tarina rajojen ylityksistä
vapaaehtoisvetoisessa yhteisössä

Seison lavalla juontamassa Demo Day:tä. Edustan yrittäjyysyhteisöä, kasvuyrittä-
jyyttä, opiskelijayrittäjyyttä, innostusta. Mikkeli Entrepreneurship Society:n eli Mik-
keliES:n järjestämä aloitteleville startup-tiimeille suunnattu Ahjo-valmennusohjelma 
huipentuu tänään. Tähän hetkeen tiivistyvät yhteisön ponnistelut. Valot osuvat kirk-
kaina silmiini, en hahmota yleisöstä yksilöitä. Näen jännittyneitä, mutta innokkaita 
aloittelevia yrittäjiä, jotka ovat valmiita pitchaamaan liikeideansa julkisessa tapah-
tumassa. Näen arviointikriteerejään pohtivan tuomariston ja yleisön, joka on tul-
lut kannustamaan kavereitaan. Voittajatiimiä odottaa Silicon Valley -matka. Minua 
jännittää tiimien puolesta: he ovat työstäneet ideaansa vasta kuutisen viikkoa ja 
tänään he nousevat lavalle. Pohdin, miten tänne onkaan päädytty. Tämä on tarina 
vapaaehtoisvetoisen yhteisön toiminnasta, sen ja haasteista ja mahdollisuuksista. 
Kerron tämän kaikille yhteisöjen luomisesta kiinnostuneille – niin järjestöjen, yhdis-
tysten kuin organisaatioiden sisäisten yhteisöjen kehittäjille ja tekijöille. 

Tämä tarina tapahtuu opiskelijavetoisissa Entrepreneurship Society -yhtei-
söissä, jotka pyrkivät kehittämään Suomen yrittäjyyskulttuuria, edistämään kasvu-
yrittäjyyttä, inspiroimaan ja auttamaan yrittäjyydessä. Ne eivät ole yrittäjien järjestö, 
vaan tavoittelevat opiskelijoita ja muita henkilöitä, jotka eivät (vielä) ole yrittäjiä. Toki 
mukana toiminnassa on myös ihmisiä, joilla jo on yrityksiä. Yhteisöjä alkoi muo-
dostua Suomeen vuoden 2009 tienoilla ja nykyisin niitä on ympäri Suomea yli 15. 
Suurin osa yhteisöistä on yhdistyksiä. Yhteisöt ovat viime vuosina kehittäneet ver-
kostoaan, mutta niitä ei koordinoi mikään kattojärjestö. 

ARVONLUONNIN 
MUUTOKSEN 
AAKKOSET 
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”Ihmiset ensin!” 

MikkeliES sai alkunsa vuonna 2013 paikallisen innovaatio- ja teknologiakeskuksen 
hallinnoimana EU-rahoitteisena projektina, jonka tarkoitus oli tuottaa maakuntaan 

uusia yrityksiä, innovatiivista toimintaa sekä yhteisö, joka jatkaisi vapaaehtois-
voimin projektin päätyttyä. Yhteisö siis lähti liikkeelle resurssit edellä. 

Projekti antoi puitteet yhteisön kehittymiselle, mutta toi haasteeksi 
ihmisten löytämisen. Yhteisö olikin aluksi oikeastaan yksi pro-

jektityöntekijä, joka alkoi luoda visiota yhteisölle ja etsiä ihmi-
siä mukaan yhteisöön. Pikkuhiljaa mukaan tuli muita ihmisiä, 
jotka alkoivat tehdä vapaaehtoistöitä yhteisön hyväksi ja 
määritellä, mitä yhteisö on tekemässä ja miten. 

Projektin ollessa vielä käynnissä perustettiin MikkeliES 
ry edesauttamaan sitä, että yhteisö pysyisi toiminnassa ja 
toisi ihmisiä yhteen projektin jälkeenkin. Yhdistysmuoto 
toi mukanaan myös tiettyä jäykkyyttä, kun asioita ei enää 
tehtykään tilanteisiin reagoiden, vaan päätöksiä haettiin 

hallitukselta. Osaa yhteisön jäsenistä turhautti, kun toimin-
nan ketteryys kärsi. Toisaalta yhdistys mahdollisti tukien 

hakemisen ja jäsenrekisteriä jäsenrekisterin keräämisen, kun 
amebamainen yhteisö oli organisoitunut ”virallisemmin.”

Projektin loputtua yhteisö tajusi, miten riippuvainen se oli ollut 
yhden ihmisen panoksesta, sillä palkattu työntekijä oli pääosin hoitanut 

tapahtumien järjestämisen ja markkinoinnin. Muut jäsenet eivät aktivoituneet 
toimimaan tarpeeksi ajoissa. Kiinnostavia mahdollisuuksia tuli vastaan, mutta yhtei-
söstä ei löytynytkään tarpeeksi tekijöitä. Tekeminen kasautui muutamien ihmisten 
harteille ja moni ideoista jäi toteuttamatta. Ihmisiä tuli ja meni ja tekemisen aktiivi-
suus ja innostus aaltoilivat. Yhteisö oli alusta asti sanonut olevansa avoin kaikille, 
mutta uusi ihmisiä ei ollutkaan niin helppoa saada mukaan ja jäämään mukaan 
yhteisön toimintaan. 

Jos saisimme kirjoittaa 
yhteisön historian 
uudelleen, alkaisi se 
joukosta ihmisiä, jotka 
haluavat yhdessä 
edistää yrittäjyyttä ja 
yhdessä hankkivat 
resurssit toimintansa 
mahdollistamiseen.
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Jos yhteisö saisi nyt aloittaa alusta, tekisin ainakin nämä asiat eri tavoin – tai 
siis tekisimme, sillä yhteisön kehittäminen on jokaisen juttu:
A. Aloittaisimme ihmisistä, emme resursseista. Jos saisimme kirjoittaa yhteisön  
 historian uudelleen, alkaisi se joukosta ihmisiä, jotka haluavat yhdessä  
 edistää yrittäjyyttä ja yhdessä hankkivat resurssit toimintansa   
 mahdollistamiseen. 
B. Emme luottaisi siihen, että toiminnan nimeäminen ”kaikille avoimeksi”   
 riittää, vaan kutsuisimme aktiivisesti ja henkilökohtaisesti uusia ihmisiä   
 mukaan. Pyytäisimme myös useampia ihmisiä mukaan auttamaan pienten  
 puuhien kanssa ja näin pikkuhiljaa saisimme heidät mukaan yhteisöön. 
C. Kehittäisimme käytännöt, joiden avulla toiminta itsessään pysyy   
 palkitsevana ja rentona, jotta ihmiset haluavat antaa sille aikaansa.   
 Hoitaisimme epämiellyttävät tehtävät yhdessä ja suhtautuisimme   
 yhdistyksen hallitukseen hyvänä tekosyynä kokoontua yhteen säännöllisin  
 väliajoin.

”Anna kaikkien kokeilla!”

Demo Day -päivänä yhteisön haasteet eivät tunnu olennaisilta vaan mietin, mitä 
hyviä puolia toimintaan onkaan liittynyt. Päällimmäisenä näistä on mielessäni kokei-
leminen: ihmiset (erityisesti opiskelijat) ovat saaneet kokeilla erilaisia rooleja ja teke-
misiä, joita heidän ei olisi nykyisessä elämäntilanteessaan muuten helppoa kokeilla. 
Esimerkiksi minä itse olen saanut kokeilla puheenjohtajan, yhteisön edustajan ja 
valmennusohjelman organisoijan rooleja sekä kokeilla, millaista on perustaa yhdis-
tys, pitää workshopeja ja järjestää tapahtumia. Toisen Ahjo-valmennusohjelman 
suunnittelutiimiin tuli mukaan opiskelijoita, jotka olivat olleet ensimmäisen vuoden 
valmennusohjelmassa valmennettavina. Näin he siirtyivät opiskelijan roolista asian-
tuntijoiksi ja asiakkaan roolista tuottajiksi. Myös itse valmennettavat ovat voineet 
ohjelmassa kokeilla aloittelevan yrittäjän roolia ilman taloudellisia paineita tai ris-
kejä. Roolikokeilut ovat kasvattaneet ihmisten itsetuntoa ja osaamista. Eri rooleissa 
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ihmiset ovat myös päässeet mitä erinäisimpiin 
tilanteisiin tapaamaan ihmisiä, joita ”pelkkänä” 
opiskelijana eivät olisi päässeet tapaamaan ja 
näin laajentamaan verkostojaan.

Yhteisön jäsenten keskustelluissa kaksi 
asiaa nousee useimmiten esille hyvinä puo-
lina: yhteisössä (tai sen ansiosta) on saanut 
”tehdä siistejä juttuja ja tavata siistejä ihmisiä.” 
Yhteisön kautta olemme tutustuneet ihmisiin, 
joihin emme olisi muuten tutustuneet. Kohtaa-
miset ovat olleet oppilaitosten ja oppiaineiden 
rajoja ylittäviä ja näihin raja-aitojen koettelemi-
siin yhteisö on tietoisesti pyrkinytkin. Yhteisön 
kautta olemme saaneet kehittää omia ideoi-
tamme sekä saaneet inspiraatioita ja apua yrit-
täjyyteen. Olemme myös saaneet pitää haus-
kaa, väitelleet arvoista ja toimintatavoista – ja 
juoda paljon kaljaa yhdessä. Ymmärrän nyt, 
että ei loppujen lopuksi ole niin väliä, olem-
meko edistämässä yrittäjyyttä vai luomassa 
uusia kaupunkiviljelyn tapoja, sillä tärkeintä on 

ollut kokemus yhteenkuuluvuudesta ja merkityksellisyydestä. Ihmisten tapaaminen 
ja tekeminen ovat saaneet aikaan kokemuksen, että koemme olevamme osa jotain 
tärkeää, jotain itseämme suurempaa ja tekemässä muutosta.

Mietin, että ainakin kolme asiaa on mahdollistanut nämä hyvät jutut:
A. Se, että kaikki saavat tehdä. Ei tarvitse olla yhdistyksen hallituksessa, jotta  
 saa tulla järjestämään asioita. Kaikki innokkaat saavat tehdä ja edustaa  
 yhteisöä julkisesti. 
B. Vaihtelevat tapahtumat ja toiminta. Esimerkiksi Ahjo-valmennusohjelma  
 on antanut mahdollisuuden kehittää ideoita ja osallistuminen Suomen   
 Entrepreneurship Society -yhteisöjen yhteisiin tapaamisiin on laajentanut  
 verkostoja ympäri Suomen. 
C. Tilat. Yhteisöllä on ollut oma ”päämajansa”, jossa voidaan järjestää   
 tapahtumia. Tila on profiloitunut nimenomaan yhteisön tilaksi, jolloin eri  
 oppilaitoksia ja elämäntilanteita edustavat ihmiset ovat määrittyneet   
 samassa tilassa samanarvoisia. Myös kokoontuminen baareissa ja yhteisön  
 jäsenten kotona on edesauttanut sitä, että jäsenet oppivat tuntemaan   
 toisiaan ja keksivät hulluja ideoita. 
Palaan takaisin tähän hetkeen ja katsomaan lavan reunalta Demo Day:n esityksiä. 
Ihailen, miten opiskelijat, vastavalmistuneet ja jo työelämässä olevat valmennusoh-
jelman osallistujat näyttävät kaikki vakavasti otettavilta startup-yrittäjän aluilta. He 
ovat kaikki hyvin, puhuvat selkeällä äänellä, heidän kehonsa näyttävät hallituilta, 
heidän esityksensä ovat hyvin rakennettuja ja hyvin argumentoituja. He osaavat 
vastata tuomareiden ja yleisön esittämiin kysymyksiin nopeasti. Ymmärrän, että 
Mikkeli Entrepreneurship Society on onnistunut yhteiskehittämään jotain upeaa: 
uusia yrittäjänalkuja. En enää välitä siitä, että yhteisöllä on ollut vaikeutensa. Näen, 
että mukana olleet ihmiset, teknologiat, tilat ja työkalut ovat kaikki saaneet aikaan 
tämän hetken.
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Demo Day:n jälkeisessä haastattelussa 
yksi esiintyjistä sanoo, että ”Demo Dayssä tun-
sin oloni mahtavaksi. Ennen kuin vedin pitchini 
kuvittelin itseni lavalle, mietin, mitä minun pitäisi 
tehdä. Lavalla uppouduin täysin tilanteeseen, se 
oli upeaa.” Toivon, että muissakin yhteisöissä 
koetaan näitä mahtavia hetkiä. Opiskelijayh-
teisöt eivät ole ainoita, joissa voidaan kokeilla 
uusia juttuja ja luoda yhdessä yrittäjyyttä. Vakiin-
tuneiden organisaatioiden sisällä on mahdol-
lista luoda yhteisöjä, jotka ovat tavalla tai toi-
sella arjen tavanomaisuudesta erillisiä ja joissa 
yhteisön annetaan itse määrittää toimintaansa. 
Myös muissa yhdistyksissä ja järjestöissä voi-
daan rakentaa esimerkiksi ohjelmia, joissa ihmi-
set pääsevät turvallisesti kokeilemaan eri rooleja 
(niin osallistujat kuin järjestäjät) ja tiloja, joissa 
ihmisten väliset raja-aidat murtuvat.

Lue aiheesta lisää:

Sani Leinon katsaus Entrepreneurship Society –toimintaan ja tulevaisuuteen: http://uasjournal.fi/index.
php/uasj/article/view/1590/1514 

Tutkimus opiskelijoiden yrittäjyysyhteisöistä ja oppimisesta: Pittaway, L., Rodriguez-Falcon, E., Aiyeg-
bayo, O. & King, A. (2011). The role of entrepreneurship clubs and societies in entrepreneurial learning. 
International Small Business Journal, 29(1), 37–57.

Startup-yrittäjyyden noususta Suomessa: Lehdonvirta, V. (2013). Helsinki Spring: An essay on entrepre-
neurship and cultural change. Research on Finnish Society, 6, 25–28.

Väitöskirjatutkija Piritta Parkkari Lapin yliopistosta, 
intohimona yrittäjyyden itsestäänselvyyksien 
kyseenalaistaminen. 

Piritta Parkkari
Lapin yliopisto
piritta.parkkari@ulapland.fi

Ymmärrän nyt, että ei loppujen 
lopuksi ole niin väliä, olemmeko 

edistämässä yrittäjyyttä vai 
luomassa uusia kaupunkiviljelyn 

tapoja, sillä tärkeintä on ollut 
kokemus yhteenkuuluvuudesta ja 

merkityksellisyydestä.
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Helsinki Think Company on Helsingin yliopiston yrittäjyysyhteisö, 
jossa yliopiston opiskelijat ja tutkijat voivat viedä osaamistaan 
käytäntöön. Yrittäjyysyhteisön esimerkki osoittaa, kuinka 
tekemällä oppiminen antaa luvan ajatella uudella tavalla. 
#yhteiskehittäminen #youmakewe
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YLLÄTYTÄÄN YHDESSÄ – 
TARINOITA KOKEILEVASTA 
UUDISTAMISESTA

Tekemällä ja kokemalla 
yrittäjyyteen

Helsingin yliopisto on Suomen isoin ja vanhin tiedekorkeakoulu, joka menestyy tie-
teellisillä ansioillaan erinomaisesti. Kun Helsingin yliopistoa verrataan muihin huip-
puyliopistoihin, on yrittäjyyden edistäminen jäänyt siellä kuitenkin vähäiseksi. Hel-
singin yliopiston toimintaa ovat perinteisesti ohjanneet tieteelliset meriitit ja kriittinen 
ajattelu, eikä yrittäjäksi ryhtymistä ole tuotu esiin mahdollisena urapolkuna. Tästä 
syystä yrittäjyyteen liittyy yliopistolaisten keskuudessa myös monia ennakkoluuloja.

Edistääkseen yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä tekemistä, on Helsingin yliopisto 
yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa perustanut Helsinki Think Companyn 
(ThinkCo). ThinkCo on yhteistyöskentely- ja tapahtumatila, jonka ympärille on kas-
vanut yrittäjyydestä kiinnostuneiden opiskelijoiden ja tutkijoiden yhteisö. ThinkCo 
tuo yhteen yliopistolaisia ja yritysten edustajia, sekä mahdollistaa verkottumisen ja 
ideoiden jalostamisen liiketoiminnaksi. ThinkCo:n arkea pyörittävät opiskelija-hostit 
sekä opiskelija-kapteeni, jotka järjestävät tilassa yrittäjähenkisiä tapahtumia sekä 
avustavat tilan käyttäjiä järjestämään omia tilaisuuksiaan.

Helsinki Think Company pyrkii rakentamaan siltaa tutkimusosaamisen ja yrit-
täjämäisen toimintatavan välille. Käytännön toimintamalleista ei kuitenkaan Thin-
kCo:n avautuessa ollut selvyyttä, vaan niitä on kehitetty kokeilemalla ja testaa-
malla yhdessä tilan käyttäjien kanssa. Tuloksena on syntynyt yliopiston historiasta 
ja yhteisön tarpeista nouseva yrittäjämäistä tekemistä edistävä toimintatapa, 
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joka koostuu ”pöhinän” synnyttämisestä, yhteisön rakentamisesta ja yrittäjyyden 
uudelleenmäärittelemisestä.

”Pöhinään soljahtaa helposti mukaan”

Helsinki Think Company:lla yrittäjyyden edistäminen nojaa avoimuuteen ja yhdessä 
tekemiseen, joka synnyttää myönteistä energiaa, ”pöhinää”, yrittäjämäisen toimin-
nan ympärille. Pöhinä rohkaisee liikeideoiden kehittelijöitä sekä kutsuu yliopistolaisia 
mukaan toimintaan. Pöhinä elää jatkuvasta vuorovaikutuksesta, siitä kun joukko 
ihmisiä kohtaa eri tilaisuuksissa ja vaihtaa ajatuksiaan liikeideoista, yrittäjämäisestä 
yliopistosta sekä yhteisestä tekemisestä. Pöhinä auttaa verkottumaan, liittää yhteen 
samoista asioista kiinnostuneet, sekä yhdistää yrittäjiksi aikovia potentiaalisiin rahoit-
tajiin, asiakkaisiin ja mentoreihin.

Luodakseen myönteistä pöhinää ja innostaakseen yrittäjyydestä 
kiinnostuneita, ThinkCo:n aktiivit järjestävät säännöllisesti vapaa-
muotoisia tapahtumia kuten Friday Funday, sekä työpajoja 
kuten 4UNI-ratkaisukilpailu. Luennoimisen sijaan tilaisuuk-
sissa ryhmäydytään, tehdään intensiivisiä työpajateh-
täviä (esim. idean iterointi post-it-lapuilla) ja nopeita 
kokeiluja (esim. testaaminen käyttäjien kanssa) sekä 
juhlitaan onnistumisia (esim. kilpailujen loppubileet). 
Käytännön tekeminen, ideoiden esiintuominen ja 
tutustuminen uusiin ihmisiin innostavat tapahtu-
mien osallistujia sekä vahvistavat uskoa omaan 
osaamiseen. Vahvistunut käsitys omista kyvyistä 
kantaa myös lopahtaneiden liikeideoiden ylitse.

Yliopiston opiskelijoilta ja tutkijoilta yrittäjämäi-
nen tekeminen edellyttää uudenlaisia valmiuksia 
kuten heittäytymistä vapaaseen ideointiin ja jatku-
vaan epävarmuuteen. Energisen pöhinän keskellä 
onkin hyvä huomata, että esimerkiksi aktiivista osal-
listumista ruokkivat työpajat voivat rajata sosiaalisesti 
varautuneiden mahdollisuuksia omaksua yrittäjämäisiä 
toimintatapoja. Tämä on havaittu myös Helsinki Think Com-
panylla, jossa tasapainoilu energisen tekemisen sekä tasapuolisen 
osallistumisen välillä on koettu paikoin haastavaksi. Haastetta on pyritty ratkomaan 
valmentamalla työpajojen osallistujia tasavertaiseen huomioimiseen ja rakentavaan 
palautteenantoon.

”Me rakennetaan yhteisöä, ei verkostoa”

Yhteisö on tärkeä motivoija ja tuki kaikille yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille. 
ThinkCo:lla yhteisö tarjoaa nopeasti palautetta, kontakteja, esikuvia, yhteistyö-
mahdollisuuksia sekä myönteistä painetta jatkaa idean kehittelyä myös vaikeassa 
paikassa. Koska yrittäjyys on vielä monille yliopistolaisille ennakkoluuloja herättävä 
ajatus, on vertaisten yhteisö erityisen tärkeä.

Yhteisön rakentamisen keskeinen arvo on jakaminen. Vaikka ThinkCo:n tilan 
voi varata omaa tilaisuutta varten, on se pidettävä avoinna kaikille kiinnostuneille 

Työpajassa tehtävämme on ide-
oida ”Mitä ongelmia voitaisiin ratkoa 

osaamisellasi?” Kun kirjoitamme ide-
oita post-it lapuille, rytmikäs taustamu-

siikki käännetään kovemmalle. Työpajan 
fasilitoija pyytää meitä niputtelemaan ide-
oita pienryhmissä sen perusteella, millai-

set ongelmat yhdistävät ryhmäläisiä. Istun 
ryhmäni kanssa lähellä toisiamme ja kurot-

taudumme paperin ylle, johon laput on 
koottu. Innostuksemme nousee aina kun 

huomaamme yhteyden ideoiden välillä: 
alamme puhua nopeammin ja kehonliik-

keemme voimistuvat ja nopeutuvat. Pää-
dymme kehittelemään liikeideaa rekry-
tointiin liittyen. ”Jes, ihan mahtavaa!”, 

”Täydellinen idea!”, ryhmäläiseni kom-
mentoivat hymyillen. 
(kenttämuistiinpanot)
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myös varauksen aikana. Kaikkien tapahtumien tulee myös olla maksuttomia ja 
kaikki tilan varusteet ovat yhteiskäytössä. Tilassa työskentelevät jo perustettujen 
yritysten jäsenet tarjoavat niin ikään avuliaasti tukeaan uusille tulijoille, ja hostien 
tärkeä tehtävä on ohjata tapahtumien osallistujat antamaan palautetta toisilleen. 
Yrityksen perustaneita kutsutaan myös puhujiksi opiskelijatapaamisiin, joissa he 
jakavat tarinaansa yrittäjäksi ryhtymisestä. Koska toiminta perustuu vapaaehtoi-
suudelle, on yhteisön rakentamisessa elintärkeää ”kapulan” siirto uusille tulijoille.

Yhteisön rakentamisessa myös oman avaimen saaminen ThinkCo:lle on tärkeää. 
Oma avain mahdollistaa tilan käyttämisen virallisten aukioloaikojen ulkopuolella ja 
toimii olennaisena yhteisöön kuulumisen symbolina. Fyysisen tilan ohella ThinkCo 
tarjoaa käyttäjilleen perustarpeet yhdessä työskentelyyn: se on varustettu kahdella 
videoprojektorilla, langattomalla verkolla, askartelutarvikkeilla, isoilla piirtotauluilla 
sekä käyntikorteille varatulla seinätaululla. 

Olennainen yhteisöllisyyttä vahvistava tekijä ThinkCo:lla on niin ikään käyttä-
jien jakama keittiö. Tilan käyttäjät tuovat aamuisin eväitään jääkaappiin ja viettävät 
lounastunnit yhdessä. Epäviralliset lounas- ja kahvihetket, oleilu sohvaryhmällä, 
yhteiset illanvietot ja juhlat ovat tärkeitä sekä yhteisöllisyydelle että yrittäjähengen 
vahvistumiselle: ne ovat hetkiä, joiden aikana tutustutaan entistä paremmin, ideoita 
sparrataan, ongelmiin haetaan ratkaisuja ja yhdessä tekemisen taidot karttuvat.

”Ajatus oman osaamisen viemisestä toimintaan vetosi” 

Ensimmäinen ThinkCo avattiin Helsingin yliopiston keskustakampuksella, jossa 
sijaitsevat muun muassa Humanistinen tiedekunta ja Valtiotieteellinen tiedekunta. 
Tässä ympäristössä perinteinen ja kapea kuva yrittäjyydestä ammatinharjoittami-

sena ei puhuttele – päinvastoin. Helsinki Think Company:n tapahtumissa 
ja arjessa yrittäjyyttä määritelläänkin uudelleen sen perusteella, mitä 

yliopiston opiskelijat ja tutkijat tavoittelevat.
ThinkCo:n tapahtumat ja työpajat keskittyvät siihen, miten 

akateemista osaamista voidaan viedä käytäntöön ratkaisemalla 
ajankohtaisia haasteita. Esimerkiksi MiniChallenge -työpajat 
rakennetaan aina jonkin ongelmakentän ympärille, jonka 
perusteella osallistujat hakevat työpajaan ja heidät jaetaan 
monitieteisiin tiimeihin. Yrittäjyys hahmottuu keinona ratkoa 
ongelmia ja viedä ratkaisu toimintaan. Erityisesti yliopiston 
keskustakampuksella työskentely keskittyy ”viheliäisten 

ongelmien” (eng. wicked problems) ratkomiseen. Näissä 
ongelmissa jo ongelman määrittely (esim. tasa-arvo, puh-

das ympäristö) tuottaa usein vaikeuksia.
Yrittäjyyskulttuurin edistäminen Helsinki Think Companylla 

nojaa Helsingin yliopiston perinteisiin ja historiaan sekä yliopistolais-
ten ymmärrystapoihin. Tämä tarkoittaa, että yrittäjyys ja sen edistämi-

nen saavat eri muotoja yliopiston eri kampuksilla. Siinä missä keskustakampuksella 
inspiroidutaan yhteiskunnallisten haasteiden ratkomisesta, Viikin kampuksella kes-
kitytään suoraviivaisemmin yrityksen perustamiseen. Yrittäjyyden määritteleminen 
paikallisesti on edellyttänyt osallistavien työpajamenetelmien kehittelemistä sekä 
uudenlaisia puhetapoja yrittäjyydestä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Think Companylle voi vain 
mennä, laittaa läppärin auki, 
juoda kuppi kahvia, tehdä ja 
kuunnella. Sitten huomaat, 
että ”Jaha, siinähän on esitys 
meneillään.” 

”Jaha, toihan voisi olla kiin-
nostava, kuuntelenkin tuota.” 
Sinne ei ole pääsylippuja, ei 
lukittuja ovia. Sinne voi vaan 
mennä. Jos sä menet sinne 
sisään ja jäät sinne hetkeksi 
aikaa niin todennäköisesti sä 
kuulut siihen yhteisöön. 
(yritysneuvoja)
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Tieteestä toimintaa yhdessä

Helsinki Think Companyn esimerkki osoittaa, kuinka lupa ajatella uudella tavalla 
avautuu vertaisyhteisössä ja testaamalla osaamista käytännössä. ThinkCo:lla yrittä-
jyyden edistäminen nojaa kokemuspohjaiseen tekemällä oppimiseen, jossa korostu-
vat tunnepitoisuus, sosiaaliset suhteet ja luovuus. Osallistumalla 
opiskelija- ja tutkijalähtöiseen ”pöhinän” synnyttämiseen, 
yhteisön rakentamiseen ja yrittäjyyden uudelleenmäärit-
telyyn, ThinkCo -yhteisön jäsenet saavat omakohtai-
sia kokemuksia yrittäjämäisestä tekemisestä. Tämä 
vähentää yrittäjyyteen liitettyjä ennakkoluuloja ja 
synnyttää oivalluksia oman osaamisen sovellus-
mahdollisuuksista. Olennaista on, että tekemällä 
oppimista ei ”suunnitella valmiiksi” vaan oppimi-
nen tapahtuu yrittämällä ja erehtymällä. Esimer-
kiksi ThinkCo:n työpajoissa osallistujat kehittelevät 
omista lähtökohdistaan ne ideat, joita he lähtevät 
viemään eteenpäin.

Tekemällä oppimista voidaan edistää synnyt-
tämällä kohtaamisia, joissa omaa osaamista on mah-
dollista testata. Esimerkiksi työpajoihin voidaan sisällyttää 
kohtaamisia, joissa omasta osaamisesta kumpuavia ideoita testa-
taan aluksi (työ)yhteisön sisällä ja sitten ulkopuolella, vaikkapa pitchaamalla ideoita 
mahdollisille asiakkaille. Olennaista on rohkaista osallistujia tuttujen kohtaamisten 
ulkopuolelle mahdollisimman pian. Nopeat siirtymät idean kokeilemiseen, kokeilun 
tulosten purkamiseen ja idean jatkokehittelyyn pitävät prosessin käynnissä ja ihmi-
set sitoutuneina. Onnistumiset kohtaamisissa ruokkivat uskoa omaan osaamiseen 
ja vahvistavat koko yhteisöä. Vastaavasti yhteisön ja mentoreiden sparraus tukee 
haasteiden edessä. Osallistujia on kuitenkin valmennettava yhdessä tekemiseen, 
sillä se jättää helposti osan ihmisistä heikompaan asemaan.

Lue lisää: http://thinkcompany.fi

Seuraa Think Companya sosiaalisessa mediassa tunnisteella #youmakewe

Kyllä se lähtee siitä, millaista yhteiskuntaa 
me halutaan eli millaisia asioita me 

halutaan edistää. Sitten vähän poikkeavasti 
niistä meidän koulutusalan ilmiselvistä 

valinnoista eli virkamiehestä vaikka 
ulkoministeriössä tai työstä järjestöissä, me 

otettiin tämä yrittäjyyskulma. Yrittäjyys on 
vähän sellainen uusi tapa vaikuttaa. 

(opiskelija ja yrittäjä)

Saija Katila, Aalto-yliopisto
saija.katila@aalto.fi

Saija on yliopistonlehtori ja 
arjen käytäntöjen intohimoi-
nen tutkija kauppakorkea-
koulun johtamisen laitoksella.

Ari Kuismin, Aalto-yliopisto
ari.kuismin@aalto.fi

Ari työskentelee tohtorikoulutet-
tavana kauppakorkeakoulussa 
ja inspiroituu jokapäiväisestä 
luovuudesta.
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Miten varautua yllätyksiin säännellyllä toimialalla? 
Kustannustehokkuutta haetaan lisää – miten huolehditaan 
osaamisen uudistamisesta? Yhdessä onnistumisen iloa 
verkostoitumisesta. #asiantuntijatyö #verkostot #resilienssi

11
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Nuoralla tanssia 
energiantuotannossa:
 verkostoista uudistumiskykyä  
 ja ketteryyttä T&K-toimintaan

Muuttuva maailma ja organisoitumisen uudet tavat

Globaalissa ja tietointensiivisessä maailmassa organisaatioiden sisäiset ja ulkoiset 
asiat kietoutuvat yhä tiiviimmin toisiinsa. Samalla, kun tarvitaan entistä vahvempaa 
kilpailukykyä, vaaditaan yritysten toiminnalta myös yhä suurempaa kestävyyttä ja 
vastuullisuutta. Organisaatioiden on säilytettävä toimintakykynsä odottamattomis-
sakin tilanteissa. Suunnitteluun ja seurantaan keskittyminen ei enää riitä, vaan joh-
tamisesta on tullut jatkuvaa mukautumista. Toimintaympäristön haasteisiin vas-
taaminen edellyttää tasapainoilua erilaisten, keskenään vastakkaisilta vaikuttavien 
vaatimusten synnyttämissä jännitteissä. Näihin haasteisiin vastaamiseksi johtami-
sen ja organisoitumisen periaatteiden on muututtava radikaalisti: puhutaan jopa 
paradigman muutoksesta. 
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Perinteiset organisoitumisen tavat ovat tähdänneet mahdollisimman suureen 
hallintaan ja varmuuteen. Nykymaailmassa on kuitenkin tullut ratkaisevaksi kyky 
elää epävarmuudessa. Siksi tarvitaan uudenlaisia tapoja ajatella organisaatioista. 
Organisaation näkeminen kompleksisena adaptiivisena systeeminä nostaa keskiöön 
oppimisen ja vuorovaikutuksen niin organisaation sisällä kuin ympäristönsä kanssa. 
Tällaiset organisaatiot ovat mukautumiskykyisiä, mutta epälineaarisen käyttäytymi-
sensä ja itseorganisoituvuutensa takia niitä ei voi hallita täydellisesti. 

Ennakoimattomassa toimintaympäristössä toimivien organisaatioiden tulee 
kehittää uudenlaisia strategioita ja työkaluja tukemaan mukautumiskykyään eli 
resilienssiään. Käytännössä voi olla haasteellista hahmottaa, mitä tämä tarkoittaa 
niin yksilön, tiimin, organisaation kuin verkostonkin tasolla. Yksi keskeinen keino on 
pitää organisaatio matalana ja kevyenä ja hankkia täydentävää osaamista verkot-
tumalla. Se puolestaan rajoittaa yrityksen mahdollisuuksia hallita keskeisiä resurs-
sejaan. Kriittisten resurssien saatavuuden varmistaminen on erityisen tärkeää tur-
vallisuuskriittisissä organisaatioissa kuten ydinvoima-alalla, missä toiminnan on 
oltava erityisen luotettavaa.

Mihin tutkimusta ja kehittämistä tarvitaan 
ydinvoimantuotannossa?

Teollisuuden Voima Oyj:n eli TVO:n laitospaikka on Olkiluodossa Eurajoella. TVO:lla 
on kaksi voimalaitosyksikköä toiminnassa (OL1/2) ja kolmas (OL3) rakenteilla, lisäksi 
TVO vastaa kaikesta tuotantoon liittyvästä jätehuollosta ja jätteiden loppusijoituksesta. 
Tutkimus- ja kehitys- (T&K)-toiminnan kohteena ovat laitosten turvallinen käyttö, lai-
tosten käyttöiän pidentäminen ja uusien lupien vaatima tutkimus, teknologian kehi-
tyksen ja erilaisten tutkimusmenetelmien seuranta sekä ydinjätteiden varastointi ja 
loppusijoitus. T&K-työhön osallistuu asiantuntijoita yrityksen eri yksiköistä ja he toimi-
vat verkostomaisesti. Kukin nimetty asiantuntija vastaa itsenäisesti omasta asiantun-
temusalueestaan ja muodostaa tarvitsemiaan kumppanuuksia niin yrityksen sisällä 
kuin ulospäinkin. Ulkoiset verkostot tuovat käyttöön kumppanien kokeellisia ja las-
kennallisia valmiuksia ja täydentäviä osaamisia. Verkostoissa voidaan myös muodos-
taa kokonaan uudenlaisia osaamiskokonaisuuksia. Hyvä osoitus myös tutkimuksen 
toimintatavan tuloksellisuudesta on se, että TVO:n ydinvoimalaitosten 30-vuotisen 
käytön ajan niiden vuosihuollot on pystytty suunnittelemaan ja toteuttamaan var-
sin lyhyessä ajassa ja että suunnittelemattomia seisokkeja on ollut niin vähän, että 
laitosten käyttöaste on ollut kansainvälisestikin erittäin korkealla tasolla. Tarvittava 
osaaminen ja tieto on saatu hyvin nopeasti käyttöön eri tilanteissa.

Kolmannen laitoksen rakentaminen ja käyttöönottoon valmistautuminen on 
laajentanut T&K-toiminnan kenttää. Uusi laitoshanke on nostanut esille kysymyk-
siä liittyen uudenlaisiin komponentteihin, rakenteisiin ja järjestelmiin. Keskeisiä 
aihealueita ovat materiaalit, valmistus- ja rakennustekniikat sekä uudet prosessit, 
onnettomuusanalyysit ja systeemitekniset lähestymistavat. Käyttöiän hallinnassa 
voidaan nyt ensimmäistä kertaa alusta alkaen soveltaa moderneja menetelmiä ja 
aiemmista laitoksista saatua kokemusta. Viranomaisohjeiden uusiminen aiheuttaa 
niinikään T&K-tarpeita. Kysymysten moninaisuuden vuoksi alan yhteistyö ja ver-
kottuminen on hyvin kansainvälistä.

Toiminnan laajeneminen ja tulosten hyödynnettävyyden merkityksen kasvu 
ovat johtaneet tarpeeseen kuvata, integroida ja koordinoida toimintaa aiempaa 
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vahvemmin. TVO:n T&K-verkostossa oman organisaation asiantuntijat toimivat 
sisäisenä verkostona, joka puolestaan on voimakkaasti verkottunut ulospäin. 

Sisäisen T&K-verkoston ytimessä on kolme ryhmää: turvallisuustutkimus, lai-
tosteknologian tutkimus sekä ydinjätehuollon tutkimus, joiden jäsenet on nimitetty 
eri yksiköistä heidän asiantuntemuksensa perusteella. Heidän edellytetään osallis-
tuvan aktiivisesti ryhmien kokouksiin ja tiedonvaihtoon. T&K-toimintaan osallistuu 
kaikkiaan 4-5 % TVO:n vakituisesta henkilöstöstä. Ulkoinen verkottuminen käsittää 
kolme erityyppistä toimintatapaa: 
1. Alihankinta, joka on strategista lyhyen aikavälin toimintaa. Tällaisia ovat  
 suorat T&K-toimeksiannot, esimerkiksi varmistavat analyysit osana   
 viranomaiselle tehtäviä selvityksiä. 
2. Ohjelmamuotoinen yhteistyö, joka on tyypillisesti puoliavointa yhteistyötä  
 alan eri sidosryhmien kesken. Tämä liittyy keskipitkän aikavälin   
 tutkimustarpeisiin, TVO:n omien valmiuksien ja lähestymistapojen   
 benchmarkkaukseen sekä uusien teknologioiden tutkimukseen ja uusien  
 työkalujen kehittämiseen.
3. Osallistuminen kotimaisiin ja kansainvälisiin työryhmiin TVO:n pitkäjänteisten  
 tavoitteitten ja verkoston kehittämisen tueksi. Tämä on tiedonvaihtoa,   
 saatavilla olevien resurssien ja osaamisten kartoittamista sekä oman   
 henkilökunnan kouluttamista.

Kohti mukautuvampaa toimintamallia 

TVO:n verkottunut T&K-toiminta on yhtenä tarkastelukohteena VTT:n tutkimus-
hankkeessa, jossa hahmotellaan organisaatioiden keinoja kehittää tietoisesti resi-
lienssiään verkostomaisen toiminnan avulla: mitä etuja ja haasteita siihen liittyy ja 

miten itseorganisoitumista voidaan ohjailla? 
Tutkimus perustuu useamman eri tutkimustavan yhdiste-

lemiseen. Taustaselvityksen jälkeen haastattelimme turval-
lisuustutkimusryhmän asiantuntijoita, jotka osallistuvat 

myös kansallisen ydinturvallisuustutkimusohjelman 
ohjaamiseen. Kysyimme heidän tiedonjakamiskäy-
tännöistään ja tavoistaan toimia yllättävissä tilan-
teissa. Olimme kiinnostuneita myös siitä, miten 
yhteenkietoutuneisuus eli kompleksisuus ilmenee 
heidän arjessaan. Verkoston rakennetta ja tiheyttä 
kuvattiin lisäksi visuaalisesti Turun yliopistossa 
kehitetyn työkalun avulla. Tulosten analysoinnissa 
tullaan hyödyntämään kansainvälisen tutkimuksen 

ja kontaktien kautta saatuja menetelmiä.
Asiantuntijoiden työssä ilmeni moninaisia jännit-

teitä. Ensinnäkin sitä luonnehtii siirtyily toimintatyylistä 
toiseen, mikä lisää työn haasteellisuutta, mutta myös 

rikastaa ja monimuotoistaa sitä. Laitosten käydessä nor-
maalisti asiantuntijatehtävät ovat varsin ennakoitavia ja tiukasti 

säädeltyjä niin sisällöllisesti kuin työroolien ja vastuidenkin suhteen. Häi-
riöt ja uusien laitosprojektien muuttuvat tilanteet sen sijaan edellyttävät kykyä rat-
kaista nopeasti monitahoisia ongelmia. Silloin verkostojen merkitys ilmenee erityisen 

Nykymaailmassa organisaa-
tioiden sisäiset ja ulkoiset 
asiat kietoutuvat monin 
tavoin toisiinsa. Epävarmuu-
dessa elämisen taidosta on 
tullut menestymisen ehto. 
Johtamisen ja organisoi-
tumisen periaatteiden on 
muututtava radikaalisti. 
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selkeästi. Henkilökohtaiset verkostot otetaan ketterästi avuksi organisaatiora-
kenteista riippumatta. Pitkäaikaisten, luottamuksellisten ja koeteltujen 
henkilösuhteitten avulla saadaan kytkettyä mukaan parhaat saa-
tavilla olevat resurssit riippumatta siitä, löytyvätkö ne organi-
saation sisältä vai sen ulkopuolelta. Tällainen moninaisuus 
parantaa myös organisaation tilannetietoisuutta ja sen 
yleistä kykyä mukautua uusiin tilanteisiin. Organisaatio-
tason kannalta haasteena kuitenkin on, että keskeiset 
osaamisverkostot ovat usein varsin henkilökeskeisiä ja 
riippuvaisia muutamista avainasiantuntijoista. 

Tutkimusohjelman ohjauksessa osoittautui haasteel-
liseksi tasapainoilla yrityksen pitkän tähtäyksen osaa-
mistarpeiden ja asiantuntijan omien päivänpolttavien 
kysymysten välillä. Tämä saattaa aiheuttaa turhautumista 
omiin mahdollisuuksiin vaikuttaa tutkimuksen sisältöihin. 
Asia korostuu, koska tehtävä vaatii kiireisiltä asiantuntijoilta 
melko huomattavaa ajankäyttöä. Toisaalta se syventää henki-
lökohtaisia verkostoja ja kasvattaa keskinäistä luottamusta. Tämä 
taas tuo ennakoimattomissa tilanteissa toimimiseen merkittävästi lisää ket-
teryyttä ja luotettavuutta. 

Miten tästä eteenpäin? 

Turvallisuuskriittisillä aloilla organisaatiot pyrkivät minimoimaan epävarmuuk-
sia. Tehokas toimintatapa vaatisi kuitenkin kykyä elää epävarmuuksien kanssa, 
eivätkä niin sanotut ”pirulliset ongelmat” ratkea suunnittelun ja seurannan kei-
noin. Siihen tarvitaan yksinkertaisia sääntöjä ja uudenlaisia työkaluja, joiden 
avulla tuetaan eri näkökulmien huomioon ottamista ja niiden välisten kytkös-
ten hyödyntämistä: enemmän vapausasteita ja autonomiaa mukautuvuuden 
lisäämiseksi. Tilannekohtaisesti on kyettävä soveltamaan kumpaakin strate-
giaa. Tasapainoilu niiden välillä on yksi uudistumiskykyisen T&K-verkoston 
keskeinen ominaisuus. 

T&K-verkosto on perustehtävänsä mukaisen toiminnan lisäksi myös osa 
organisaation sosiaalista pääomaa, jonka erityisluonnetta on tarpeen ymmärtää 
paremmin, jotta sen moninaisuutta voidaan hahmottaa ja hyödyntää tehok-
kaasti. Ydinvoimaloiden pitkä elinkaari vaatii pitkäaikaisia yhteyksiä, jotka muo-
dostavat ja lujittavat sosiaalista pääomaa ajan myötä. Tiiviit henkilökohtaiset 
yhteydet luovat turvallisuutta ja niiden avulla on mahdollista päästä nopeasti 
käsiksi tietoon ja osaamiseen ja kyetä niiden pohjalta ketterään päätöksen-
tekoon. Tällaisten yhteyksien rakentamien vaatii kuitenkin aikaa ja energiaa. 

Verkostomaisen T&K-toiminnan johtaminen on jatkuvaa kehittymistä. Nyt 
kehittämisen keskiössä TVO:ssa on erityisesti työn toteutuksen ja tulosten 
käyttöönoton tehostaminen ja sujuvan tulosten hyödynnettävyyden varmista-
miseksi. Tätä varten verkostoa kuvataan ja analysoidaan tarkemmin. Asiantun-
tijat luovat yhdessä ryhmien ja verkostojen toimintaa ohjaavaa T&K-strategiaa, 
jonka pohjalta voidaan asettaa tavoitteita ja toiminnallisia kriteerejä eritasoiselle 
yhteistyölle ja verkottumiselle. Tasapainoilu organisaatiotason koordinointitar-
peiden ja verkostojen henkilökeskeisyyden välillä on tässä olennaisen tärkeää. 

”Pirullisten ongelmien” 
kanssa luovimisessa 
kannattaa hyödyntää 
erilaisia näkökulmia ja 

niiden välisiä kytköksiä. 
Siihen tarvitaan 

yksinkertaisia sääntöjä ja 
uudenlaisia työkaluja. 
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Uudentyyppisiä toimintamalleja kehitellään ja kokeillaan ketterästi. Yksi kes-
keisistä tavoitteista on verkostoidentiteetin rakentamisen: mikä on verkoston ole-
massa olon tarkoitus? Verkostosta on todellista hyötyä vasta siinä vaiheessa, kun 
sillä on olemassa yhteisesti mielletty missio ja identiteetti, joiden pohjalle sen toi-
minta rakentuu. 
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MENETELMIÄ 
HUOMISEN 
ARVONLUONTIIN 
”Menetelmiä huomisen arvonluontiin” –teemamme kirjoituksissa 
käsitellään palvelullistumista ja sen vaikutuksia asiakasyhteistyö-
hön ja yritysten rooliin asiakkaiden liiketoiminnassa ja arvover-
kostoissa. Kirjoitukset tuovat esille uusia vaatimuksia yritysten 
toimintaan ja toimintatapoihin ja erityisesti asiakastyöskentelyyn. 
Jutuissa haastetaan yritysten nykyistä liiketoiminnan logiikkaa ja 
tarjotaan tapoja ja välineitä uuden suunnan määrittelyyn strate-
gisesti ja omaksumiseen arjessa yrityksessä sisäisesti sekä asi-
akkaan ja kumppaneiden kanssa. 

Seuraavat kirjoitukset käyvät läpi keskeisiä palveluiden ja 
asiakastyön uudistamisen kysymyksiä. Miten tunnistaa uudistu-
misen edistäjiä ja hidastajia ja löytää tätä kautta uusia edellytyk-
siä muutokselle? Millä keinoin ottaa haltuun teollisen internetin 
mahdollisuudet konkreettisessa ja läheisessä yhteistyössä asi-
akkaiden kanssa? Miten liiketoimintamallien ja tarjooman kehit-
tämistä voi tukea ketterästi, yhteistä näkemystä muodostamalla 
sekä ymmärtämällä paremmin arvonluonnin logiikkaa? 

Kirjoituksissa puretaan auki konkreettisia yritysten kohtaa-
mia haasteita sekä tuodaan yritysten avuksi menetelmiä ja kei-
noja haasteiden voittamiseksi. Uudet menetelmät, toimintata-
vat ja mallit tuovat apua sekä pitkäjännitteiseen kehitystyöhön 
että päivittäiseen tekemiseen. Keskeistä on kuitenkin huomata, 
että ennakkoluulottomuus ja avoimuus asiakkaan suuntaan ovat 
avainasemassa onnistumisten suhteen. Seuraavat jutut korosta-
vatkin yhteistyön merkitystä, sekä yrityksen sisällä että eri sidos-
ryhmien välillä ja tuovat asiakkaan keskiöön.
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Anturit verkkoon ja data pilveen – siinäkö se ratkaisu on? Vai 
pitäisikö ensin miettiä mistä asiakas on valmis maksamaan ja 
miten lähestyä Teollista internetiä? Ymmärrä asiakasta ja kokeile 
nopeasti! #Teollineninternet #asiakasymmärrys #hypestäasiakasarvoon

12

MENETELMIÄ HUOMISEN 
ARVONLUONTIIN

Keskustelua riittää mutta rakennuspalikat edelleen 
epäjärjestyksessä

Digitalisaation odotetaan mahdollistavan uusia liiketoimintamalleja teollisuudessa ja 
uudenlaisen lisäarvon tuottamista asiakkaille ja verkostojen osapuolille. Yhä useam-
mat teolliset palvelut perustuvat kerättyyn dataan ja syntyvän tiedon ja ymmärryk-
sen hyödyntämiseen. Tarttuakseen näihin uusiin mahdollisuuksiin, yritysten täytyy 
kuitenkin haastaa vanhat toimintamallit ja olla ennakkoluulottomia.

Teknologiatoimittajien palvelukehityksen on sanottu muistuttavan edelleen pit-
kälti niitä keinoja, joilla tuotteita on perinteisesti kehitetty. Asiakkaan integroiminen 
mukaan palveluiden kehittämiseen onkin tyypillisesti ollut heikkoa. Puuttuuko siis 
uskallusta altistaa ideoita varhain kritiikille vai pelätäänkö asiakkaan esittämiä ide-
oita? Vai olisiko kysymys vain siitä että toimintatavat puuttuvat ja uuden oppiminen 

Teollinen internet 
asiakasratkaisuiksi 
– ymmärrys asiakkaasta ja tuotanto- ja 

toimintaympäristöstä avainasemassa

ARVONLUONNIN 
MUUTOKSEN 
AAKKOSET 
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Yhä useammat 
teolliset palvelut 

perustuvat kerättyyn 
dataan ja siitä 

syntyvän tiedon 
ja ymmärryksen 

hyödyntämiseen.

vie aikansa? Esimerkiksi tietoon pohjautuvia palveluita on suomalaisissa teknolo-
giayrityksissä kehitetty jo paljon aiemmin kuin alettiin laajemmin puhua teollisesta 
internetistä ja digitalisaation mahdollisuuksista. Keskeinen ongelma on ollut se, että 
kehitettyä palvelua on kohdeltu kuin tuotetta, jonka käytöstä on vastuussa asiakas. 
Miten tietosisältö vastaa asiakkaan prosessien tarpeita? Miten asiakas hyödyntää 
tietoa? Ja ennen kaikkea millä tasoilla ja mihin päätöksentekotilanteisiin asi-
akas tarvitsee tietoa? On tietenkin aiempaa taustaa vasten jokseenkin 
helpompaa puhua pilvipalveluiden ja antureiden hinnasta ja käyttöön-
oton helppoudesta sekä kiinnittää huomio teknisen alustan valitaan 
ja järjestelmärajapintojen haasteisiin. Teknologisiin kysymyksiin 
tulee paneutua ja erityisesti analytiikkaratkaisut ovat tulevaisuu-
dessa yhä korostuneemmassa roolissa, mutta keskeisimmäksi 
kysymykseksi nousee edelleen verkoston ja asiakkaiden inte-
grointi palveluiden kehitykseen ja tuottamiseen. 

Miten siis käyttää hyväksi sekä olemassa olevia väyliä ja 
menetelmiä että uusia digitaalisia välineitä asiakasymmärryk-
sen luomiseksi? Tämä kirjoitus pyrkii konkretisoimaan osaltaan 
niitä vaatimuksia joita Teollisen internetin ratkaisujen kehittäminen 
edellyttää asiakkaan liiketoiminnan ja esimerkiksi tuotantojärjestelmien 
ymmärtämiseltä. 

Datasta asiakasarvoon – hypen harjalla ja asiakasta 
kuunnellen

Teollinen internet edustaa laajaa murrosta (Ailisto ym. 2015) ja on tällä hetkellä 
kuuma aihealue, josta riittää keskustelua laajasti. Vaikka Teollisen internetin mukaisiin 
avoimiin järjestelmiin ja laitteiden ja järjestelmien väliseen laaja-alaisempaan kom-
munikointiin on vielä matkaa, moni yritys on jo pitkään kehittänyt erilaisia saatavilla 
olevaan dataan pohjautuvia ratkaisuja. Vieläkin laajempi joukko yrityksiä haluaa juuri 
nyt olla erityisen vahvasti aihealueen tiimoilta esillä – sekä uudet pelurit että perin-
teisemmät toimijat. Uudet toimijat sekoittavat osaltaan perinteisempien teollisuu-
den alojen pelikenttää, mutta roolit kirkastuvat vasta tulevaisuudessa ja mm. alan 
ilmiöiden tuntemuksen merkitys ja muiden perinteisempien kilpailutekijöiden mer-
kitys suhteessa uusiin osaamisvaatimuksiin hahmottuu ajan kuluessa paremmin. 
Asiakastyön ja aktiivisen kommunikoinnin rooli sen sijaan korostuu tulevaisuudessa 
monestakin näkökulmasta. Sekä yrityksen tuotteiden ja palveluiden asemointi muut-
tuvassa ympäristössä että palveluliiketoiminnan pitkäjännitteinen kehitys ja toteu-
tus edellyttävät asiakaskunnan tarpeiden ja muutosten syvällistä ymmärtämistä.

Vastareaktioita ja epäilyä

Teollisen internetin voimakas tulo yleiseen keskusteluun on aiheuttanut eri tahoilla 
myös eritasoisia vastareaktioita. Seuraavassa lähestytään asiaa muutamien esi-
merkkien kautta. 

Asiakas ei osaa kertoa kuin nykyisistä 
päivänpolttavista ongelmistaan ja 
tarpeistaan.

MENETELMIÄ HUOMISEN 
ARVONLUONTIIN
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Vaikka monesti kuulee puhuttavan, että asiakkaan toiveiden orjallinen noudattami-
nen vie pohjan innovatiivisemmilta ratkaisuilta, on varmasti selvää, että aktiivinen 
keskustelu asiakkaan kanssa ei vie lainkaan pohjaa uusien ratkaisujen kehittämi-
sestä – päinvastoin. Yrityksen kannattaa keskustella aktiivisesti asiakkaansa kanssa 
ja opiskella tämän liiketoimintaa huolellisesti. Tämä vasta mahdollistaa sen, että 
toimittaja pystyy rakentamaan tulevaisuuden tarpeita vastaavia kokonaisuuksia.

Moni suomalainen yritys on toteuttanut älykkäitä ratkaisuja sekä hyödyntänyt auto-
maatiota, analytiikkaa ja tietoon pohjautuvia palveluita jo pitkään tuotekehitykses-
sään. On kuitenkin ehkä ajateltava niin, että lukuisa joukko toimittajia todellakin omaa 
hyvän pohjaosaamisen, jolla pystyvät verkostoissaan ottamaan johtavaa roolia ja 
toisaalta tukemaan myös vielä laajempaa joukkoa vasta ensiaskeleita ottavia yrityk-
siä, joilla on myös paljon annettavaa digitalisoituvassa maailmassa. Vaikka pohja 
olisi vahva, olemme silti vasta kehityksen alkuvaiheissa.

On muistettava edelleen, että moni yritys ottaa ensimmäisiä askeliaan teknologian 
halpenemisen, asiakkaiden odotusten sekä yleisen ilmapiirin vauhdittamina. Digi-
talisaation laajaa potentiaalia ei vielä kukaan osaa nähdä kokonaisuudessaan. Sen 
sijaan on hyvä aina kysyä onko yllä esitetyn kysymyksen tapauksessa asiaa todella 
lähestytty asiakkaan tarve edellä. Nopeissa kokeiluissakin on hyvä pitää asiakas-
tarve mielessä ja asiakas eri vaiheissa mukana.

Kaikkien toimijoiden tavoitetila ei voi eikä tarvitse olla sama. Teollisen internetin 
mahdollistamien ja tukemien verkostojen osapuolten roolit ovat moninaisia ja tule-
vaisuuden digitalisoituvassa liiketoiminnassa on löydettävä paikkansa, riippumatta 
siitä halutaanko ottaa laajempaa veturin roolia. Oman osaamisen rooli on kuitenkin 
pystyttävä ymmärtämään hyvin verkoston palveluiden arvontuottajana.

Mitä sitten tehdä yhteisen ymmärryksen ja sitoutumisen takaamiseksi?

Ei näin pienen yrityksen kannata lähteä 
tavoittelemaan kuuta taivaalta palveluissa; 
parempi keskittyä siihen missä ollaan vahvoja.

Ovat vain laittaneet koneensa kylkeen 
anturin ja tuoneet datan ruudulle … 
mitä uutta siinä muka on?

Teollinen internet on hypeä ja meillekin lähinnä 
markkinointitermi, jonka alla tehdään asioita 
pitkälti kuin ennenkin
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Miten käytännössä ymmärtäisimme asiakasta 
ja toimintaympäristöä paremmin?

”Asiakkaan liiketoimintaa pitää ymmärtää paremmin”. ”Ei riitä että tuntee asiakkaan 
tarpeet vaan pitää tuntea myös asiakkaan asiakkaan liiketoiminta”. Nämä väittämät 
toistuvat kun puhutaan palveluliiketoiminnan kehittämisestä ja tarttumisesta Teolli-
sen internetin mahdollisuuksiin. No milloin sitten asiakkaan liiketoiminta tunnetaan 
ja milloin voidaan sanoa, että asiakkaan asiakkaankin tarpeet ovat hallussa? Miten 
toisin sanoen voisi paremmin tunnistaa yhteistyöhön liittyvät teemat ja paitsi kuun-
nella tarkasti asiakasta niin myös ohjata keskustelua oikeisiin asioihin? Miten toi-
saalta hyödyntää esimerkiksi tuotantolaitteiden tarjoamaa dataa asiakkaan parem-
man ymmärryksen luomiseksi asiakkaan prosesseista?

Edellä esitettyjen kysymysten vaiheilla tehdään jo paljon tällä hetkellä töitä ja 
esimerkiksi digitaalisten kanavien hyödyntäminen asiakasymmärryksen lisäämiseksi 
on hyvin keskeisesti teknologiayritysten agendalla. Ei ole harvinaista, että toimittaja 
ei varsinaisesti tiedä kuinka kriittisessä toiminnossa toimitettu laite on asiakkaan 
prosessissa, minkälaisella käyttöasteella se toimii ja minkälainen käytettävyysvaati-
mus sille on asetettava. Voi luvalla kysyä, minkälaiset edellytykset tältä tietopohjalta 
on tarjota esimerkiksi laitteen ylläpitoon ja suorituskyvyn parantamiseen liittyviä pal-
veluita. Tuotekeskeinen ajattelutapa ja tottumus tarkkaan määritettyjen asiakastar-
peiden mukaisten toimitusten laadukkaaseen toteutukseen mahdollistavat useissa 
tapauksissa edelleen kohtalaisen kilpailukyvyn alihankkijan roolissa, mutta moni 
tällainen yritys on toisaalta jo tulkinnut asiakkaidensa muuttavan ajattelutapaansa 
siten, että myös pienemmiltä toimijoilta edellytetään kokonaisuuden ymmärtämistä. 
Asiakastaan jo nyt lähellä toimivat yritykset, mm. asiakkaiden järjestelmien kunnos-
sapidosta vastaavat yritykset, kykenevät luomaan esimerkiksi kriittisyystarkaste-
luiden, käyttövarmuusanalyysien tai lean-analyysien sekä päivittäisen läsnäolonsa 
kautta ymmärrystä asiakkaidensa liiketoiminnasta. Tämäkin kuitenkin edellyttää 
järjestelmällisiä keinoja, joiden merkitys ymmärretään organisaatiossa. Entä sitten 
digitaaliset kanavat? On todettu, että digitalisaatio ja asiakasyhteistyö ihmisten 
tasolla yhdessä mahdollistavat sekä uusien palveluiden suunnittelun että palvelui-
den tehokkaan ja lisäarvoa tuottavan toimittamisen. Laaja-alaiseen hyödyntämiseen 

Käännä keskustelu riittävän nopeasti konkretiaan! 
Asiakastarpeet ja ymmärrys asiakkaan tuotantoprosesseista 

on keskeistä kytkeä mukaan aivan alusta pitäen ja keskustella 
tavoitteista. Katseet pitää toisaalta riittävän nopeasti kääntää 

ylätason keskustelusta konkreettisempiin asioihin.

Puhu asiakkaan kielellä! Nopeat kokeilut edellyttävät, että 
osapuolet löytävät toisensa.

Löydä oma näkökulma! On hyvä tuntea onnistuneita 
esimerkkejä yli toimialojen mutta lopulta kysymys on oman 

roolin löytämisestä omassa verkostossa.
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on kuitenkin monilla vielä pitkä matka ja myös suuremmat toimijat ovat ongelmissa 
eri järjestelmiin hajaantuneen ja pirstoutuneen tiedon kanssa. 

Digitalisaatio yhdistelee tulevaisuudessa eri osaamisia, menee läpi eri toimialo-
jen kokonaisuutena mutta yksittäisten yritysten kannalta edellyttää myös siiloutunei-
den rakenteiden ja toimintatapojen purkamista. Ei ole harvinaista, että esimerkiksi 
tuotekehityksen ja jälkimarkkinaorganisaation välinen yhteistyö on hyvin rajallista 
ja esimerkiksi tiedonkeruun kysymyksissä ei ole löydetty yhteistä päämäärää vaan 
vastuurajat nähdään tiukkoina. Tähän tulee kiinnittää jatkossa huomiota niin, että 
asiakasyhteistyö ja keskustelukanavat asiakkaan suuntaan avataan kaikissa organi-
saation osissa siten, että myös sisäinen yhteistyö ja yhteiset päämäärät ovat selvillä.

Seuraavassa on esitetty esimerkkejä keskeisistä asioista 
ja näkökulmista, joihin asiakasyhteistyössä on erityisesti 
paneuduttava asiakkaan tuotanto-omaisuuden hallinnan 
kehittämiseksi (Ahonen ym. 2015):

Kerää enemmän ymmärrystä järjestelmien kriittisyydestä! Tiedämmekö lop-
pujen lopuksi edes mitä tuotteellamme tehdään asiakkaalla? Miten sitä käytetään? 
Kuinka usein sitä käytetään? Koska sitä käytetään? Mitä tapahtuu jos sitä ei pääs-
täkään käyttämään? Osaako asiakas itse asiassa kertoa toimintaansa liittyville osa-
järjestelmille laatu-, suorituskyky- ja käyttövarmuustavoitteen? Keskustelemmeko 
näistä riittävästi? Kriittisyys- ja käyttövarmuusanalyysit voivat tarjota yhteisen pohjan 
keskustelulle ja tuottaa paljon uutta tietoa molemmille osapuolille.

Tunne trendit ja liiketoimintaympäristön ja tarpeiden muutokset! Kehi-
tämmekö palvelut sen ymmärryksen valossa, mistä tiedämme asiakkaan olevan 
valmis maksamaan? Onko asiakkaan käyttäytymisessä tai tuotteiden käyttötavoissa 
sellaisia piirteitä, joista voisimme oppia lisää ja löytää arvonluontimahdollisuuksia? 
Olisiko digitaaliset kanavat jopa helppoa ottaa käyttöön uuden asiakasymmärryksen 
luomiseksi laajemminkin? Monet yritykset keräävät jo nykyisin paljon dataa ja tietoa 
laajasta laitekannasta mutta se on alihyödynnettyä. Analysointiin tuleekin panostaa 
huomattavasti nykyistä enemmän. Tartutaan tähän potentiaaliin.

Ymmärrä asiakkaasi päätöksentekotilanteita! Jos olemme kehittämässä 
tietoon pohjautuvaa palvelua, tunnemmeko riittävällä tasolla tiedon potentiaalisen 
hyödyntämispolun? Jos näin ei ole, vaarana on, että tieto jää irralliseksi päätöksen-
teosta. Minkälaisia päätöksiä asiakas siis tekee strategisella, taktisella ja operatii-
visella tasolla ja minkälaista tukea näihin päätöksiin tarvitaan? Minkälaisten kysy-
mysten kautta päästäisiin tukemaan laajemmin asiakkaan tuotanto-omaisuuden 
hallintaa, kattaen päivänpolttavien tuotannollisten ja kunnossapidollisten näkökohtien 
lisäksi myös koko elinkaaren kattavia kysymyksiä ja investointeja. Näistä asioista 
tulee lähteä keskustelemaan avoimesti asiakkaan kanssa, esimerkiksi jäsentäen 
päätöksentekoa tuotannollisten, kunnossapidollisten ja pitemmän aikavälin inves-
tointien näkökulmien kautta.
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Miten eteenpäin?

Monien yritysten hallituksissa on jo annettu toimivalle johdolle tehtäväksi luotsata 
organisaatiota kohti Teollisen internetin ratkaisuja, hyödyntäen organisaation kes-
keisiä kyvykkyyksiä mutta toisaalta hakien selkeästi uudistumista. Oikotietä ei kui-
tenkaan ole tarjolla. Keskeistä on mennä liiketoiminnalliset tavoitteet ja asiakkaan 
tarpeet edellä ja nähdä teknologia merkittävässä ja kasvavassa roolissa, mutta kui-
tenkin alisteisena yrityksen asettamille liiketoiminnallisille tavoitteille.

Uusia ratkaisuja voi hakea oppimalla muilta, hakemalla muilta toimialoilta esi-
merkkejä onnistuneista liiketoimintamalleista ja pyrkiä näin ollen soveltamaan omassa 
toiminnassa koeteltuja malleja. Vaikka jo pitkään esillä olleet ja joidenkin mielestä 
jo sillä perusteella ”vanhat” liiketoimintamallit, kuten koneiden suorituskykyyn tai 
suoritteeseen perustuva ansainta, ovat tulleet voimakkaasti esiin uusina liiketoi-
mintamalleina uusien teknologioiden mahdollistamina, vanhojen mallien toisto ja 
kopiointi eivät ole tässä yhteydessä kuitenkaan ydinasia. Keskeistä sen sijaan on 
entistä paremmin ymmärtää oman toimialansa lainalaisuudet ja ilmiöt sekä erityi-
sesti asiakasta askarruttavat kysymykset. Uudet ratkaisut luodaan tämän pohjalta, 
yhdessä asiakkaan ja kumppaniverkoston kanssa.
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”Millainen konseptin tulisi olla, jotta se olisi datan keräämisen 
kannalta paras mahdollinen?”, ajattelee muotoilija uuden 
suunnitteluhaasteen edessä. Mitä on tapahtunut, eikö muotoilu 
liitykään käyttökokemukseen, tuotannollisuuteen tai esimerkiksi 
mielikuviin ja ulkonäköön? Liittyy se niihinkin, mutta silti uudet 
tuulet puhaltavat muotoiluprosessissa – data nimittäin ohjaa 
muotoilua. #Datalähtöinenmuotoilu #kokeilemallakehittäminen 
#leanstartup

13

Data 
muuttaa muotoilua

Vantaalainen supermarket innostui ideastamme lisätä hyllynpäädyn myyntitehok-
kuutta tuunaamalla sitä houkuttelevalla valaistuksella ja näyttöruudulla pyörivällä 
mediasisällöllä. Idearikkaina muotoilijoina ja tuotekehittäjinä loimme hyllynpääty-
konseptin, jossa hylly tunnistaa ohi kulkevat asiakkaat säätäen valaistusta ja näy-
tön kuvaa tilanteen mukaan. Idea tuntui hyvältä ja se oli suhteellisen helppo toteut-
taa – yksi koehylly varusteltiin pikavauhtia testikuntoon. Testi suoritettiin kolmessa 
vaiheessa, aina joitakin uusia piirteitä lisäten. Oletimme, että myynti tehostuu joka 
vaiheen myötä, viimeisen ja sisältörikkaimman esillepanon ollessa tietenkin kaikkein 
vetovoimaisimman. Hyllyn yhteyteen asettamamme seurantakameran ja kaupan 
kassadatan mukaan todellisuus oli kuitenkin jotakin muuta: myynti ei muuttunut 
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käytännössä ollenkaan tuunauksen myötä. Sen sijaan näimme kassadatasta, että 
alennusmyynnin aikainen kampanjahinta oli nostanut tuotteen menekkiä moninker-
taiseksi, millä oli jo liiketoiminnallistakin merkitystä. Petyimme ideoidemme merki-
tyksettömyyteen, mutta kehityimme suunnittelijoina; data on designerin uusi kaveri. 
Ymmärsimme, kuinka fiksua on pitkälle menevän tuotekehitysprojektin sijaan tehdä 
pari nopeaa testiä, kerätä sopivaa dataa, oppia siitä, ja jatkaa tietoisesti päätettyyn 
suuntaan. Eikä flopata kertarysäyksellä projektin lopussa. 

Edellä kuvatun kaltainen toiminta on tuttua ohjelmoijille ja softabisneksessä 
toimiville, mutta se voi olla uutta valmistavalle teollisuudelle tai palvelualoille, puhu-
mattakaan julkisen sektorin toimijoista. Niin sanottu lean startup -filosofia korostaa 
juuri tällaista nopeissa sykleissä etenevää kehittämisprosessia, jossa dataa kerä-
tään todellisista käyttötilanteista, minkä jälkeen data analysoidaan, siitä opitaan, ja 
lopulta kehitetään ratkaisua eteenpäin (Ries 2011). Yksinkertainen mutta käyttö-
kelpoinen ratkaisu mahdollistaa asiakkaan palvelun ja datan keruun aloittamisen 
(MVP, minimum viable product). Haasteena ei-ohjelmistoalan toimijoille on, kuinka 
oma tarjooma ja toiminta viritetään datan keräämiseen, ja miten dataa varsinaisesti 
hyödynnetään tarjooman ja (liike)toiminnan kehittämisessä. Edellä kuvatun esimer-
kin hylly on täysin ”tyhmä” tuote, joten äly tuotiin tuotteen yhteyteen erillisten antu-
reiden ja kameroiden sekä toisaalta kaupan kassadatan kautta. Nykyään kuiten-
kin yhä useampi tuote tai palvelu on esimerkiksi kytkeytyneenä verkkoon, jolloin 
sen toiminnasta ja käytöstä saadaan samalla tavalla dataa hyödynnettäväksi kuin 
puhtaista ohjelmistotuotteista. Tätä ei kuitenkaan välttämättä huomata tehdä, ellei 
sitä erikseen tunnisteta tärkeäksi ja ylipäätään mahdolliseksi.

Yritys- ja innovaatiokulttuurin kannalta muutos on jokseenkin merkittävä, kun 
siirrytään lean startup -moodiin, tai toisin sanoen suunnittelemalla kehittämisen kult-
tuurista kokeilemalla kehittämisen kulttuuriin (Hassi ja Tuulenmäki 2012). Fysiikan 
lakeihin tai kemiallisiin ilmiöihin perustuvia ratkaisuja ei välttämättä tarvitse kehittää 
kokeilemalla (tai miksei), mutta ihmisille tarkoitettujen ratkaisujen kehittämiseen kokei-
lumeininki istuu hyvin. On vaikeaa etukäteen suunnitella, miten ihminen esimerkiksi 
jonkin uuden palvelun kokee, ja millaisen kokemuksen tai elämyksen se hänelle 
tuottaa. Siksi uusia ratkaisuja on hyvä päästä testaamaan käytännössä aina mah-
dollisimman pian, datan keruuta unohtamatta; nopeat, peräkkäiset, mutta lopulta 
innovaatioon johtavat syklit saattavat olla monesti viisaampi valinta kuin yhden ison 
investoinnin ja ponnistuksen kautta saavutettu päämäärä. Kokeilujen tekeminen 
vaatii suunnittelijoilta ja muilta osallisilta kuitenkin erilaista ”kädet savessa” –otetta 
kuin perinteinen suunnitteluvetoinen toiminta, mikä voi tuntua epämukavalta aina-
kin aluksi. Uuden opettelua saattaa myös olla tiedossa, kun on tapauskohtaisesti 
mietittävä, millaista dataa saadaan kerättyä ja miten sitä hyödynnetään. Lisäksi on 
hyvä tunnistaa, että lyhyen tähtäimen lisäksi dataa kertyy pidemmällä tähtäimellä 
isoja määriä, jolloin puhutaan ns. big datasta. Suurille tietomäärille löytyy monen-
laista käyttöä liiketoiminnan kasvattamisessa ja tehostamisessa.

Syksyllä 2014 Piilaaksossa tekemämme, kuumiin tai vieläkin kuumempiin 
startupeihin suunnatun tutustumis- ja kyselykierroksen tuloksena syntyi alustava 
malli, millaisilla eri tavoilla data voi liittyä innovaatiotoimintaan ja uuden luomiseen. 
Näkökulmana oli luova tuote- sekä palvelusuunnittelu, ei niinkään ohjelmistokehitys. 
Taustalla vaikuttivat kysymykset, miten data muuttaa muotoilijan työtä ja miten se 
vaikuttaa innovoitaviin tai muotoiltaviin ratkaisuihin? Haastattelussa muutama ohjel-
mistoalan yritys kertoi, kuinka he jatkuvasti seuraavat asettamiaan indikaattoreita, 
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ja tekevät jatkuvia parannuksia ratkaisuihinsa. Lisäksi he datan perusteella kertoi-
vat pystyvänsä optimoimaan tehokkuuttaan ja toisaalta saamaan asiakkaista par-
haan hyödyn. Eräs maksupäätevalmistaja oli dataa analysoimalla tunnistanut pul-
lonkauloja tuotteensa toiminnassa, ja kehittänyt laitteensa mekaniikkaa löydösten 
perusteella. Yksi haastateltava kertoi, kuinka heillä automatiikka seuraa yrityksen 
verkkosivuilla toimivan keskustelufoorumin ”äänenpainoja” kriittisten kehityskohtei-
den tunnistamiseksi. Havaintojen perusteella alkoi hahmottua, että dataa voidaan 
hyödyntää niin lyhyen tähtäimen parannuksiin kuin pitkän tähtäimen optimointiin-
kin (jäljempänä olevan kaavion alempi puolisko). 

Innovaatioiden ja designin näkökulmasta kaavion yläpuoli on ehkä kuitenkin 
alempana olevia kaavion kenttiä kiinnostavampi. Nopeat kokeilut sopivasti mittaroi-
tuina vievät vikkelästi eteenpäin kehittämisen polulla. A/B-testauksia, joissa kahta 
eri ratkaisun versiota jaetaan eri asiakasryhmien käytettäväksi samanaikaisesti, 

pidettiin Piilaakson kierroksellamme yleisesti hyvänä ja tärkeänä tapana 
kokeilla ideoiden toimivuutta. Käyttöliittymäprojekteissa A/B-testejä 

hyödynnetään yleisesti, mutta miksei niitä voisi toteuttaa muun-
neltuina melkein minkä tahansa aineellisten ja aineettomien 

ratkaisujen tutkimisessa. Asunnonvälittäjä Airbnb esimer-
kiksi teki taannoin kokeen, jossa testattiin, kasvaako 
myynti asuntoa esittelevien valokuvien laatua paran-
tamalla, ja kasvoihan se (http://nerds.airbnb.com). 
Havainnon myötä Airbnb alkoi tarjota palvelussa 
asuntoaan välittäville asiakkailleen ilmaista valoku-
vauspalvelua, koska paremmista kuvista hyötyivät 
kaikki. Olettamus sai lihaa luiden ympärille kokeen 
ja datankeruun kautta, minkä jälkeen siitä muovattiin 
uusi osa palvelukokonaisuutta. Haastattelussa myös 

kysyttiin, kumpi tulee ensin, data vai idea – vastaajat 
jakaantuivat puoliksi kahteen leiriin, joista toisen mie-

lestä ensin pitää olla idea, jotta päästään kiinni dataan, 
kun taas toinen puoli oli sitä mieltä, että ideat nousevat 

ilman muuta datasta eivätkä ne tule kuin salama kirkkaalta 
taivaalta (out of the blue).
Muutamat haastateltavamme mm. kyytipalveluihin ja maksa-

miseen liittyviä ratkaisuja tarjoavissa yrityksissä kertoivat datan olevan 
inspiraation ja innovaatioiden lähde. Maksamiseen liittyvien palveluiden kautta yri-
tys huomasi, että heillä on tietoa asiakkaiden myyntivarmuudesta ja myyntimää-
ristä, jolloin syntyi idea alkaa tarjota varmimmille asiakkaille proaktiivisesti rahoi-
tuspalveluita investointeihin ja liiketoiminnan kasvattamiseen. Samaan tapaan he 
huomasivat, että heillähän on ajantasaista tietoa asiakkaiden varastoista, joten he 
loivat uusia työkalua asiakkailleen varastojen hallintaan, tilauksiin ja inventaarioi-
den tekemiseen. Kyytejä välittävä yritys puolestaan sai kerättyä suuren määrän 
tietoa ihmisten aikaan sidotuista olinpaikoista sekä liikkeistä, jolloin he kykenivät 
tuomaan markkinoille esimerkiksi kimppakyytiratkaisuja sekä laajentumaan jopa 
tavaroiden jakelubisnekseen. Dataa havainnoimalla voi synnyttää uusia ratkaisuja 
ja uutta liiketoimintaa! 

Tuotekehityksen ja 
muotoilun näkökulmasta 
on kiinnostavaa, 
että asiakas- tai 
käyttökokemusta voidaan 
tarkkailla datasta, ja 
sitä voidaan muokata 
tietoisesti havaintojen 
perusteella.



69Arvonluonnin muutoksen aakkoset

Kaavio: Data innovaatiotoiminnassa

UX
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”Pitäisitkö ajatuksesta, että autoosi olisi yön aikana tapahtuneessa ohjelmistopäi-
vityksessä tullut uusia ominaisuuksia? Teslan tapauksessa näin kävi. Uuden softa-
version myötä Teslaan tuli esimerkiksi automaattipilotti. Uudella softalla Tesla osaa 
pysäköidä parkkiruutuun, mutta myös ajaa suoraan ja vaihtaa automaattisesti kais-
taa moottoritiellä. Viime vuoden syyskuun jälkeen valmistetuissa S-malleissa on ollut 
autopilotin vaatimat anturit, joiden aktivointi on softalla mahdollista.” Näin kirjoittaa 
artikkelissaan Elektroniikkalehti 24.11.2015. Käytännössä Tesla on pitkälti ohjel-
mistotuote, jota voidaan säätää reaaliajassa. Koska se on yhteydessä valmistajan 
palvelimiin, autojen myötä valmistajalle kertynee suuri määrä dataa, mitä voidaan 
hyödyntää esimerkiksi asiakaskokemuksen ja tuote-palvelusysteemin kehittämi-
sessä sekä oman liiketoimintamallin pönkittämisessä. Tuotekehityksen ja muotoilun 
näkökulmasta on kiinnostavaa, että asiakas- tai käyttökokemusta voidaan tarkkailla 
datasta, ja sitä voidaan muokata tietoisesti havaintojen perusteella. Tesla-esimerkki 
muistuttaa, että ohjelmistot ja data ovat merkittävässä roolissa tuotekategoriaan 
katsomatta, myös fyysisen maailman puolella.

Perinteisen tuotekehityksen näkökulmasta tuntuu aluksi oudolta, että uutta 
ratkaisua ideoitaessa ja konseptoitaessa tulisi vahvaksi suunnitteluajuriksi (design 
driver) ottaa datan keruu ja hyödyntäminen. Oikeastaan kysymys kuuluukin, mil-
lainen konseptin tulisi olla, jotta se olisi ”datanäkökulmasta” paras mahdollinen? 
Jos aikaisemmin ajureina olivat esimerkiksi tuotannon sujuvuus ja loppukäyttäjän 
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saama käyttökokemus, niin datalähtöinen ajatus vaatii monilta ajattelun kääntä-
mistä uuteen asentoon. Eräs ruokatuoteprojekti, jota parhaillaan teemme, alkoi 
perinteisestä ruokaan liittyvästä tuoteideasta, ihan syötävästä tuotteesta, mutta 
katseet kääntyivät hyvin pian datan suuntaan: millainen jakelukanava uudelle tuot-
teelle kannattaa rakentaa, jotta tietoa loppukäyttäjästä saadaan talteen ja hyödyn-
nettyä mahdollisimman innovatiivisesti niin myynnissä kuin tuote- ja palvelukehityk-
sessäkin, tai minne kaikkialle äly ripotellaan konseptissa, jotta tarjoomaa voidaan 
pitkällä tähtäimellä laajentaa uusilla tuotteilla ja myös teemaan liittyvillä palveluilla. 
Visioinnissa kannattaakin antaa aikaa ajatukselle, millaisia tulevaisuuden palveluita 
ja tuotteita aiotaan tarjota, ja millaisesta datasta silloin olisi hyötyä. Osumatarkkuutta 
ja lisämyyntiä voi kehittää tietoisesti.

Tietojen keruu ja käyttäjien seuraaminen kuulostavat liiketoiminnan teroittami-
sen ohella suorastaan vakoilulta ja tirkistelyltä, joten jokaisen toimijan lienee syytä 
kehittää itselle sopivia toimintamalleja, jotka perustuvat avoimuudelle ja läpinäky-
vyydelle, ja joissa noudatetaan yhdessä kehittämisen periaatteita (co-creaton) sekä 
kaikki voittaa –tyyliä (win win). Eettisyyteen ei tässä artikkelissa kuitenkaan oteta 
tämän enempää kantaa, mutta dataan liittyvät motiivit sekä kerääjän että luovuttajan 
kannalta tulee käydä läpi; mitä kerätään ja miksi, ja miten se hyödyttää myös asia-
kasta tai loppukäyttäjää. Datan merkitys varmasti vaihtelee eri alojen ja toimijoiden 
välillä, mutta luovasti toimien data hyödyttää kaikkea (liike)toimintaa; jos varsinainen 
tuote ei tuota dataa, niin myyntiprosessi ainakin tuottaa, samoin kaikilla digitaalisilla 
kanavilla vuorovaikuttaminen. Ydintuotteen ympärille saa aina rakennettua jotakin 
digipöhinää, joka välittää tietoja prosessien sujuvuudesta ja asiakaskokemuksesta, 
ehkä jopa käyttäjien tunteista ja toiveista. Piilaakson haastattelussa eräs pelialan 
yrityksen edustaja kertoi, että heillä automatiikka seuraa jopa foorumilla keskustele-
vien fanien keskustelun sävyä, jotta merkittäviin iloihin tai suruihin voidaan reagoida 
oikeaan aikaan oikealla tavalla. Datan myötä asiakasymmärrys kasvaa, mikä voi joh-
taa paitsi aiempaa parempaan liiketoimintaan, myös täysin uuteen liiketoimintaan.
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Ketteryyttä 
asiakaskeskeisen 
liiketoimintamallin 
jatkuvaan kehittämiseen ja uudistamiseen

Asiakaskeskeisyys korostuu lähes jokaisen yrityksen ja muun organisaation 
strategiassa ja arvoissa. Mutta kuinka helppoa näiden strategioiden ja 
arvojen jalkauttaminen on? Näkyykö aito asiakaskeskeisyys kovinkaan 
laajasti liiketoiminnan arjessa? Miten pystyisimme paremmin hyödyntämään 
asiakastietoa ja ketterästi uudistamaan liiketoimintaa asiakkaiden arvostusten ja 
tarpeiden muuttuessa? Miten voisimme systemaattisemmin kehittää rooliamme 
asiakkaan arjessa nyt ja tulevaisuudessa? #liiketoimintamalli #asiakasymmärrys 
#palvelulogiikka #ServiceLogicBusinessModelCanvas
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Helppokäyttöiset työkalut asiakaskeskeisten strategioiden jalkauttamiseen puut-
tuvat. Yleiset johtamis- ja liiketoimintatyökalut perustuvat edelleen pitkälti perintei-
seen tuotantolähtöiseen arvoketjuajatteluun, jossa asiakas on pääasiassa toimin-
nan kohde. Ajatellaan, että yritys tuottaa arvoa asiakkaalle ja voi toimia ikään kuin 
kuplassa ilman, että asiakkaat aidosti integroituvat niiden toimintaan. 

Liiketoimintaympäristömme on kuitenkin muuttunut niin rajusti, että nyt on jo 
korkea aika unohtaa vanhat mallit ja siirtyä eteenpäin. Tämän päivän haastavassa 
toimintaympäristössä selviäminen vaatii syvempää asiakasymmärrystä ja asiak-
kaiden tuomista liiketoiminnan kehittämisen ja uudistamisen keskiöön. Enää ei 
riitä, että tuotetaan ratkaisuja asiakkaan ongelmiin. Pitäisi löytää keinoja asiakkaan 
arjen, asiakkaille merkityksellisten kokemusten ja tulevaisuuden mahdollisuuksien 
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Miksi asiakas valitsee 
meidän ratkaisun? 
Miten tuotamme arvoa 
yhdessä asiakkaan 
kanssa? Kuinka arvoa 
syntyy asiakkaan 
arjessa? 

ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen. Tällöin puhutaan asiakas- ja palvelulogiikkaan 
perustuvasta liiketoiminnasta: ymmärretään, mikä on merkityksellistä arvoa eri osa-
puolille (oma yritys, asiakkaat, asiakkaan asiakkaat, kumppanit jne.) ja miten eri 
osapuolet luovat arvoa yhdessä ja erikseen omassa arjessaan. 

On siis selvä tarve työkalulle, joka auttaa yritystä toteuttamaan arjen tasolla 
palvelulogiikkaa ja asiakaskeskeistä ajattelumallia ja ketterästi uudistamaan liike-
toimintamalliaan eri asiakasryhmien arjen haasteiden ja arvostusten muuttuessa. 
Tämä tarve ohjasi ison joukon Finnish Service Alliancen (FSA) http://www.ser-
vicealliance.fi/tervetuloa/ tutkijoita ja kehittäjiä yhteen muokkaamaan työkalua lii-
ketoimintamallin kuvaamiseen palvelulogiikan näkökulmasta. Tätä työtä tukemaan 
luotiin FSA:n teemaryhmä ”Palvelulogiikka liiketoimintamalleissa”. Pohjana teema-
ryhmän työskentelylle toimi laajasti tunnettu Business Model Canvas-työkalu (BMC), 
joka perustuu perinteiseen arvoketjuajatteluun. 

BMC:n pohjalta uudistettu asiakas- ja palvelulogiikkaan perustuva liike-
toimintamalli-canvas syntyi noin 1,5 vuotta kestäneen kehittämispro-

sessin tuloksena. FSA:n teemaryhmässä työskentelyyn osallistui 
tiiviisti 15 tutkijaa ja kehittäjää seitsemästä eri korkeakoulusta, 

yliopistosta ja muusta tutkimuslaitoksesta. Työn edetessä 
sparraajana toimi Service dominant logic-ajattelun ”oppi-
isä” professori Stephen Vargo Hawaijin yliopistosta. Lop-
puvaiheessa työkalun testaamiseen ja viimeistelyyn osal-
listui yli 80 yritysten ja muiden organisaatioiden edustajaa. 
Yritysedustajat osallistuivat useaan yhteiskehittämistyö-
pajaan ja Round table-tilaisuuteen sekä käyttivät can-
vas-työkalua omien yritystensä arjessa. 

Mitä siis uudistimme? Asiakas- ja palvelulogiikkaan 
perustuva liiketoimintamalli-canvas noudattaa samaa 

rakennetta kuin alkuperäinen BMC, mutta jokaisessa yhdek-
sässä osa-alueessa otetaan systemaattisesti huomioon myös 

asiakkaan näkökulma (A) organisaation oman näkökulman (O) 
lisäksi. Työkalu tuo näin asiakkaan kaiken suunnittelun keskiöön. 

Näin se auttaa organisaatiota kokonaisvaltaisesti toteuttamaan asia-
kaskeskeisyyttä arjessaan. Jotta päästään tarpeeksi syvälle, kullekin erilai-

selle asiakasryhmälle luodaan yhdessä oma canvas. Liikkeelle lähdetään hankki-
malla syvällinen ymmärrys asiakkaan (ja asiakkaan asiakkaan) arjen haasteista ja 
tulevaisuuden tarpeista. Vasta tämän jälkeen pohditaan, mikä on käytännön arvo-
lupaus, millainen voisi olla yrityksen rooli asiakkaan arjessa ja miten kaikkien eri 
osapuolten resursseja ja kumppanuuksia hyödynnetään arvon luomisessa. Can-
vas luodaan yhdessä vastaamalla apuna oleviin kysymyksiin. Tässä keskeisimmät 
kysymykset laatikoiden täyttämisjärjestyksessä:
1. Asiakkaan maailma: (O) Kuinka hankimme syvällisen ymmärryksen asiakkaan (ja 

asiakkaan asiakkaan) arjen haasteista, tavoitteista ja tulevaisuuden tarpeista? 
(A) Miksi asiakas (ja asiakkaan asiakas) ostaa ja mitä hyötyjä tarvitsee, millai-
nen olisi asiakkaan ideaalitilanne?

2. Käytännön arvolupaus: (O) Mitä hyötyjä me myymme, mitkä ovat tarjooman 
elementit? (A) Mitä hyötyjä asiakas ostaa, mitkä asiakkaan haasteet ratkais-
taan, miksi asiakas valitsee meidän ratkaisun?

3. Arvolupauksen lunastaminen: (O) Kuinka autamme asiakasta saavuttamaan 
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tavoitellun hyödyn, mikä on roolimme asiakkaan arjessa? (A) Kuinka arvoa 
syntyy asiakkaan arjessa, mitä ja miten pidemmän tähtäimen hyötyjä asiak-
kaalle syntyy?

4. Vuorovaikutus ja asiakkaan osallistuminen: (O) Mikä on meidän roolimme arvon 
tuotannossa, miten tuotamme arvoa yhdessä asiakkaan kanssa ja tuemme 
vuorovaikutusta välillämme? (A) Mikä on asiakkaan rooli arvontuotannossa, 
miten asiakas haluaa olla vuorovaikutuksessa?

5. Tulovirrat ja mittarit: (O) Mikä on ansaintalogiikkamme (myös muu kuin talou-
dellinen arvo), mikä on asiakassuhteen arvo meille, miten mittaamme tuotet-
tua arvoa? (A) Mitä taloudellista arvoa asiakas saa, mistä hyödyistä asiakas on 
valmis maksamaan ja mitä, mitkä ovat asiakkaan toiminnan avainindikaattorit 
ja miten seuraamme niitä? 

6. Avainresurssit: (O) Mitä taitoja, osaamista ja muita resursseja tarvitsemme 
arvolupauksen lunastamiseen? (A) Mitä asiakkaan taitoja, osaamista ja muita 
resursseja tarvitaan?

7. Avainkumppanit: (O) Ketkä ovat arvolupaukseen liittyvät avainkumppanit, mil-
laiset ovat heidän roolinsa, miten he hyötyvät yhteistyöstä? (A) Miten kump-
panuusverkostomme näyttäytyy asiakkaalle, mitä ovat asiakkaan avainkump-
panuudet ja miten ne otetaan huomioon?

8. Resurssien ja kumppanuuksien osallistaminen: (O) Miten hyödynnämme ja 
kehitämme resursseja ja kumppanuuksia, kuinka asiakastietoa hyödynnetään 
resurssien ja kumppanuuksien kehittämisessä, miten riskejä hallitaan? (A) Miten 
asiakkaan resursseja ja kumppanuuksia hyödynnetään ja kehitetään, miten asi-
akas hyödyntää ja kehittää meidän resursseja ja kumppaneita?

9. Kustannusrakenne: (O) Mistä kustannuksemme koostuvat ja mitä muita 
kuin taloudellisia uhrauksia tarvitaan? (A) Mitkä ovat asiakkaan kulut ja muut 
uhraukset?

Mitä työkalun käyttäjiltä edellytetään? Asiakas- ja palvelulogiikkaan perustuva lii-
ketoimintamalli-canvas vaatii yritystä hankkimaan syvällistä asiakasymmärrystä. 
Vaikka asiakas ei osallistuisi varsinaiseen canvas-työskentelyyn, on tärkeää, että 
aito asiakkaan ääni on koko ajan läsnä. Asiakkaan arjen ymmärrys ei saa perustua 
oletuksiin, vaan siitä on kerättävä systemaattisesti tietoa – myös laajemmalta kuin 
mitä liiketoimintayhteistyö tällä hetkellä koskee. Can-
vas-työskentelyssä on myös oleellista hyödyntää erilaisia 
yhteiskehittämisen menetelmiä sekä yrityksen sisällä että 
eri sidosryhmien kanssa. On siis tärkeää saada eri toimi-
jaryhmät yhdessä työstämään liiketoimintamallia. Näin on 
mahdollista kehittää ratkaisuja, jotka luovat merkitykselli-
siä kokemuksia ja edustavat todellista arvoa liikesuhteen 
eri osapuolille näiden arjessa. 

Mitä tämän työkalun käytöllä sitten saavutetaan? 
Testaukseen osallistuneiden yritysedustajien mukaan 
uudistettu canvas on helppokäyttöinen ja yksinkertai-
nen työkalu liiketoimintamallin ketterään kehittämiseen ja 
kuvaamiseen. Canvas toimii nopeana, kokoavana prototyyppinä, jolla uudistettavaa 
liiketoimintamallia voidaan pikaisesti testata – ilman että uhrataan suunnittelutyöhön 
liian kauan aikaa. Se koettiin myös toimivana välineenä asiakaskeskeisen ajatte-
lun jalkauttamiseen ja syventämiseen organisaatiossa sekä yhteisen näkemyksen 
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luomiseen organisaation tavoitteista ja toiminnasta. Kun canvas-työskentelyä käy-
tetään työpajoissa eri johtaja- ja henkilöstöryhmien kesken, voidaan sen avulla 
luoda entistä asiakaslähtöisempää toimintakulttuuria. Canvas toimii myös viestin-
tävälineenä, joka nopeasti havainnollistaa liiketoimintamallin antamalla kokonais-
kuvan yrityksen tavoitteista ja toiminnasta. Näin sillä on täysin erilainen luonne kuin 
perinteisillä liiketoimintasuunnitelmilla. 

Koetko ettei nykyisillä malleilla saada luontevaa keskustelua asiakkaiden ja 
sidosryhmien kanssa? Uudistettu canvas on ennen kaikkea asiakaskeskeinen 
työkalu, joka korostaa yhteistyön merkitystä yrityksen sisällä ja sen eri sidosryh-
mien välillä. Se pakottaa näkemään liiketoimintamallin kaikki osa-alueet asiakkaan 
näkökulmasta. Näin sen avulla asiakkaan liiketoiminnan arki kytkeytyy luontevasti 
osaksi liiketoimintamallin kehittämistä. Canvas-työkalun testaus on osoittanut, että 
se toimii hyvin yhteisen näkemyksen luomiseen nykytilasta ja tulevaisuudesta myös 
yrityksen asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kesken. Lähde kokeilemaan – moni 
muu on jo onnistunut!

Lue aiheesta lisää:

Ojasalo, Katri & Ojasalo, Jukka (2015), Adapting Business Model Thinking to Service Logic: An Empiri-
cal Study on Developing a Service Design Tool. Teoksessa Gummerus J. & von Koskull K. (toim.), The 
Nordic School – Service Marketing and Management for the Future. CERS, Hanken School of Econo-
mics, Helsinki, 309-333.
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Yhteinen suunta hukassa? Tarvitsetko karttaa ja kompassia 
arkeen asiakkaiden ja yrityksesi omien odotusten ristipaineessa? 
Arvonluonnin logiikoiden ja digitalisaation nopea kehittyminen 
tarjoaa monenlaisia uudistumismahdollisuuksia, mutta 
edellyttää pysähtymistä arjessa sekä yhteisen tahtotilan 
rakentamista osapuolten kesken. Arvioi asemasi, täsmennä ja 
tartu vaihtoehtoisiin uudistumismahdollisuuksiin asiakkaittain, 
markkinoittain tai jopa yli toimialojen. Ennen kaikkea, haasta 
asiakkaasikin mukaan uudistumiseen! #arvonluonti #arviointi 
#palvelukeskeisyys #asiakasyhteistyö

15

Arvonluonnin kentät
 kartta uudistumisessa     
 asiakkaiden kanssa

Yrityksen strategista asemointia, uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä asiakas-
yhteistyömalleja voidaan arvioida ja kehittää Arvonluonnin kentät-konseptin 
avulla. Konseptissa yhdistyy sekä strateginen ja operatiivinen tarkastelutaso 
että oman yrityksen ja asiakkaan näkökulmat. Palvelullistumisen ja palveluliike-
toiminnan muutoksen kirjallisuudessa näitä käsitellään edelleen valitettavan usein 
erikseen. Yrityksiltä puuttuu moniulotteisia arviointimalleja asiakas- ja palvelukes-
keisen liiketoiminnan kehittämiseen. Tarvitaankin malleja, jotka edistävät kunkin 
omakohtaisen sekä yhteisen ymmärryksen rakentumista monitahoisista kehittä-
mistarpeista ja -mahdollisuuksista liiketoimintasuhteiden eri tasoilla ja vastuualueilla.

Arvonluonnin kentät-konsepti avuksi

Olemme kehittäneet tässä artikkelissa esittelemämme konseptin yhteistyössä 
yritysten kanssa ja palvelututkimuksen käsitteistöä hyödyntäen. Konseptimme 
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kohdistaa huomion kahteen pääasiaan: arvonluonnin logiikka ja asiakassuhde 
(keskinäinen riippuvuus). Ne ovat kahdesta nelikentästä muodostuvan viitekehyk-
sen pääulottuvuudet.

Sen sijaan että palvelu nähtäisiin eriasteisena lisäarvona, olennaista on ymmär-
tää että yrityksen vaihtoehtoiset strategiat ja operatiiviset toimintamallit perustuvat 
erilaisten arvonluonnin logiikoiden soveltamiselle yrityksen liiketoiminta-
suhteissa. Vaihtoehtoiset painotukset näissä liiketoimintalogiikoissa tuote- ja tek-
nologiakeskeisyydestä (G-D Logic) asiakas- ja palvelukeskeisyyteen (S-D Logic) 
ovatkin arvonluonnin kentät-konseptimme toinen päädimensio [7]. Arvonluonnin 
logiikat asemoivat yrityksen liiketoimintaympäristössään ja ovat myös keskeinen 
asiakassuhteiden määrittäjä; molemminpuoliset kokemukset yhteistyön hyö-
dyistä suhteessa odotuksiin ja panostuksiin heijastuvat luonnollisesti vahvasti osa-
puolten näkemyksiin tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksista ja synergioista. 
Toinen nelikenttäkonseptimme päädimensio kohdistuukin osapuolten keskinäiseen 
riippuvuuteen; onko kyse transaktioperusteisesta vaihdannasta vai pitkäjänteisem-
mästä eriasteisesta arvonyhteisluonnista. Viitekehyksemme avulla voidaankin tar-
kastella myös asiakassuhteiden kehitysaskelia ja vaihtoehtoisia kehityspolkuja. 

Strategisesta näkökulmasta olemme kiteyttäneet neljä vaihtoehtoista stra-
tegiaa, jotka samalla luonnehtivat yrityksen asemointia ja suhdetta asiakkaisiinsa: 
palvelutuottaja, prosessituki, suorituskyvyn turvaaja ja kehityskumppani. 
Arvonluonnin kannalta niiden ydin kiteytyy arvolupauksissa (ks. taulukko 1). Stra-
tegiset valinnat heijastuvat luonnollisesti asiakassuhteissa: Kehityskumppanina 
tavoitellaan asiakkaan tilaus-toimitusketjun kattavaa, pitkäjänteistä ja innovatiivista 
arvonluontia, kun taas palvelutuottajana ensisijaisena tavoitteena on tuottajan (oman) 
toiminnan operatiivinen tehokkuus rajatussa kohteessa/toiminnossa ja tarkasti mää-
ritellyin transaktioin. Edellytyksenä kumppanuusperusteiseen yhteiseen arvonluon-
tiin on vahvat strategiset synergiat sekä molemminpuolinen luottamus osapuolten 
välillä. Kehityskumppanuus ei kuitenkaan välttämättä ole kummankaan osapuolen 
intresseissä, eikä etenkään kaikissa liiketoimintasuhteissa.

Arjen, operatiivisen yhteistyön tavat määritellään osapuolten kesken ja ne 
muotoutuvat jatkuvasti omaksuttuja arvonluonnin logiikoita noudatellen, mikä osit-
tain selittää niiden uudistamisen hitauden. Olemme avanneet miten neljä vaihto-
ehtoista palvelustrategiaa ja asiakassuhteen tyyppiä (palvelutuottaja, prosessituki, 
suorituskyvyn turvaaja ja kehityskumppani) toteutuvat käytännön yhteistyössä (ks. 
taulukko 2). Huomio on kohdistettu viiteen pääulottuvuuteen, joilla ohjataan liike-
toimintayhteistyötä ja osapuolten käyttäytymistä [2]:
1. Tiedonvaihto perustuen oletukseen avoimesta tiedon jaosta, joka hyödyttää 

molempia osapuolia 
2. Operatiivisilla siteillä tarkoitetaan sitä riippuvuuden tasoa, jolla molempien osa-

puolten rutiinit, menettelytavat sekä järjestelmät edesauttavat yhteistyötä sen 
eri tasoilla. 

3. Juridiset siteet ovat yksityiskohtaisia sopimuksia, joilla täsmennetään osapuol-
ten velvollisuudet ja roolit 

4. Suhdekohtainen mukautuminen tarkoittaa osapuolten panostusta prosessien 
tai toimintatapojen kehittämiseen toisen osapuolten tarpeiden mukaisesti ja 
yhteiseksi hyödyksi

5. Yhteistyönormit heijastavat odotuksia, joita osapuolilla on yhteistyöstä saavut-
taakseen yhteiset ja omat tavoitteensa. 
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Näiden ulottuvuuksien kautta jatkuvasti ylläpidetään, mutta on myös mahdollista 
uudistaa molemminpuolista yhteistyösuhdetta ottaen huomioon taustalla olevan 
arvonluonnin logiikan. Keskeistä on tunnistaa nämä liiketoimintayhteistyön erään-
laisiksi indikaattoreiksi. Niitä arvioimalla voidaan helpommin ymmärtää ja tietoisesti 
rakentaakin yhteistyön välttämättömiä elementtejä, kuten keskinäinen luottamus 
tai sitoutuminen, joihin on sellaisenaan vaikea tarttua. 

Arvonluonnin logiikka sekä siinä tapahtuvat muutokset on ymmärrettävä siten 
uudistumisen peruslähtökohtana sekä yrityksen sisäisesti että asiakassuhteissa stra-
tegisella ja operatiivisella tasolla. Näin ollen on olennaista ottaa huomioon molem-
pien osapuolten näkökulmat, mihin konseptimme tarjoaa myös apua. 

Taulukko 1. Strateginen asemointi ja asiakassuhteen tyypit [muokattu 3;7;4;5].

SUORITUSKYVYN TURVAAJA

Ympäristö - Strategia: Voimakkaasti 
kilpailtu markkina, asiakkaalla 
vahva intressi investointiriskin 
jakamiseen. Kustannusjohtajuuden ja 
differentoitumisen yhdistäminen.

Arvolupaus: Asiakkaan pääoman tuoton 
sekä tehokkaan SUORITUSKYVYN 
vahvistaminen jakamalla operatiivista riskiä 
ja vastuuta. Standardisoitu ja skaalautuva 
palvelu. Esim. ulkoistettu (ennakoiva) 
kunnossapito, logistiikka ja prosessien 
operointivastuu. 

KEHITYSKUMPPANI

Ympäristö - Strategia: Ei 
kovin kilpailtu markkina, focus 
innovaatioissa ja uusissa liiketoiminta-
mahdollisuuksissa. Erottuminen 
asiakkaiden kanssa yhdessä kehitetyllä 
osaamisella markkinoille pääsyn 
esteenä kilpailijoille. 

Arvolupaus: Kustomoitu palvelu 
optimoimaan asiakkaan ylivoimaista 
suoritukykyä ja UUDISTUMISKYKYÄ 
arvoverkostoissa. Esim. R&D, rahoitus, 
operaattori arvoketjussa/verkostossa.

PALVELUTUOTTAJA

Ympäristö - Strategia: Hyvin 
kilpailtu markkina ja hyvin 
hintatietoiset asiakkaat. Fokus 
kustannusjohtajuudessa, tuote- ja 
transaktiokeskeisyys.

Arvolupaus: tuote+palvelu 
FUNKTIONAALISUUS (tehokkuus/ 
joustavuus) huokealla hinnalla. 
Standardisoitu ja rajattu palvelu. Esim. 
varaosamyynti.

PROSESSITUKI

Ympäristö - Strategia: Ei kovin kilpailtu 
markkina, fokus asiakkaiden prosessien 
optimointi voimakkaasti differentoitumalla. 

Arvolupaus: Kustomoidut 
prosessiorientoituneet palvelu-
kokonaisuudet, joiden SAATAVUUDELLA 
varmistetaan asiakkaan joustava ja 
häiriötön liiketoiminta kiinteään hintaan. 
Esim. huoltosopimukset, prosessien 
optimointi ja konsultointi.

Osapuolten keskinäinen riippuvuus: heikko - vahva
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Käyttökokemuksia ja vaihtoehtoisia toteutustapoja 
arviointiin

Olemme Arvonluonnin kentät-konseptin avulla tukeneet viimeisen kahden vuoden 
aikana useamman yrityksen liiketoiminnan kehittämistä arvioimalla heidän strate-
gista asemointia, tarjoomaa sekä valittujen avainasiakkuuksien nykytilaa ja vaihto-
ehtoisia tulevaisuuden yhteistyömahdollisuuksia. 

Kokemustemme ja yrityksiltä saamamme palautteen mukaan konsepti auttaa 
avainasiakkuuksien sekä laajemmin myynnin ja liiketoiminnan kehittämi-
sessä. Arviointi voidaan myös liittää osaksi avainasiakaskohtaista yhteistyötä ja 
toteuttaa asiakkaan edustajien kanssa. 

Pitkässäkin yhteistyössä osapuolilla saattaa syntyä selvittämättömiä näkemy-
seroja, jotka vaikuttavat esim. osapuolten halukkuuteen reaaliaikaiseen tiedonja-
kamiseen ja siten heidän mahdollisuuksiin toimia resurssijoustavasti. Näin saate-
taan aiheuttaa monisyisiä yksittäisten työntekijöiden työtä haittaavia ja laajemmin 
liiketoiminnan tuottavuutta heikentäviä pullonkauloja. Vaihtoehtoisesti osapuolten 
selvittämättömät näkemyserot voivat olla vaikuttamatta päivittäiseen operatiiviseen 
suorituskykyyn, mutta heijastuvat haluttomuutena etsiä ja panostaa uusiin yhteisiin 
liiketoimintamahdollisuuksiin ja yhteistyön syventämiseen. Pitkässä yhteistyösuh-
teessa tyypillisesti myös muodostuu sovittujen toimintamallien oheen epämuodol-
lisia ja henkilösidonnaisiakin yhteistyötapoja. Niissä voi piillä hyödyntämättömiä 
innovatiivisia ideoita ja erityisosaamista, jotka voivat tarjota impulssin vaihtoehtois-
ten arvonluonnin logiikoiden kokeiluille. Ulkopuolisen asiantuntijan tuella nämä ns. 
piilevät jännitteet ja potentiaalit saadaan helpommin yhteiseen keskusteluun rat-
kaistaviksi yrityksen sisäisesti ja ideaalitilanteessa myös asiakkaan kanssa. 

Ulkopuolinen asiantuntija, kuten VTT, tuo arviointiin ja kehittämiseen moni-
puolista liiketoiminnan kehittämisosaamista, laaja-alaista bechmarking –tietämystä 
sekä fasilitointiosaamista. Asiantuntija voi avustaa yritystäsi arviointitiedon keruussa 
ja koostamisessa. Esimerkiksi toteuttamissamme haastatteluissa sekä kohdeyrityk-
sessä että valituilla asiakkailla tulee usein esiin osapuolten liiketoimintaan tai yhteis-
työhön liittyviä merkittäviäkin asioita, joita pidetään itsestäänselvyyksiä, ei välttämättä 
osapuolten kesken kyetä käsittelemään tai on vain jäänyt vähemmälle huomiolle 
arjen kiireessä. Siten myös haastateltavien valinnalla esim. eri vastuualueilta voidaan 
hakea arviointiin erilaisia näkökulmia ja painotuksia riippuen tavoitelluista hyödyistä 
(esim. pullonkaulat, liiketoimintakriittiset asiakkuudet/toiminnot, uudet liiketoiminta-
mahdollisuudet). Vastaavasti ulkopuolinen asiantuntija voi olla arvokas tuki arvioin-
titiedon käsittelyssä ja hyödyntämisessä yrityksesi liiketoiminnan kehittämisessä. 
Toteutusvaihtoehtoina voivat olla esimerkiksi työpajatyöskentely yrityksessänne ja 
/tai avainasiakaskohtaisesti tai yhteistilaisuus avainasiakasryhmän kesken. 

Kuka hyötyy ja mitä – kiteytetysti 

Asiakaskohtainen tulevaisuusorientoitunut arviointi molempien osapuolten 
yrityksen ja asiakkaan, näkökulmasta kohdistuu yhteistyön nykytilaan, kehitystar-
peisiin lyhyellä aikajänteellä sekä potentiaaliin tulevaisuudessa. Strategisen ja ope-
ratiivisen tasojen sekä molempien osapuolten näkökulmat yhdistävä asiakaskohtai-
nen arviointi siten edistää liiketoimintayhteistyön kehitysaskeleiden täsmentämistä 
lyhyellä ja pitkällä jänteellä. 
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Taulukko 2. Operatiivisen asiakasyhteistyön pääulottuvuuksia tyypeittäin 
[muokattu 1;2;6;4].

SUORITUSKYVYN TURVAAJA

Johtaminen: Asiakkaiden sitoutumisen 
ylläpitäminen vs. yhteistyö

• Tiedonvaihto: Operatiivista ja myös 
pitkäjänteisempää ja strategista tie-
toa suorituskyvyn johtamisesta jaetaan 
säännöllisesti. 

• Operatiiviset siteet: Menettelyt ja 
esim. KPI:t yhteistyön koordinoimiseksi 
operatiivisella ja strategisella tasolla 

• Juridiset siteet: Muodolliset/moni-
muotoiset sopimukset keskinäiseen 
riskinhallintaan. 

• Suhdekohtainen mukautuminen: 
Molemminpuoliset panostukset esim. 
ICT, R&D, koulutus.

• Yhteistyön normit: Keskinäinen 
sitoutuminen suorituskyvyn paran-
tamiseen ja kannustemekanismien 
hiomiseen. 

KEHITYSKUMPPANI

Johtaminen: Yhteistyö vs. 
yhteiskehittäminen

• Tiedonvaihto: Sekä operatiivista että 
strategista tietoa jaetaan avoimesti ja 
jatkuvasti. 

• Operatiiviset siteet: Vakiintuneiden 
operatiivisten ja strategisten menetttely-
jen ja KPIen lisäksi verkottuneet ja jous-
tavat yhteistyökäytännöt innovointiin.

• Juridiset siteet: Sopimukset keski-
näiseen riskienhallintaan ja IP hallintaan 
(voiton jakomekanismit jne.).

• Suhdekohtainen mukautuminen: 
Molemminpuolinen panostus ICT, R&D, 
radikaalit innovaatiot.

• Yhteistyön normit: Keskinäinen pit-
käjänteinen sitoutuminen ja luotta-
mus edelläkävijyyden vahvistamiseen 
arvoverkostoissa. 

PALVELUTUOTTAJA

Johtaminen: Markkina- ja 
transaktiopohjaiset asiakassuhteet

• Tiedonvaihto: Tietoa vaihdetaan vain 
välttämättömin sopimusten edellyttä-
mällä tavalla.

• Operatiiviset siteet: ICT-alustat ja 
työkalut, asiakkaan määrittelemät stan-
dardit ja menettelyt.

• Juridiset siteet: Yksityiskohtai-
set ja sitovat sopimukset (pelotteena 
tarjoajalle).

• Suhdekohtainen mukautuminen: 
Tarjoapainotteinen mukautuminen asi-
akkaan (ICT)-työvälineisiin, standardei-
hin ja kulttuuriin. Asiakas tarjoaa vält-
tämättömän rajapinnan ja panostukset 
(esim. koulutus).

• Yhteistyön normit: Sitoutuminen 
yhteistyöhön on rajallista, mutta vah-
vempaa tarjoajan osalta.

PROSESSITUKI

Johtaminen: projektiperustaiset vs. 
yhteistyöperustaiset asiakassuhteet

• Tiedonvaihto: Ennalta määriteltyyn 
tarkoitukseen rajattu tiedonvaihto ope-
ratiivisen tehokkuuden varmistamiseen. 

• Operatiiviset siteet: Rutiinit ja KPIt 
mahdollistavat systemaattisen tiedon-
vaihdon ja suorituskyvyn seurannan. 

• Juridiset siteet: Sopimukset määrittä-
vät toiminnalle strandardit (hinnoittelu ja 
bonukset kannustinimina tarjoajalle).

• Suhdekohtainen mukautuminen: 
Merkittävät investoinnit tarjoajalta 
mukauttaakseen palvelunsa asiakkaan 
prosessihin (lock in).

• Yhteistyön normit: Palvelun laatu 
avaintekijä asiakastyytyväisyydessä 
ja lojaliteetissa. Keskinäinen sitou-
tuminen jatkuvaan kehittämiseen ja 
kustannustehokkuuteen.

Osapuolten keskinäinen riippuvuus: heikko - vahva
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Asiakkuuksien vertaileva arviointi voidaan toteuttaa joko edellä kuvatun 
asiakaskohtaisen arvioinnin jatkeena tai kevyempänä analyysina osana yrityksen 
strategisen suunnan täsmentämistä sekä liiketoimintamallien ja tarjooman kehittä-
mistä. Nelikenttien avulla voidaan analysoida synergioita ja eroja avainasiakkaiden 
kesken, yleisemmin toimialakohtaisesti ja jopa yli toimialojen. Näin edistetään vaih-
toehtoisten arvonluonnin logiikoiden tunnistamista uudistumisen ja kasvun lähtökoh-
tana ottaen huomioon myös niiden operatiiviset edellytykset sekä skaalautuvuuden. 

Arvonluonnin kentät -konseptin tarve lähti teollisuusyritysten tarpeista, mutta 
pian havaitsimme sen tarpeet myös muilla toimialoilla palvelullistumisen ulottuessa 
yli toimialarajojen. Toimialasidonnaisuuden sijaan konsepti palveleekin pikemmin-
kin joustavana ja osin limittäisenä tyypittelynä, kuin tarkkarajaisina ja toisensa 
poissulkevina kategorioina. Samalla sen on tarkoitus pelkistämällä kohdistaa huo-
mio uudistumista ehkäiseviin ja mahdollistaviin seikkoihin, jotka hektisessä arjessa 
saattavat jäädä huomioimatta. Arki kun usein on jatkuvaa mukautumista ja eri int-
ressien ja odotusten yhteensovittamista. Tällöin perustavanlaatuiset muutokset 
esimerkiksi liiketoimintalogiikassa saattavat hämärtyä ja näyttäytyä jännitteisenä, 
ja ajoittain jopa kaoottisena toimintana. 

Näin konsepti edistää yhteisen tahtotilan rakentamisen ja täsmentämi-
sen ohella, siitä viestimistä yrityksen sisäisesti sekä asiakkaiden kesken. Joten 
jos koet tarvetta arvonluonnin karttaan ja kompassiin uudistumisen suunnan-
näyttäjänä, kokeile ja hyödynnä konseptiamme kuten parhaaksi näet!
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Oletko joskus ostanut asiantuntijapalveluja täysin ymmärtämättä, mitä kaikkea 
palvelua tuottavan yrityksen osaamisrepertuaariin ja palvelutarjontaan oikein 
kuuluu? Tai ollut itse tuottamassa ainakin osittain konsultatiivisia palveluja ja 
kipuillut sen kanssa, miten viestiä potentiaalisille asiakkaille, mitä kaikkea yrityk-
senne tarjoaa? Jos vastasit kyllä ainakin toiseen edeltävistä kysymyksistä, osaat 
varmaan kuvitella, miten paljon mutkikkaampaa tämä kaikki on, jos palvelua on 
tuottamassa samanaikaisesti monta yritystä. Artikkelimme perustelee yhteiske-
hittämisen tarvetta tuotteistamisprosessissa, esittelee menetelmän verkostomai-
sesti tuotetun palvelun tuotteistamiseen ja antaa käytännön neuvoja menetelmän 
käyttöön #yhteiskehittäminen #tuotteistaminen #verkosto #täydellisen maailman malli

16
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Miksi yhteistyö tuotteistamisessa kannattaa? 

Asiantuntijapalveluissa tarkoituksena on löytää ratkaisu asiakkaalla olevaan 
haasteeseen yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tänä päivänä asiantuntijapalve-
lujen kehittämistä ohjaa samanaikaisesti kaksi yllättävän ristiriitaista kehityssuun-
taa, yksilöllisyys ja toisaalta tarve palvelujen tuotteistamiseen. Markkinoilla yleis-
tyneen kumppanuusajattelun toteuttaminen edellyttää ainakin palvelun joidenkin 
osien pitkälle vietyä räätälöintiä. Asiantuntijapalveluille onkin perinteisesti tunnus-
omaista palveluntuottajan ja asiakkaan välisen kommunikaation ja yhteistyön suuri 
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määrä, joten jokainen asiakas saa pitkälti tarpeisiinsa mukautettua palvelua. Siksi 
palvelua on vaikea sanallistaa ja tehdä potentiaalisille asiakkaille ymmärrettäväksi. 
Tuotteistaminen eli palvelun määrämuotoistaminen tuokin selkeitä etuja tuotannon, 
viestinnän ja palvelujen myymisen näkökulmasta. Palvelun jonkinasteisesta tuot-
teistamisesta on myös monesti osoitettavissa selkeitä hyötyjä palvelun 
tuottamisessa mukana oleville yrityksille.

Tuotteistamisen tavoitteena on palvelujen kehittäminen entistä paremmin 
asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. Asiantuntijapalveluiden tuotteistamisessa on kui-
tenkin haasteensa. Niitä ovat esimerkiksi:

• Yritysverkoston toimijoiden erilaiset intressit
• Asiakkaiden tarpeiden tunnistamisen vaikeus
• Palvelu on harvoin standardoitu, joten jokaisella vähän erilainen kuva siitä, 

mitä se sisältää
• Palvelun sisällöstä ja omasta osaamisesta viestimisen vaikeus niin asiakkaiden 

kuin verkoston muitten toimijoiden suuntaan
• Vaikeus määritellä, mikä osuus palvelusta tulisi olla tuotteistettua, mikä kunkin 

asiakkaan tarpeisiin räätälöitävissä.
Asiantuntijapalvelun arvonluonti ei ole useinkaan ainoastaan yhden yrityksen käsissä, 
vaan yhä useammin asiakkaalle tuotettavan palvelun takaa löytyy useampi yritys, 
jotka toimivat verkostomaisesti ja asiakkaalle tuotettu palvelu muodostuu proses-
seista, osaamisesta ja materiaalisista elementeistä. Vaikka näistä yrityksistä jokai-
sella on oma palveluvalikoimansa ja strategiansa, tulisi palvelusta asiakkaalle syn-
tyvän kuvan olla selkeä ja ymmärrettävä, mikä edellyttää yhteisen arvolupauksen 
työstämistä yritysten välisenä yhteistyönä. Palvelujen yhteiskehittämisessä eri toi-
mijoiden osaaminen, taidot, roolit ja mentaaliset toimintamallit tulisi tehdä näkyviksi 
ja onnistua luomaan näiden pohjalta yhteinen ymmärrys palvelun elementeistä läpi 
sen koko elinkaaren. Tätä varten on tärkeää, että yhteiskehittämisen menetelmiin 
kiinnitetään huomiota ja että saadaan kaikki relevantit sidosryhmät mukaan pal-
velun suunnitteluun. 

Tässä artikkelissa esittelemme esimerkin osallistavan menetelmän hyödyn-
tämisestä tuotteistamistyöpajassa. Menetelmä mahdollistaa vuorovaikutuksen, 
näkemysten jakamisen ja yhteisen ymmärryksen löytämisen asiantuntijapalvelujen 
tuotteistamisessa ja vastaa näin edellä esiteltyihin haasteisiin.

Miten toteuttaa työpaja tulevaisuusnäkökulmalla?

Esimerkkimme asiantuntijapalvelujen tuotteistamiseen tulee työpajasta, johon 
kokoontui kaikkien niiden yritysten edustajat, jotka ovat mukana kyseisen palvelun 
tuottamisessa. Työpajaa veti ulkopuolinen ohjaaja. Työpajassa sovellettiin tulevai-
suuden tutkimuksesta tuttua Backcasting-menetelmää (Dreborg, 1996; Robin-
son, 2003) jossa lähdetään toivottavan tulevaisuuden kuvasta (visio) ja sen jälkeen 
pohditaan, miten siihen voidaan päätyä (askeleet, toimenpiteet). Menetelmällä pyri-
tään ajattelun vapauttamiseen ja nykytilanteen asettamista rajoitteista irtautumiseen. 
Työpajan avulla saatiin kaikki palvelun tuottamisessa mukana olevat asiantuntijat 
yhdessä määrittelemään palvelua.

Osallistujat muodostivat yhdessä Täydellisen maailman mallin, jonka on tuo-
nut esiin digitalisti ja brändäyksen asiantuntija Ville Tolvanen (http://www.villetolva-
nen.com/). Täydellisen maailman malli on tulevaisuuteen katsova tapa työskennellä 
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yhdessä. Se sopii yhteisen näkemyksen löytämiseen asiakkaista ja oman yrityksen 
tulevaisuuden ja yhteistyön suunnitteluun, kuten asiantuntijapalvelujen tuotteistami-
seen / uusien palvelujen luomiseen yhdessä. Sen avulla voidaan päästä ajattelussa 
ja ideoinnissa ”out of the box” tilanteeseen ja sitä kautta nähdä myös ympärillä ole-
vien verkostojen suomia mahdollisuuksia. Jokainen voi ideoida ja kertoa ajatuksiaan 
ilman työtaakkaa, vastuuta onnistumisesta ja taloudellista riskiä.

Työpajan kesto voi olla esimerkiksi iltapäivä ja tavoitteena: a) ajatus/ kuvaus 
tuotteista, b) prosesseista ja c) konkreettisten seuraavien steppien määrittely. Työs-
kentely koostuu neljästä vaiheesta, joita kuvaamme seuraavaksi esimerkin kautta
1. Täydellistä maailmaa (visionääristä, mutta konkreettista kuvaa yrityksestä 

tulevaisuudessa) lähdettiin visioimaan kahdessa ryhmässä: Miltä yritys näyttää 
tulevaisuudessa (kolmen, viiden tai kymmenen vuoden päästä) Millaisia tuot-
teita/ratkaisuja/palveluja tarjotaan asiakkaille? Millaisten sidosryhmien ja kump-
panien kanssa tehdään yhteistyötä? Millaisia asiakkaat ovat? Millainen on toi-
mintaympäristö? Kahden täydellisen maailman mallin valmistuttua ne avattiin 
keskustelemalla ja sen jälkeen osallistujat lähtivät yhdessä kokoamaan näistä 
yhteistä tulevaisuuden kuvaa. Menetelmän toimivuuden kannalta tärkeässä roo-
lissa oli tavoitetilan visualisointi, joka tehtiin käyttämällä lehtileikkeitä (kts. kuva).

2. Yhteinen tulevaisuuskuva käytiin yhdessä lävitse ja sen jälkeen lähdettiin kokoa-
maan tarinaa siitä, mitä tulisi tapahtua, jotta päästään yhdessä määritel-
tyyn päämäärään ja tulokset koottiin ”fläppitaululle”. Kysymys kuuluu: mitä 
yritykselle on pitänyt matkan aikana tapahtua, jotta on päästy juuri kuvattuun 
tulevaisuuden tilaan? Tässä kohtaa listataan asioita, joita on tapahtunut mark-
kinoinnissa, tuote- ja palvelukehityksessä, henkilöstön osaamisen kehityksessä 
ja vaikkapa kansainvälistymisen saralla. Listattaessa tapahtumia, asiat saavat 
konkreettisemman muodon ja niistä muodostuu tarina.

3. Seuraavaksi valitaan kaikista esille nousseista voitettavat taistelut eli ”must win 
battlet”. Ne ovat valintoja, jotka ratkaisevat, tuleeko yhteisestä visiosta totta. Vali-
tut asiat tulee käydä huolella lävitse ja löytää yhteinen ymmärrys niiden tärkey-
destä. Niiden on hyvä olla myös riittävän isoja asioita, jotta niiden toteuttaminen 
ohjaa kohti haluttua visiota. Tärkeimmistä stepeistä äänestettiin ja ne merkittiin 
tähdin. Eniten tähtiä saaneet ovat tärkeimpiä ja ensiksi toteutettavia tehtäviä.

Kuvio 1. Yrityksen toivottu tulevaisuudenkuva 
visualisoituna.
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4. Suunnittelutyön viimeisessä vaiheessa valitaan yhteinen suunta ja listataan 
konkreettisesti toteutettavat asiat sekä jaetaan myös vastuita vastaten kysy-
myksiin mitä, kuka ja miten? Erityisen tärkeää oli kuitenkin päättää, mitä konk-
reettista tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään nyt heti! 

Työpajassa tärkeiksi stepeiksi tuotteistamisen prosessissa nousivat:
• Muiden verkoston jäsenten kuuleminen ja heidän näkökulmiensa parempi 

ymmärtäminen
• Etsiä oman yrityksen ”näköiset asiakkaat ja projektit”
• Palveluiden kuvittaminen ja sanallistaminen > asiakastarinat esiin!
• Aktiivinen uuden tiedon etsiminen (heikot signaalit, megatrendit) 

Mitä hyötyä työpajasta oli?

Työpajaan osallistuneet kommentoivat, että menetelmä auttoi heitä irtautumaan 
nykytilasta ja sen asettamista rajoitteista visuaalisuutensa ja fasilitaattorin innos-
tavuuden avulla. Oman osaamisen sanoittamisen koettiin tukevan sekä yhteisen 
tavoitetilan luomista että myös ulkoisen viestinnän kehittämistä. Työpajalla oli myös 
ryhmää yhdistävä vaikutus. Verkostomaisesti toimivassa yritysrakenteessa yksittäiset 
yrittäjät kokevat itsenä helposti vähän irralliseksi ja tällainen ulkopuolisen ohjaama 
tilaisuus, jossa työstetään jotain yhteistä, kaikkien tärkeäksi kokemaa asiaa, tuo 
toimijoita lähemmäs toisiaan ja luo yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tämä yhtenäi-
syys näkyy parhaimmillaan asiakkaalle selkeytyneenä arvolupauksena! Menetelmän 
haasteena voidaan nähdä sen tietynlainen konsensushakuisuus, mikä tarkoittaa 
sitä, että tuotteistaminen tapahtuu usein niistä lähtökohdista, jotka ovat osallistu-
jille luontaisia ja rakentuu heidän osaamisensa varaan. Jokaisella osallistujalla on 
intressi saada oman yrityksensä osaaminen näkymään lopputuotteessa. 

Kuvio 2. Työskentelyn vaiheet.

Erilaisten tavoitteiden 
tunnistaminen ja yhteisen 
näkemyksen löytäminen.

Millaisin 
askelin visioon 

päästään?

VISIO
Mitä tehdään nyt?

Mikä tärkeintä?
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Muistilista työpajan järjestämiseen: 
• Varataan tarpeeksi aikaa työpajalle (aikaa eri vaiheiden toteuttamiseen riippuen 

osallistujien määrästä) 
• Kutsutaan kaikki tärkeät toimijat mukaan
• Valitaan tila, jossa voidaan työskennellä pienryhmissä
• Varataan materiaalia visualisoimiseen
• Luodaan avoin ilmapiiri, jossa kaikki mielipiteet tärkeitä ja väärin vastauksia ei ole
• Muistetaan positiivisuus
• Työpajan edetessä siirrytään luovan ideoinnin tilasta kohti konkreettisten toi-

menpiteiden miettimistä ja valintaa.
• Varataan tarpeeksi aikaa näiden konkreettisten askelten sopimiselle, sovitaan 

tehtävistä ja työnjaosta jatkossa
• Pidetään toinen tilaisuus, jossa katsotaan mitä on jo saavutettu, mitä tehdään 

seuraavaksi ja miten varmistetaan jo saavutettujen tulosten hyödyntäminen.
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