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1

JOHDANTO

Opinnäytetyöni käsittelee muuttuvan toimintaympäristön sekä uudistuvien asiakastarpeiden vaikutuksia palveluliiketoiminnan kehitystarpeisiin. Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön toimeksiantaja on helsinkiläinen media- ja markkinointialan palveluyritys Aste Helsinki. Aste tarjoaa muun muassa visuaalisen suunnittelun sekä
digitaalisen kehittämisen monipuolisia palveluja, ja auttaa niiden avulla yritysasiakkaitaan tuomaan sisältönsä esille eri kanavissa sekä markkinoimaan niitä. Aste tekee tällä hetkellä yhteistyötä yli 200 brändin, yrityksen tai organisaation kanssa.
Aste on ajattelultaan hyvin asiakaslähtöinen yritys, joka räätälöi palvelunsa vastaamaan jokaisen asiakkaan yksilöllisiä tarpeita. (Aste Helsinki 2018). Iso osa Asteen
asiakkaista on media-alalla toimivia yrityksiä. Asteen 10 toimintavuoden aikana toimialalla on kuitenkin tapahtunut suuria muutoksia, ja tästä syntyy pohja tälle tutkimukselliselle kehitystyölle.
Perinteisesti media- ja viestintäalaan on kuulunut erilaisia joukkoviestintään keskittyviä tai kytkeytyviä toimijoita. Teknologinen kehitys sekä sisältöjen digitalisoituminen ovat kuitenkin muuttaneet toimialaa nopeasti. Nykyisin media-alan voidaan
katsoa laajentuneen sisältöpalvelujen toimialaksi, jolla toimii muun muassa sisältöjen tuottajia, myyjiä ja markkinoijia sekä viestintäteknologioihin ja sisältöjen välittämiseen erikoistuneita toimijoita. Digitalisoituminen on muuttanut mediayritysten
tuotteita ja palveluja, kun esimerkiksi printtimedian julkaisemisesta on siirrytty monikanavaisten sisältöpalvelujen tuottamiseen sekä erilaisten digitaalisten julkaisualustojen kehittämiseen. Myös media-alan yritysten valta julkaistavan aineiston
sisältöihin on teknologian kehittymisen myötä murentunut, kun erilaiset sosiaalisen
median ja verkkopalvelujen alustat mahdollistavat sisällöntuottamisen ja julkaisemisen kaikille asiasta kiinnostuneille. Tänä päivänä sisältöjä luovat aktiivisesti
muun muassa tavalliset kuluttajat, palvelujen käyttäjät, organisaatiot ja media-alan
ulkopuoliset yritykset, jotka haluavat tavoittaa omia asiakkaitaan, muita sidosryhmiään tai muita aihepiiristä kiinnostuneita. (Malmelin & Villi 2015; 17-23). Näiden
lisäksi myös mediayhtiöiden ansaintalogiikka on mullistunut, kun mainos- ja ilmoitusmyynnin markkinoille on ilmaantunut sosiaalisen median toimijoiden sekä hakukoneiden kaltaisia uudenlaisia kilpailijoita (Harpf 2014, 3).
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Voidaan siis sanoa, että media-alan kilpailukenttä on mullistunut voimakkaasti
viime aikoina. Media-alan muutokset vaikuttavat yleisesti koko toimialaan, ja asettavat sen myötä haasteita myös toimeksiantajalleni Asteelle sekä sen media-alalla
toimiville yritysasiakkaille. Toimintaympäristön nopeat muutokset vaikuttavat siihen, että tulevaisuuden liiketoiminnan suunnittelu on haastavaa ja saavutettu kilpailuetu ei ole pysyvää. Stickdorn, Horness, Lawrence & Schneiderin (2018; 1011,14-15) mukaan palvelujen innovatiivinen ja asiakaslähtöinen kehittäminen on
keino vastata muuttuviin ja vaihteleviin asiakastarpeisiin. Palvelumuotoilu on lähestymistapa, jonka avulla voidaan saavuttaa syvempää asiakaskokemuksen
sekä asiakastarpeiden ymmärrystä, ja sen myötä suunnitella entistä parempia palveluja myös liiketoiminnan tavoitteet huomioon ottaen. Koskinen (2018) toteaa,
että silloin kun ympäristön muutostahti on kiihtyvää ja tulevaisuus vaikeaselkoista,
yritysten tulisi suunnata keskittymistään pitkälle tähtäävän toiminnansuunnittelun
sijaan ennemminkin paremman asiakasymmärryksen saavuttamiseen, joustavaan
muutoskykyyn markkinoilla sekä tulevaisuuden kehityksen ennakoimiseen.
Nämä edellä mainitut asiat ovat tämän kehittämistyön taustalla. Työssä halutaan
palvelumuotoilun, ennakoinnin ja yhteissuunnittelun menetelmien hyödyntämisen avulla kyetä ratkaisemaan tulevaisuuden muuttuvan toimintaympäristön haasteita. Kehittämistehtävässä hahmotetaan Asteen toimialan muutostrendejä ja yritysasiakkaiden tulevaisuuden palvelutarpeita, sekä pyritään
kirkastamaan näkemystä siitä, miten Asteen tulisi kehittää omaa osaamistaan suhteessa tulevaisuuden muutos- ja asiakastarpeisiin. Palvelumuotoilun
avulla kehittämistyöhön on haluttu tuoda asiakaskeskeistä ajattelua sekä menetelmiä, joiden avulla voidaan selvittää asiakkaiden tarpeita ja toiveita. Ennakoinnin
avulla on pyritty tunnistamaan media-alan muutostrendejä sekä Asteen asiakkaiden tulevaisuuden palvelutarpeisiin vaikuttavia tekijöitä. Yhteissuunnittelun avulla
on haluttu luoda uudenlaisia palveluideoita sekä tuoda kehittämistyöhön asiakaslähtöistä ja monipuolista näkökulmaa sekä asiantuntemusta.
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KEHITTÄMISTYÖN MENETELMÄT JA VIITEKEHYS

Tässä luvussa kerron kehittämistyöstä ja siinä käytetyistä menetelmistä lyhyesti.
Tutkimuksellinen kehittämistyö sai alkunsa sen asian toteamisesta, että toimeksiantajani, eli media- ja markkinointialan yritys Asteen, toimintakenttä on muuttunut
viime aikoina. Aste on kehittänyt toimintaansa uudenlaisille osaamisalueille, ja sen
myötä yrityksellä oli halua tutkia vastaako yrityksen oma mielikuva asiakkaiden Asteesta muodostamaa mielikuvaa. Näistä lähtökohdista johtuen tämän kehittämistyön alkuperäinen kehittämishaasteena oli Asteen brändin kehittäminen sekä yrityksen brändiviestin kirkastaminen palvelumuotoilun avulla. Palvelumuotoilu valittiin lähestymistavaksi jo aikaisessa vaiheessa, koska työhön haluttiin soveltaa
asiakaslähtöisen kehittämisen menetelmiä. Tutkimustyön edettyä empiirisen aineiston analysointiin työn näkökulma kuitenkin muuttui. Analyysin perusteella media-alan murros ja muuttuvan kilpailukentän haasteet nousivat kehittämisen keskiöön. Yhdessä toimeksiantajan kanssa tulimme siihen tulokseen, että uuden tiedon
valossa työn kehittämistehtävää oli syytä arvioida uudestaan. Työn uudeksi aiheeksi päätettiin ottaa Asteen ulkoisen toimintaympäristön ennakointi sekä
yrityksen omien kehitystarpeiden tunnistaminen suhteessa tulevaisuuden
asiakastarpeisiin.
Tutkimuksellisen kehittämistyön menetelmiä ja tavoitetta on kuvattu opinnäytetyön
visuaalisessa viitekehyksessä (kuvio 1). Asiakasymmärryksen kasvattaminen ja
asiakastarpeiden selvittäminen yrityksen ulkoisia ja sisäisiä kohderyhmiä kohtaan
oli yksi työn päämääristä. Kehittämistyön päälähestymistapana hyödynnettiin palvelumuotoilua, jonka avulla haluttiin saavuttaa syvennettyä ymmärrystä tulevaisuuden asiakastarpeita sekä yrityksen omia kehitystarpeita kohtaan. Työn
tutkimusosuudessa käytettiin laadullisen tiedonhankinnan menetelmiä näiden asioiden selvittämiseen. Tulevaisuuden toimintaympäristön ennakointi oli kehittämistyön toinen olennainen osa-alue. Ennakoinnin menetelmiä hyödyntämällä pyrittiin tunnistamaan Asteen toimialalla tapahtuvia muutoksia ja tulevaisuuden kehityssuuntia. Työn kolmas osa-alue oli yhteissuunnittelun ja yhteisöllisten ideointimenetelmien hyödyntäminen. Niiden avulla luotiin ideoita siihen, kuinka tulevaisuuden asiakastarpeisiin voitaisiin vastata, ja tuotettiin Asteen tulevaisuuden
liiketoimintaa kehittäviä ideoita sekä mahdollisia uusia palvelukonsepteja. Tiivistetysti opinnäytetyössä siis pyrittiin toimintaympäristön ennakoinnin,
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asiakaskokemuksen kartoittamisen sekä yhteissuunnittelun avulla luomaan kirkastettua mielikuvaa tulevaisuuden asiakkaiden palvelutarpeista ja pohdittiin, kuinka
yritys voi vastata näihin tarpeisiin omaa toimintaansa kehittämällä.

Kuvio 1. Opinnäytetyön visuaalinen viitekehys, joka kuvaa kehittämistyön menetelmiä ja tavoitetta.
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PALVELUMUOTOILU JA ENNAKOINTI LÄHESTYMISTAPOINA KEHITTÄMISTYÖSSÄ

3.1

Palvelumuotoilun avulla asiakaskeskeistä lähestymistä ja liiketaloudellista arvoa

Palvelumuotoilu oli tämän kehittämistyön toinen lähestymistapa, ja sen tarkoituksena oli tuoda kehittämistyöhön erityisesti asiakkaan palvelukokemuksen ymmärtämisen ja kehittämisen näkökulmaa. Tämän lisäksi kehittämistyössä hyödynnettiin palvelumuotoilun metodeja. Tutkimustyöni aluksi halusin pohtia, miksi tässä
kehittämistyössä on perusteltua puhua palvelumuotoilun käyttämisestä. Palvelumuotoilua voidaan selittää ja kuvailla useilla tavoilla, mutta yhteistä kaikille kuvailuille on asiakas- ja käyttäjälähtöinen ajattelutapa. Service Design Network puheenjohtaja Birgit Mager (2015) kuvaa palvelumuotoilua toiminnaksi, jossa käytetään muotoilun prosesseja ja metodeja luomaan palveluja, jotka ovat käyttäjälleen
hyödyllisiä, käytettäviä sekä haluttavia. Palvelumuotoilun avulla kehitetty palvelu
tuottaa arvoa sekä palvelun käyttäjälle, että sen tuottajalle. Tuulaniemen (2011,
142-143) mukaan palvelumuotoilun prosessissa olennaista on kasvattaa nimenomaan asiakasymmärrystä, ja hankkia tietoa asiakkaista sekä tutkia heidän tarpeitaan ja toiveitaan. Stickdorn ym. (2018; 15, 21) toteavat, että asiakasarvon lisäksi
palvelumuotoilu tarjoaa myös liiketoiminnallista arvoa, sillä palvelumuotoilun avulla
tapahtuvassa palvelun kehittämisessä yhdistyvät asiakaslähtöisyyden, asiakastarpeen ja liiketaloudellisen näkökulman huomiointi. Palvelumuotoilun keinot soveltuvat parantamaan olemassa olevia palveluja tai innovoimaan kokonaan uusia palvelu- ja arvotarjoomia asiakkaille.
Ojasalo, Moilanen & Ritalahden (2015; 36, 71-75) mukaan palvelumuotoilu sopii
palveluliiketoimintaan liittyvään kehittämiseen, sillä se tarjoaa selkeän kehittämisprosessin sekä menetelmiä, jotka tuovat palvelun käyttäjät kehittämisen keskiöön.
Palvelumuotoilua voidaan soveltaa palvelun kehittämiseen hyvin laajasti. Se soveltuu esimerkiksi yrityksen strategian ja liiketoiminnan kehittämiseen sekä palveluprosessien, palveluympäristön ja asiakaskontaktien kehittämiseen. Palvelumuotoilun tavoite on optimoida ja kehittää palveluja sekä luoda käyttäjän kannalta helppokäyttöisiä, hyödyllisiä ja haluttavia palvelukokemuksia. Palvelumuotoilussa huomioidaan myös palveluntuottajan näkökulma, ja halutaan kehittää tehokkaita,
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taloudellisesti kannattavia sekä kilpailijoista erottuvia palvelukonsepteja. Palvelumuotoilun prosessi sisältää tyypillisesti laajaa tiedonhankintaa kehittämisen kohteesta, yhteisöllistä ideointia ja nopeaa ideoiden testausta sekä prototypointia.
Prosessin vaiheita voidaan kokeilla ja toistaa useasti, ja hankitun tiedon sekä ymmärryksen pohjalta haetaan ennakkoluulottomasti ja avoimesti uusia ratkaisuja.
Keskeistä on se, että palvelumuotoilu alkaa aina ensin asiakasymmärryksen hankkimisesta, ja ideointi seuraa vasta sen jälkeen.
Strategisesti palvelumuotoilun avulla voidaan havaita uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä luoda uudenlaista kilpailuetua. Palvelumuotoilu lähestymistapana
auttaa fokusoimaan toimintaa asiakaslähtöisemmäksi, kehittämään uusia ja olemassa olevia palveluja sekä parantamaan yrityksen sisäisiä prosesseja. (Tuulaniemi 2011, 95-96). Kotlerin (2016, 101) mukaan aito asiakasymmärrys auttaa
merkityksekkään asiakassuhteen ja arvon luomisessa sekä kestävän kilpailuedun
saavuttamisessa. Asteelle pyrkimys entistä paremman asiakasymmärryksen luomiseen on luontevaa, koska kyseessä on hyvin asiakaslähtöinen palveluyritys.
Aste haluaa vastata yritysasiakkaiden tarpeisiin tarjoamalla heille tehokkaita ja
kustannuksiltaan järkeviä palveluja, sekä auttaa asiakkaita tavoittamaan heidän tavoittelemansa yleisöt (Aste Helsinki Oy 2018).
Tutkimustyöni käsittelee palveluliiketoiminnan kehittämistä, joten halusin selvittää
mitä on palvelu? Grönroosin (2009, 25) mukaan yritysten tarjoomassa on aina
kyse asiakkaalle tuotetusta palvelusta huolimatta siitä, mikä on yrityksen ydintuote.
Asiakkaat eivät Grönroosin mielestä osta tuotteita tai palveluita, vaan niiden tuottamia hyötyjä. Asiakkaan kokema arvo syntyy silloin, kun hän hyödyntää ostamaansa tuotetta, ratkaisua tai palvelua. Asteen tapauksessa yrityksen ydintuotetta
edustavat viestinnän erilaiset palvelut. Asteen tuottama hyöty ja arvo yritysasiakkaille ilmenee siten, että yritysasiakkaalla on viesti tai sisältö, ja Aste tarjoaa keinoja saada tämä viesti perille asiakkaan toivomille kohderyhmille. Grönroos (2009,
26) toteaa, että jatkuvaa kilpailuetua on haastavaa rakentaa vain yrityksen ydintuotteen varaan, ellei yrityksellä ole siihen liittyvää etulyöntiasemaa kilpailijoihin
nähden, kuten esimerkiksi kilpailijoita pienemmät kustannukset tai pysyvä tekninen
etu. Yritykset voivat erottua kilpailussa omaksumalla palvelunäkökulman. Se tarkoittaa sitä, että asiakassuhteita sekä niihin kuuluvia palveluaineksia pidetään yrityksessä strategisesti tärkeässä asemassa ja asiakkaan näkökulma on yrityksen
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liikkeellepaneva voima. Palvelunäkökulman avulla voidaan kasvattaa asiakkaan
kokemaa arvoa ja lisätä yrityksen kilpailukykyä. (Grönroos 2009; 28-29.) Zeithaml,
Bitner & Gremler (2013, 8) esittävät lisäksi seuraavia syitä, miksi yritysten kannattaisi omaksua palvelunäkökulma toimintansa lähtökohdaksi sekä kehittää palveluaan jatkuvasti:
•

Pelkkä tuote ei tarjoa asiakkaalle niin paljon arvoa kuin tuotteen ja palvelun
yhdistelmä, joten asiakas saa rahoilleen lisäarvoa palveluun panostamisen
kautta.

•

Erityisesti B2B-markkinoilla yritysasiakkaat kaipaavat itselleen räätälöityjä
ratkaisuja, ja usein sopivin vastaus on spesifisti asiakkaan palvelutarpeeseen suunnattu tuotteen ja palvelun yhdistelmä (ns. product-service solution).

•

Hyvä palvelu sitouttaa asiakkaita enemmän kuin pelkkä tuotteen tarjoaminen. Näin ollen palvelun kehittämisen avulla voidaan kehittää asiakasuskollisuutta sekä asiakastyytyväisyyttä huomattavasti.

•

Hyvään palveluun sekä korkeaan palvelunlaatuun panostaminen on keino
saavuttaa kilpailuetua sekä erottautua markkinoilla.

Voidaan siis todeta, että Aste voi saavuttaa uudenlaista kilpailuetua, jos kehittämistehtävässä onnistutaan tuomaan yrityksen ajatteluun entistä vahvemmin palvelunäkökulmaa ja pystytään sen myötä kasvattamaan asiakkaiden kokemaa arvoa
Asteen tuottamasta palvelusta. Palvelumuotoilu on tähän kehittämistyöhön soveltuva menetelmä, sillä sen avulla haluttiin ymmärtää paremmin tulevaisuuden asiakkaiden palvelutarpeita ja miettiä, kuinka omaa toimintaa pitäisi kehittää näihin tarpeisiin vastaamiseksi. Palvelumuotoilun menetelmien avulla haluttiin myös selvittää asiakkaiden lausumattomia toiveita, ja mietittiin keinoja kehittää Asteen tarjoomaa vastaamaan näitä vielä tiedostamattomia tarpeita.
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3.2

Muuttuva media-ala

Tämän kehittämistyön toisen lähestymistavan, eli ennakoinnin, perustelut kytkeytyvät Asteen muutoksessa olevaan toimintaympäristöön, eli media-alaan. Mediaalan murros vaikuttaa voimakkaasti alalla toimiviin yrityksiin sekä niiden asiakkaisiin, kumppaneihin ja alihankkijoihin. Selvitin taustoja toimialan muutokselle ja
pohdin, mitä vaikutuksia sillä on opinnäytetyössä tehtävään kehitystyöhön.
Viestinnän Keskusliiton (VKL) mukaan joukkoviestintä Suomessa on jakautunut
perinteisesti graafiseen teollisuuteen, eli sanoma- ja aikakausilehtiin sekä kirjoihin;
sähköiseen joukkoviestintään, eli tv-, radio- ja internetalaan; tallenneviestintään, eli
äänitteisiin, videoihin ja elokuviin; sekä erilaisiin digitaalisen median liiketoimintamuotoihin, kuten sosiaalisen median yrityksiin ja peliteollisuuteen. Digitaalisten
teknologioiden kehittyminen on kuitenkin muuttanut media- ja viestintäalaa nopeasti aina 2000-luvun alusta lähtien, ja nykyisin mediayritysten toimintaa ei voi enää
jaotella edellä mainitun kaltaisesti jakelukanavien perusteella. (Malmelin & Villi
2015, 17)
Nykyään monet mediayritykset toimivat useilla eri kanavilla ja alustoilla sekä tuottavat monikanavaista sisältöä ja palveluja. Mediayritysten toimintaa voisi jakaa nykyaikaan sopivammalla tavalla niiden avaintoimintojen perusteella, joita ovat:
•

Sisältöjen tuottaminen

•

Sisältöjen markkinointi ja myynti

•

Sisältöjen jakelu

Tästä näkökulmasta katsottuna media-alalla siis on toimijoita, jotka
•

Suunnittelevat ja tuottavat sisältöjä

•

Markkinoivat ja myyvät sisältöjä

•

Tuottavat alustan sisällön tuotannolle ja jakelulle

Media-alan murrokseen sopeutuminen edellyttää yrityksiltä uusien toimintatapojen
omaksumista sekä uudenlaisten palvelujen ja liiketoimintamallien luomista. Useat
alan yritykset ovat joutuneet miettimään toimintaansa uudestaan. Varsinkin painetun median kenttä on muuttunut nopeasti, ja sen myötä monet painettujen
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julkaisujen tuottajat ovat kehittäneet toimintaansa monikanavaisten sisältökokonaisuuksien tuottamisen sekä digitaalisten media-alustojen kehittämisen suuntaan.
(Malmelin & Villi 2015, 18-20). Media-alan murros on yksi syy tämän opinnäytetyön aiheeseen. Media-alalla toimivien yritysten, kuten Asteen, on entistä tärkeämpää miettiä tulevaisuuden suuntaa, toiminnan kehittämistä sekä kilpailuetua rajusti
muuttuvalla toimialalla.

3.3

Ennakoivan ja innovatiivisen kehittämisen hyödyntäminen muuttuvan toimintaympäristön hallinnassa

Ennakointi lähestymistapana liittyy tässä kehittämistyössä muuttuvien kilpailutilanteiden hallintaan. Ennakointiin kuuluu tulevaisuutta koskevan tiedon tuottaminen ja
analysointi, ja sen avulla voidaan hahmottaa erilaisia mahdollisia tulevaisuuskuvia,
jolloin tulevaisuuden muutoksiin on helpompaa varautua (Ojasalo ym. 2015, 39).
Ennakoinnin avulla tässä kehittämistyössä haluttiin visioida Asteen tulevaisuuden toimintaympäristöä sekä hahmottaa media-alan asiakkaiden tulevaisuuden palvelutarpeita. Palvelumuotoilu ja ennakointi yhdessä ovat perusteltuja
lähestymistapoja, sillä ne auttavat hahmottamaan tulevaisuuden asiakkaiden piileviä tarpeita sekä tulevaisuuden kehityssuuntia. Ennakointi kytkeytyy luontevasti
palvelumuotoiluun myös sen vuoksi, että palvelua kehitetään aina tulevaisuuden
asiakkaille ja tulevaisuuden tilanteisiin. (Ojasalo ym. 2015, 73-74).
Liiketoimintaympäristöt muuttuvat nykyisin entistä tiheämmin, eikä markkinoiden
mullistusten väliin jää enää pitkiä vakaita kausia, jolloin saavutetusta kilpailuedusta
olisi yrityksille pitkäaikaista tai pysyvää hyötyä. Sen vuoksi kestävän kilpailukyvyn
saavuttaminen ei ole enää mahdollista, ja yritysten uusiutumispaineet markkinoilla
ovat kovat. Tilannetta tähän suuntaan muokkaavia voimia ovat varsinkin globalisaatio ja digitalisaatio. Kilpailu ei ole enää paikallista, vaan maailmanlaajuista. Sen
ja nopean teknologisen kehityksen myötä uutta kilpailua voi ilmaantua odottamattomistakin suunnista, esimerkiksi aivan toisilta toimialoilta. Yritysten tulisi sen
vuoksi olla jatkuvasti hereillä ja tarkkailla varoitusmerkkejä markkinatilanteen muutoksista. Nopeasti muuttuvassa kilpailussa jatkuvaa menestystä ei voida rakentaa
pysyvän kilpailuedun varaan, mutta yritykset voivat saada merkittävää hyötyä siitä,
että tutkivat aktiivisesti mahdollisuuksia hyödyntää väliaikaista kilpailuetua. Tämä
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vaatii ketterää reagointia muuttuviin kilpailutilanteisiin sekä panostusta yrityksen
muutos- ja uudistumiskykyyn. Yritysten reagointi- ja muutosvoima piilee erityisesti
niiden työntekijöissä, joten yritysten tulisi investoida henkilökunnan kouluttamiseen
ja varmistaa, että henkilöstöllä on ne työkalut, joita toiminnan kehittäminen sekä
oma henkilökohtainen kehittyminen vaatii. Myös rekrytoinnissa tämä kannattaisi
ottaa huomioon ja painottaa syvän ja kapean erikoisosaamisen sijaan henkilöitä,
jotka ovat valmiita jatkuvaan uuden oppimiseen ja omien taitojen kehittämiseen.
(McGrath 2013, Kinnin 2014 mukaan).
Ennakoinnin menetelmät soveltuvat kehittämistyöhön silloin, kun halutaan tunnistaa liike-elämän tulevaisuuden strategisia kehittämisalueita. Muuttuvassa kilpailutilanteessa yritykselle on kannattavaa, ellei välttämätöntä, miettiä omaa nykyistä kilpailuetuaan sekä keinoja vahvistaa tai uudistaa sitä. Syvällinen ymmärrys siitä,
mitä asiakas tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa auttaa oman palvelutarjooman muodostamisessa. Skenaariotyöskentely on ennakoinnin menetelmä, jonka avulla voidaan luoda sekä analysoida erilaisia mahdollisia tulevaisuuskuvia. Skenaariot eivät ennusta tulevaa, vaan kuvaavat vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja voivat siten
toimia strategisen suunnittelun työvälineenä. (Ojasalo ym. 2015; 73, 146-147).
Schwenker & Wulfin (2013, 216-219) mukaan tulevaisuuden epävakaisuus, kompleksisuus ja monitulkintaisuus vaikuttavat yritysten toimintaympäristöön ja asettavat haasteita strategiselle johtamiselle. Huolimatta siitä yritysten kuitenkin pitää
tehdä päätöksiä tulevaisuuden liiketoiminnan suhteen. Epävarmoina aikoina skenaariotyöskentely lähestymistapana auttaa taklaamaan useita johtamisen strategisia haasteita.
•

Skenaariotyöskentely haastaa ajattelemaan tulevaisuuden muutosajureita
ja miettimään mitä ne tarkoittavat oman toimialan kannalta.

•

Skenaariotyöskentely yhdessä sidosryhmien kanssa auttaa tuomaan esiin
moninaisia näkökulmia kehityshaasteeseen ja päätöksentekoon.

•

Se myös helpottaa päätöksentekoa tarjoamalla perusteltuja analyyseja
mahdollisista tulevaisuuksista.

Jatkuvasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä jokainen median alalla toimiva
yritys joutuu jatkuvasti arvioimaan omaa liiketoimintamalliaan. Menestyminen
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tulevaisuuden haasteissa edellyttää innovatiivisuutta: kykyä kehittää liiketoimintaa, uusia palveluja sekä brändimielikuvaa. (Malmelin & Villi 2015, 49). Toimintaympäristöjen nopeat muutokset aiheuttavat sen, ettei analyyttinen pitkän tähtäimen suunnittelu hyödytä eteen tulevien liiketoiminnan ongelmien ratkaisussa.
Sen sijaan yritysten on tulisi hyödyntää toiminnassaan luovuutta, kykyä yhdistellä
erilaisia asioita sekä kykyä sietää epäonnistumisia. (Hassi, Paju & Maila 2015, 8).
Innovaatioita pidetään usein tekniikkalähtöisinä, eli esimerkiksi teknologisia menetelmiä hyödyntävinä, mutta ne voivat yhtä hyvin liittyä myös vaikkapa organisaation tai liiketoimintamallin uudistamiseen. Sosiaalinen innovoiminen tarkoittaa
esimerkiksi uudenlaisia toimintatapoja ja uusia käytäntöjä, ja myös tällainen kehittäminen on arvokasta yrityksille ja organisaatioille. Palveluyrityksissä asiakkaan
rooli on hyvin keskeinen, kun toiminta perustuu asiakkaiden tarpeisiin ja heidän
ongelmiensa ratkaisemiseen. Palveluinnovaatiossa tavoitteena on tuottaa hyötyä
sekä asiakkaalle että palveluntarjoajalle palvelun uudistamisen ja kehittämisen
kautta. (Ojasalo ym. 2015, 13-14).
Edellä mainitut innovatiivisen ajattelun hyödyt linkittyvät tähän kehittämistyöhön.
Varsinkin palveluinnovaatio sekä sosiaalinen innovaatio olivat kiinnostuksen
kohteena, kun tässä kehittämistehtävässä haettiin uudenlaisia näkökulmia
Asteen liiketoimintaan tilanteessa, jossa yrityksen toimintaympäristö ja kilpailutilanne ovat jatkuvan muutoksen keskellä.
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4

TOIMEKSIANTAJA MEDIA- JA MARKKINOINTIVIESTINNÄN PALVELUYRITYS ASTE

Kehittämistyön toimeksiantaja Aste on palveluliiketoiminnan yritys, joka tarjoaa
asiakkailleen mediaviestinnän sekä markkinoinnin palveluja. Asteen asiakkaita
ovat esimerkiksi media-alan yritykset, kuten mediatalot, kustantajat, organisaatiot
ja brändit, jotka haluavat ulkopuoliselta kumppanilta apua sisältöjensä jakamiseen.
Aste suunnittelee ja toteuttaa asiakkailleen ulkoasuja, käyttöliittymiä ja tietojärjestelmiä; printti- ja digitaalista viestintää sekä markkinointia ja mainontaa. Palveluihin
kuuluvat muun muassa konseptointi ja suunnittelu, toteutus ja tuotanto sekä ylläpito ja kehitystyö. (Aste Helsinki Oy 2018)
Aste yhdistää toiminnassaan viestinnän suunnittelun, materiaalintuotannon, sekä
tekniset alustat tehokkaiksi ja kustannuksiltaan järkeviksi palveluiksi. Asteella on
tällä hetkellä 85 työntekijää, jotka tekevät töitä yli 200 yrityksen tai organisaation
kanssa. Toimintamallin keskiössä on asiakas. Aste suunnittelee palvelunsa kohdistetusti asiakkaan tarpeiden mukaan, ja jokaiseen asiakasprojektiin nimetään
oma ’astelainen’, eli projektiin kiinnitetty työntekijä, jos asiakas niin toivoo. Astelainen on henkilö, joka kantaa kokonaisvastuun asiakastyöstä ja työskentelee tiiviisti
yhdessä asiakkaan omien työntekijöiden kanssa projektin päämäärien saavuttamiseksi. (Aste Helsinki Oy 2018)
Yrityksen osaamiseen ja tarjontaan kuuluvat visuaalisen sekä digitaalisen viestinnän palvelut. Visuaalisen viestinnän alueella Aste tarjoaa monipuolista taitto- ja julkaisutyötä eri kanavissa sekä printti- ja digimaailman ulkoasujen suunnittelua. Digitaalisen viestinnän alueella yritys suunnittelee, kehittää ja toteuttaa teknisiä alustoja, vastaa viestintäkokonaisuuksien levittämisestä eri kanavissa sekä kehittää
asiakkailleen erilaisia tuotannon prosesseja. (Aste Helsinki Oy 2018)
Aste haluaa olla asiakkaan kumppani ja auttaa asiakkaitaan myös liiketoiminnan
kehittämisessä. Asteen tunnuslause on: ”Olemme mukanasi kaikissa vaiheissa;
aina ideasta asti tavoitteeseen sekä edelleen jatkokehitykseen”. Asteen asiakkaita
ovat muun muassa Suomen Kuvalehti sekä Kirkko ja Kaupunki-mediaperhe (kuva
1), Suomalainen Kirjakauppa, K-kauppiasliitto ja Ampparit.com, joka kerää uutissyötettä eri medioista. (Aste Helsinki Oy 2018)
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Kuva 1. Asteen palvelutuotteita ovat erilaiset mediaviestinnän ja markkinoinnin
palvelut. Kuvassa esimerkkejä Asteen tekemästä asiakastöistä Suomen Kuvalehdelle sekä Kirkko ja Kaupunki-mediaperheelle. Kuvakaappaus Asteen www-sivuilta. (Aste Helsinki Oy 2018)
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KEHITTÄMISPROSESSIN VAIHEET

Kerron tässä luvussa kehittämistyön eri vaiheista tiiviistetysti. Työn kokonaisuutta
on kuvattu myös prosessinkuvauskaaviossa (kuvio 2). Työn vaiheet olivat:
1. Kehittämistyön lähtökohtien selvittäminen. Kehittämistyö lähti liikenteeseen kehittämisaiheen sekä kehittämishaasteiden määrittelystä. Työn alkuperäinen kehittämisaihe oli Asteen brändin kehittäminen sekä yrityksen
brändiviestin kirkastaminen palvelumuotoilun avulla. Kehittämishaasteet olivat:
- Selvittää toteutuuko yrityksen tavoittelema brändiviesti sekä käytännön tekemisessä että yrityksen ulospäin suuntautuvassa brändiviestinnässä
- Miettiä sekä ideoida, kuinka yrityksen brändiviestiä voidaan kehittää ja kirkastaa
2. Empiirisen aineiston hankinta ja analyysi. Seuraavaksi toteutettiin kehittämistyön empiirinen tiedonhankinta laadullisten haastattelujen avulla.
Asteen asiakkaiden ja työntekijöiden haastatteluiden avulla muodostettiin
näkemystä yrityksen tämän hetkisestä palvelutarjoomasta sekä asiakkaiden
tarpeisiin vastaamisesta. Palvelumuotoilu oli koko prosessin ajan lähestymistapana kehittämistyössä. Sen avulla haluttiin tuoda työhön käyttäjälähtöistä ajattelua sekä asiakaskokemuksen kehittämiseen soveltuvia menetelmiä. Haastattelujen jälkeen aineiston analyysissa korostuivat toimialan
muutosten aiheuttamat haasteet yrityksen ja sen asiakkaiden liiketoiminnassa. Sen perusteella yhdessä Asteen edustajien kanssa työlle päätettiin
asettaa uudistetut tavoitteet. Kehittämisen uudeksi kohteeksi tuli muuttuvan
toimintaympäristön sekä uudistuvien asiakastarpeiden kartoittaminen sekä
palveluliiketoiminnan kehitystarpeiden selvittäminen. Uudeksi kehittämishaasteeksi määritettiin tulevaisuuden toimintaympäristön sekä asiakkaiden palvelutarpeiden ennakointi, sekä sen miettiminen miten yrityksen
tulisi kehittää omaa osaamistaan suhteessa näihin molempiin.
3. Yhteissuunnittelu ja yhteisölliset ideointimenetelmät. Työssä hyödynnettiin yhteissuunnittelua, ennakointia sekä yhteisöllisiä ideointimenetelmiä
ratkaisemaan kehittämishaasteita. Yhteissuunnittelun työpajoissa Asteen
työntekijät osallistuivat yrityksen toimintaympäristön ennakointiin ja
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tulevaisuuden asiakastarpeisiin vastaavien palveluideoiden luomiseen. Tulevaisuuden toimintaympäristön ennakointia ja skenaariotyöskentelyä hyödynnettiin sen pohtimiseen, mihin suuntaan media-ala on menossa, ja mitkä
ulkoiset voimat vaikuttavat siihen ja mediapalvelujen loppukäyttäjiin. Yhteissuunnittelun työpajojen kehittämistehtävänä oli palveluideoiden luominen
näihin tulevaisuuden asiakastarpeisiin, sekä mielikuvan kirkastaminen Asteen oman osaamisen kehitystarpeista.
4. Analysointi ja päätelmät. Kehittämistehtävän lopuksi tehtiin arviointia ja
reflektointia siitä, miten työssä onnistuttiin vastaamaan tutkimuksellisen kehitystyön kehittämishaasteisiin.

Kuvio 2. Kehittämistyön prosessinkuvaus.
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KEHITTÄMISTYÖN SUUNNITELMA

6.1

Kehittämistyön lähtökohdat ja kehittämishaasteiden määrittely

Yhteistyö Asteen ja itseni välillä alkoi syksyllä 2017, kun hain toimeksiantajaa
opinnäytetyölleni. Lähtökohtanani oli löytää mielenkiintoinen työelämän projekti,
jossa voin hyödyntää mahdollisimman monipuolisesti ylemmän ammattikorkeakouluasteen (yamk) koulutuksessa oppimiani asioita, sekä pääsen toteuttamaan palvelumuotoilua hyödyntävää kehittämisprosessia. Oma työkokemukseni on vaatesuunnittelun sekä kaupallisen tuotemuotoilun alalta, ja halusin haastaa itseäni oppimaan uutta hankkimalla opinnäytetyötäni varten yhteistyöyrityksen toimialalta,
joka ei ole itselleni niin tuttu. Kuulin omien kontaktieni kautta media-alalla toimivasta Asteesta, otin yhteyttä ja sovimme yrityksen kehittämistarpeisiin sopivasta
palvelumuotoilua hyödyntävästä yhteistyöstä, jossa toimisin yrityksen ulkopuolisen
konsultin roolissa.
Lähdimme hakemaan mahdollisia näkökulmia kehittämistyöhön aluksi yhteisten
palaverien kautta. Tarve kehittämistehtävään nousi sen asian toteamisesta, että
Aste on 10 toimintavuotensa aikana kehittänyt tekemistään sekä osaamistaan uusille alueille. Aste aloitti alun perin mediatuotantoon keskittyneenä yrityksenä,
mutta nykyisin myös esimerkiksi graafiset palvelut ja digitaalinen kehittäminen ovat
olennainen osa yrityksen toimintaa. Kehittämisaiheen hahmottelu lähti siitä ajatuksesta, että haluttiin tutkia sitä, millaisena yrityksen nykyiset asiakkaat kokevat Asteen brändin ja eroaako se jollakin tavoin yrityksen näkemyksestä omaan brändiin.
Brändimielikuvan selvittämisen lisäksi Asteella oli myös kiinnostusta palvelumuotoilun menetelmien soveltamiseen kehittämistyössä.
Opinnäytetyöni kehittämistehtävän kohteeksi (kuvio 3) otettiin alkutapaamisten
myötä Asteen brändin kehittäminen palvelumuotoilun avulla sekä brändiviestin kirkastaminen.
Työn kehittämishaasteiksi määriteltiin:
•

Selvittää toteutuuko yrityksen tavoittelema brändiviesti sekä käytännön tekemisessä että yrityksen ulospäin suuntautuvassa brändiviestinnässä

•

Miettiä sekä ideoida, kuinka yrityksen brändiviestiä voidaan kehittää ja kirkastaa
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Kuvio 3. Kehittämistyön alkuperäinen tavoite oli brändin kehittäminen sekä Asteen
brändiviestin kirkastaminen palvelumuotoilun avulla.

Schultz, Barnes, Schultz, & Azzaron (2009, 23-24) mukaan brändin rakentaminen
vaatii holistista lähestymistä: jokainen brändin kosketuspiste, jokainen asiakkaan
kokemus ja jokainen jatkuva asiakassuhde yrityksen kanssa muovaa brändiä.
Brändiviesti muodostuu ja muodostetaan siellä missä brändi kohdataan, yhdessä
asiakkaiden sekä muiden sidosryhmien kanssa. Palvelumuotoilun avulla kehittämistyöhön haluttiin tuoda nimenomaan ymmärrystä asiakaskohtaamisista ja brändin kosketuspisteistä, sekä asiakaslähtöistä ajattelua ja metodeja. Palvelumuotoilua hyödyntämällä brändin kehittämiseen voidaan tuoda syvempää ymmärrystä
palvelun kontaktipisteistä sekä siitä, mitä asiakkaat haluavat ja mitkä ovat heidän
tarpeensa palvelua kohtaan. Kehittämistehtävän tutkimusosuudessa päätettiin selvittää asiakkaiden näkemystä brändiin. Tähän haluttiin sisällyttää ulkoisten asiakkaiden lisäksi myös sisäiset asiakkaat, eli yrityksen työntekijät, sillä he tekevät
työtä asiakasrajapinnassa ja heillä on runsaasti hiljaista tietoa asiakkaiden kokemuksesta. Asiakastyötä tehdessään he myös välittävät yrityksen brändiviestiä
ulospäin asiakkaille sekä muille sidosryhmille.
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6.2

Kehittämistyön suunnittelu

Ennen kehittämistyön tarkempaa suunnittelemista halusin löytää perusteluja, millaisia asioita tulee huomioida palvelujen kehittämiseen liittyvässä kehitystyössä.
Oma aiempi kehittämiskokemukseni liittyy tuotteiden suunnitteluun sekä suunnittelu- ja valmistusprosessien parantamiseen. Sen vuoksi tuntui luontevalta aloittaa
perustelujen kartuttaminen siitä, mitä eroja voidaan nähdä fyysisiä tuotteita tai aineettomia palveluja tarjoavien yritysten toiminnassa. Grönroosin (2009, 89-90)
mukaan tuotepohjaisen yrityksen tarjooman ydin on fyysinen tuote, joka yleensä
tuotetaan ennalta myöhemmin tapahtuvaa myyntiä varten. Markkinoinnissa ja
asiakaslupauksessa keskitytään silloin tuoteominaisuuksista viestimiseen. Jos
tuotteen ominaisuudet ovat sellaisia, joita asiakkaat haluavat, tuote täyttää asiakkaalle annetun lupauksen. Tuoteperustaisen tarjooman asiakassuhdeviestintä perustuu yleensä niin sanottuun 4P’s malliin, jolloin viestinnän ytimessä ovat etukäteen tuotettu tuote (Product), sekä tuotteen ominaisuudet; tuotteen hinta (Price);
tuotteen saatavuus (Place) sekä tuotteen markkinointiviestintä (Promotion) (Wilson, Zeithaml, Bitner & Gremler 2012, 21).
Palveluyritysten täytyy puolestaan rakentaa asiakaslupaustaan sekä asiakassuhteidensa hallintaa toisenlaisista lähtökohdista. Palvelujen luonteeseen kuuluu, että
ne ovat immateriaalisia, ja ne tuotetaan ja kulutetaan samanaikaisesti. Niitä ei voi
siis tuottaa etukäteen eikä valmistaa varastoon. Palvelut ovat myös katoavia: palvelua ei voi palauttaa tai myydä uudelleen. Lisäksi ne ovat laadultaan epäyhteneväisiä: palvelun tuottaja ja asiakas tuottavat palvelun yhdessä. Palvelua on hankala tuottaa tasalaatuisena, koska palvelutilanteet ja niihin liittyvät ihmiset vaihtelevat. Samoin asiakkaan kokemus laadusta perustuu henkilökohtaiseen arvioon ja
vaihtelee henkilöstä riippuen. (Wilson ym. 2012; 15, 21-22)
Palvelujen ominaisuudet eroavat siis olennaisesti fyysisten tuotteiden ominaisuuksista, ja sen vuoksi tämä ohjaa myös palveluyritysten toimintaa sekä asiakassuhteiden hallintaa. Palvelujen olennaisia kilpailu- sekä erottautumiskeinoja markkinoilla ovat
•

palvelun tuottamiseen liittyvät ihmiset (people)

•

palvelun fyysiset ilmenemismuodot (physical evidence) sekä
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•

itse palvelun tuottamisen prosessi (process). (Wilson ym. 2012; 15, 21-22)

Grönroosin (2009, 91-93) mukaan palveluprosessissa yritys tuottaa asiakkaalleen
arvoa ja täyttää palvelulupauksensa siten, että yrityksen resurssien yhdistelmää
käytetään vuorovaikutuksessa yhdessä asiakkaiden kanssa. Palvelun vuorovaikutussuhteen muodostavat näin ollen kolme tekijää: (1) palvelun tarjoava yritys, (2)
palvelun tuottavat työntekijät sekä (3) palvelua kuluttavat asiakkaat. Aste on palveluyritys, ja sen vuoksi mietin kehittämistyön etenemistä Grönroosin (2009) Palvelujen johtaminen ja markkinointi -teoksen kautta. Halusin soveltaa Grönroosin esittelemää palvelumarkkinoinnin kolmiota (2009, 91) hahmottaakseni Asteen palvelun
vuorovaikutussuhteita. Grönroosin mallia mukaillen Asteen palveluprosessin vuorovaikutuksessa on osallisina kolme tekijää: Aste ja sen yritysjohto, Asteen asiakkaat sekä Asteen työntekijät (kuvio 4).
Vuorovaikutussuhteet voidaan tiivistää seuraavasti:
Asteen ja sen asiakkaiden välinen vuorovaikutussuhde
•

Aste antaa asiakkaalleen palvelulupauksen

•

Asiakkaat ostavat ja kuluttavat Asteen tarjoamaa palvelua

Asteen ja sen työntekijöiden välinen vuorovaikutussuhde
•

Aste mahdollistaa palvelulupauksen pitämisen tarjoamalla työntekijöilleen resurssit sen toteuttamiseen

•

Työntekijät ovat Asteen näkökulmasta yksi palvelun tuottamisen mahdollistava resurssi. Muita resursseja ovat muun muassa palvelun tuottamiseen käytetty teknologia, yrityksessä oleva tietämys ja osaaminen,
asiakas sekä asiakkaan aika (Grönroos 2009, 92).

Asteen työntekijöiden ja Asteen asiakkaiden välinen vuorovaikutussuhde
•

Työntekijät lunastavat yrityksen antaman palvelulupauksen toimittamalla
asiakkaille lupauksen mukaista palvelua

•

Asiakkaat ja työntekijät tuottavat palvelun vuorovaikutuksessa toistensa
kanssa
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Kuvio 4. Asteen palvelun muodostavien tekijöiden vuorovaikutussuhteen kuvaus
mukaillen Grönroosin (2009, 91) palvelumarkkinoinnin kolmiota.

Vuorovaikutussuhteiden hahmottamisen jälkeen oli mielestäni perusteltua sisällyttää tässä kehittämistehtävässä nämä kolme näkökulmaa brändin ja brändimielikuvan selvittämiseen:
•

YRITYSJOHDON NÄKEMYS. Selvitetään, mitä yrityksen johdossa ajatellaan Asteen brändistä ja brändistrategiasta.

•

TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYS. Selvitetään, miten yrityksen sisäiset asiakkaat, eli työntekijät, kokevat brändiviestin, sen toteutumisen ja näkymisen.
Selvitetään myös, miten brändiviestin koetaan toteutuvan asiakastyössä ja
yrityksen omassa viestinnässä.

•

ASIAKKAAN NÄKEMYS. Selvitetään, miten asiakkaat näkevät Asteen
brändin ja toteutuuko/näkyykö brändiviesti ulospäin sellaisena, kuin yrityksen sisällä ajatellaan.

Tämän jälkeen tein alustavan suunnitelman kehittämistyön etenemiselle. Suunnittelin, että ensimmäiseksi työssä tehtäisiin lähtökohta-analyysi sekä käyttäjätiedon hankintaa. Tässä selvitettäisiin edellä mainitut kolme eri näkökulmaa Asteen
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brändimielikuvaan, sekä hankittaisiin haastattelujen avulla empiiristä tietoa kehittämisaiheesta. Toiseksi halusin, että työssä hyödynnettäisiin palvelumuotoilua
rakentamalla asiakkaan palvelupolkua markkinointi- ja mediatoimiston käyttäjänä, ja mietittäisiin sen perusteella mitä kehitettävää tai mahdollisia kipukohteita
Asteen tarjoamassa palvelussa löytyy. Lisäksi tarkoituksena oli miettiä, kuinka
brändin mukainen viestintä toteutuu palvelupolussa ja sen eri kosketuspisteissä
sekä fyysisessä todistusaineistossa. Kolmanneksi halusin, että kehittämistyössä
käytettäisiin yhteissuunnittelun keinoja. Ajatuksenani oli, että Asteen brändiä
voitaisiin kehittää ja kirkastaa yhteissuunnittelun keinoilla osallistamalla Asteen sisäisiä sidosryhmiä brändityöhön. Tavoitteena olisi palvelupolun ja sen kosketuspisteiden kehittäminen brändiviestinnän tavoitteiden suuntaan yhteissuunnittelun
työpajoissa.
Kehittämistyön alustavana tavoitteena oli siis luoda syvempää asiakasymmärrystä yrityksen ulkoisista ja sisäisistä kohderyhmistä sekä käyttää tätä
tietoa yhteissuunnittelun keinoin kirkastamaan yrityksen brändimielikuvaa.
Työssä haluttiin myös soveltaa palvelumuotoilun keinoja tuottamaan asiakaskeskeistä lähestymistä kehittämistyöhön. Kehittämistyötä lähdettiin toteuttamaan näistä yllä mainituista lähtökohdista. Myöhemmin empiirisen tiedonhankinnan, eli haastattelujen toteutuksen ja analysoinnin, jälkeen kuitenkin huomattiin,
että esiin tulleet asiat muuttivat näkökulmaa projektin kehitystyöhön olennaisella
tavalla, ja sen myötä työn kehitystarpeet sekä kehitystavoitteet päätettiin määritellä
uudestaan. (Tätä aihetta käsitellään tarkemmin luvussa 7 kappaleessa 7.3 Empiirisen aineiston analyysi ja kehittämistyön tarkennetut tavoitteet)
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7
7.1

EMPIIRISEN AINEISTON HANKINTA JA ANALYYSI
Tietoperusta ja empiirisen aineiston hankinnan suunnittelu

Ojasalon ym. (2015; 28-29, 34) mukaan tietoperusta tarkoittaa tietoa, johon kehittämistyön suunnittelu ja toteuttaminen perustuu. Taustatiedon hankkiminen kehittämisen kohteesta on tärkeää kokonaisuuden ymmärtämiseksi. Liiketoiminnan kehittämiseen liittyvässä tehtävässä olennaista taustatietoa voi olla esimerkiksi yritykseen ja sen toimintaympäristöön liittyvä tieto, yrityksen arvot ja strategiat sekä
yrityksen toimialan ymmärtäminen. Kehittämistyön tietoperusta kokoaa yhteen
kaiken oleellisen kehittämistehtävään liittyvän. Oma kehittämistehtäväni sijoittui alalle, josta minulla ei ollut juurikaan aiempaa kokemusta. Sen vuoksi koin tärkeäksi, että pyrin perehtymään mahdollisimman monipuolisesti kehittämistyön
taustoihin sekä media-alaan. Ennen varsinaisen tutkimustyön aloittamista hankin
taustatietoa kehittämistehtävään liittyen eri lähteistä: haastattelin Asteen perustajaa ja nykyistä hallituksen jäsentä, ja muodostin sen avulla kuvaa Asteen liiketoiminnasta sekä Asteen vahvuuksista ja haasteista. Luin brändin kehittämiseen liittyvää kirjallisuutta ja media- sekä markkinointialaa koskevia teoksia ja julkaisuja.
Seurasin alan yritysten blogeja ja liityin erilaisiin media-alan ja markkinoinnin sekä
palvelumuotoilun yhteisöihin LinkedInissä ja Facebookissa. Tein yamk-opintoihini
liittyen Asteen brändinhallinnan analyysin, jossa kartoitin yrityksen strategiaa, tavoitteita, visiota ja missiota, sekä yrityksen kilpailukenttään ja toimialan muutosajureihin keskittyvän Asteen toimintaympäristön strategisen analyysin. Lisäksi opiskelin avoimessa yliopistossa palvelujen markkinointia ymmärtääkseni kehittämistehtävän kontekstia syvällisemmin, ja kyetäkseni tuomaan perusteltuja näkökulmia
kehittämistyöhön. Palvelujen markkinoinnin opinnoissa keskityttiin muun muassa
asiakkaan laatukokemuksen muodostumisen perusteisiin sekä asiakastyytyväisyyteen vaikuttaviin tekijöihin.
Tämän kehittämistyön tietoperusta muodostuu empiirisestä aineistosta sekä
lähdeaineistosta. Kehittämistyön lähdeaineisto sisältää muun muassa palvelumuotoiluun, ennakointiin sekä skenaariotyöhön liittyvää kirjallisuutta. Nostan lähdekirjallisuuden joukosta muutaman kehittämistyön kannalta olennaisimman lähteen tietoperustan muodostamisessa:
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•

Grönroosin (2009) Palvelujen johtaminen ja markkinointi, jonka avulla muodostin kokonaiskuvaa siitä, miten palveluliiketoiminnan kehittämistä tulisi lähestyä. Omaksuin Grönroosin teoksesta kehittämistyötä kohtaan ajattelun,
että asiakaslähtöinen palvelunäkökulma on keino tuottaa asiakkaille aitoa
arvoa sekä erottua kilpailussa. Tätä ajattelutapaa hyödynnettiin erityisesti
yhteissuunnittelun työpajoissa, kun mukaan otettiin myös Asteen palvelutuotteiden loppukäyttäjien, eli asiakkaiden asiakkaiden, tarpeiden ennakointi. Tämän avulla työryhmää kannustettiin laajentamaan kehittämistyöhön liittyvää ideointia Asteen oman ydintarjooman ulkopuolelle.

•

Palvelumuotoilun lähestymistavan sekä käyttäjälähtöisten metodien suunnittelussa käytin apuna esimerkiksi Stickdornin ym. (2018) This is Service
Design Doing teosta. Kirjan perusteella ymmärsin syvällisemmin palvelumuotoilun prosessia, sekä sen hallintaa ja johtamista. Hyödynsin teosta
myös palvelumuotoilun työkalupakkina, joka neuvoi muun muassa asiakaslähtöisen tiedon keräämiseen liittyvissä asioissa ja työpajojen fasilitoinnissa.

•

Kehittämistyön hahmottamisessa hyödynsin Ojasalon ym. (2015) Kehittämistyön menetelmiä. Teos oli mielestäni hyvä apu koko kehittämistyön kokonaisuuden ymmärtämiseen, sekä kehittämisprosessin ja sen lähestymistapojen ja menetelmien suunnitteluun.

•

Yhteissuunnittelun työpajojen suunnittelussa käytin apuna erityisesti Lauttamäen (2014) Practical Guide For Facilitating A Futures Workshop opasta,
jossa kuvataan havainnollisesti tulevaisuuden ennakointia hyödyntäviä yhteissuunnittelun menetelmiä kehittämistyössä.

•

Malmelin & Villin (2015) Mediajohtaminen: Näkökulmia uudistuvaan mediaalaan teos auttoi minua ymmärtämään ja hahmottamaan media-alaa ja sen
murrosta, ja siten myös tämän kehittämistyön haasteita.

Kehittämistyön empiirinen aineisto pohjautuu kehittämistyön puitteissa tekemiini Asteen asiakkaiden sekä työntekijöiden laadullisiin haastatteluihin.
Ojasalon ym. (2015, 104-105) mukaan kehittämistyössä käytettävät tutkimusmenetelmät jaetaan määrällisiin, eli kvantitatiivisiin, ja laadullisiin, eli kvalitatiivisiin,
menetelmiin. Laadullisia menetelmiä käytetään tyypillisesti sellaisten aiheiden tutkimiseen, joita ei ennestään tunneta hyvin ja joita halutaan ymmärtää paremmin.
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Laadullisessa tutkimuksessa on usein tavoitteena kerätä monipuolista tietoa, sekä
sen avulla saavuttaa laajaa sekä kokonaisvaltaista ymmärrystä tutkimuskohteesta.
Haastattelu on tiedonkeruumenetelmä, jonka avulla saadaan nopeasti kerättyä syvällistä tietoa ja uusia näkökulmia tutkimuksen kohteesta (Ojasalo ym. 2015, 106).
Stickdornin ym. (2018, 122) mukaan kvalitatiivisen yksilöhaastattelun avulla voidaan saavuttaa runsaasti eri näkökulmia sekä ymmärrystä esimerkiksi käyttäjäkokemukseen, palveluun ja prosessiin, mutta myös henkilön yksilölliseen kokemukseen käyttäjätarpeista, käyttöympäristöstä tai käyttöön liittyvistä ongelmista. Haastattelu on kehittämistehtäväni kannalta perusteltu menetelmä, sillä tahdon
kerätä nimenomaan monipuolista ja syvää tietoa kehittämisen kohteesta.

7.2

Haastattelujen suunnittelu ja toteutus

Kehittämistehtävässä oli suunnitelman mukaan tarkoitus selvittää kolme erilaista
näkökulmaa Asteen brändiin: yritysjohdon näkemys, Asteen työntekijöiden näkemys sekä Asteen asiakkaiden näkökulma. Suunnittelin, että toteutan puolistrukturoituja haastatteluja käyttäjätiedon hankkimiseksi kaikista näistä ryhmistä. Ojasalon ym. (2015, 108) mukaan puolistrukturoitu haastattelu tarkoittaa sitä, että kysymykset on mietitty valmiiksi jo ennakkoon, mutta niiden järjestys voi vaihdella
haastattelun kulun mukaisesti. Haastattelija voi myös esittää haastattelun aikana
mieleensä tulevia lisäkysymyksiä. Haastattelu perustuu vuorovaikutukseen ja luottamukseen osallistujien välillä. Haastattelijan tulee kertoa haastateltavalle haastattelun tarkoituksesta, tavoitteista sekä siitä, kuinka kerätyn tiedon luottamuksellisuutta tullaan käsittelemään tutkimuksessa.
Tässä vaiheessa tapasin taas Asteen edustajia ja kerroin suunnitelmistani kehittämistyön suhteen sekä siitä, miten halusin työssä edetä. Suunnitelmani sopi Asteelle. Seuraavaksi kehittämistehtävään piti määrittää haastateltavat sekä kehittämistyöhön osallistuva työryhmä. Asteen puolelta nimettiin projektiin työntekijöitä,
joiden ajateltiin sopivan ja suostuvan kehittämistyöhön, ja kutsuin heidät mukaan
kehittämistyön projektiin. Aste nimesi myös media-alan asiakkaidensa joukosta
tiettyjä yritysasiakkaita, joiden ajateltiin edustavan monipuolisesti Asteen asiakkuuksia. Kontaktoin myös asiakkaita suoraan ja pyysin heitä osallistumaan palvelumuotoilua hyödyntävään projektiin, jonka tarkoituksena olisi palvelumuotoilun
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avulla kehittää heidän yhteistyökumppaninsa Asteen palvelua entistä asiakaslähtöisemmäksi. Sekä asiakkaat että työntekijät suostuivat mielellään kehityshankkeeseen, ja kaikki haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina kesäkuussa 2018.
Haastatteluihin osallistui kolme Asteen asiakkaiden edustajaa sekä yhdeksän Asteen työntekijää. Äänitin haastateltujen luvalla kaikki haastattelut, mikä mahdollisti
kaiken esiin tulevan tiedon tallentamisen välittömästi sekä jälkikäteen tapahtuneen
aineiston puhtaaksi kirjoittamisen eli litteroinnin.
Palvelumuotoilua lähestymistapana hyödynnettiin tässä vaiheessa siten,
että haastatteluissa kartoitettiin asiakkaiden palvelukokemuksia sekä palvelutarpeita, ja mietittiin Asteen tuottamaa palvelua sisäisen ja ulkoisen asiakkaan
näkökulmasta. Haastatteluissa kartoitettiin myös palvelun kontaktipisteitä sekä
mietittiin palveluprosessin kulkua. Ennakointi lähestymistapana oli mukana tässä
vaiheessa siten, että johdattelin keskustelua asiakkaiden tulevaisuuden tarpeiden
sekä tulevaisuuden toimintaympäristön haasteiden miettimiseen, ja sain sitä kautta
tietoa myös haastattelujen jälkeen toteutettujen ennakointia hyödyntävien työpajojen suunnitteluun. Suunnittelin haastatteluille hieman erilaiset rungot sen mukaan,
oliko haastateltavana Asteen asiakas vai Asteen työntekijä. Suunnittelin asiakkaiden haastattelut tiiviiksi, ja pyysin heidän aikaansa vain 30 minuuttia, jotta heillä
olisi mahdollisimman matala kynnys suostua haastatteluihin. Tästä syystä asiakkaiden haastatteluissa ei käyty kaikkia asioita läpi niin yksityiskohtaisesti kuin Asteen sisäisissä haastatteluissa.
Asteen asiakkaiden haastattelu koostui seuraavista osioista (asiakkaiden haastattelun kysymykset on listattu liitteessä 1):
1. Asteen maineen pikatesti. Pikatestin tavoitteena oli saada haastatelluilta
spontaanin reaktion nopeita vastauksia ja samalla johdatella haastateltavien ajatuksia kysymysaiheiden pariin. Pikatestissä (liite 3) kartoitettiin
haastateltavan ajatuksia Asteesta sekä sen vahvuuksista, kilpailukentästä
ja maineesta.
2. Avoimet kysymykset koskien Asteen brändimielikuvaa, asiakastyytyväisyyttä sekä asiakkaiden tulevaisuuden palvelutarpeita
Asteen sisäisiin haastatteluihin osallistui asiantuntijatyötä ja asiakastyötä tekeviä
työntekijöitä sekä yrityksen johtoryhmän edustajia. Kaikki haastatteluihin
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osallistuvat astelaiset olivat myös kehittämistyöryhmän jäseniä, joten heidän kanssaan tehtiin jatkossa myös kehittämistehtävään liittyvä ennakoinnin ja yhteiskehittämisen työpajatyöskentelyä. Varasin heidän haastatteluihinsa aikaa 60 minuuttia.
Suunnittelin työryhmälle haastattelukysymykset, joiden tarkoituksena oli saada syvempää tietoa asiakastyötä tekeviltä työntekijöiltä asiakkaiden tarpeista, yrityksen
vahvuuksista ja kilpailuedusta sekä tulevaisuuden mahdollisista haasteista.
Asteen sisäinen haastattelu koostui seuraavista osioista (haastattelun kysymykset on listattu liitteessä 2):
1. Asteen maineen pikatesti. Pikatestin tavoitteena oli saada haastatelluilta spontaanin reaktion nopeita vastauksia ja samalla johdatella haastateltavien ajatuksia kysymysaiheiden pariin. Pikatestissä (liite 3) kartoitettiin haastateltavan ajatuksia Asteesta sekä sen vahvuuksista, kilpailukentästä ja maineesta.
2. Avoimet kysymykset koskien Asteen brändimielikuvaa, työnantajamielikuvaa, asiakastarpeita ja kilpailukenttää sekä tulevaisuuden toimintaympäristöä ja kehitystarpeita hahmottavat kysymykset.
3. Avointa keskustelua yrityksen maineesta sekä asiakkaan palvelukokemuksesta mainekortteja hyödyntämällä. Mainekortit ovat menetelmä,
jonka avulla voi arvioida ja kehittää yrityksen mainetta, eli brändimielikuvaa. Mainekorteissa on kysymyksiä, joiden avulla voi pohtia muun muassa, mistä yrityksen maine ja brändimielikuva syntyvät ja mitkä tekijät
vaikuttavat niiden muodostumiseen. (Mainekortit, 2018). Kortteja käytetään ajatuksia herättävänä stimulus-materiaalina, jolloin vastaaja voi poimia sieltä asioita, joita kokee olennaiseksi ja läheiseksi oman työnsä
kannalta. Esimerkiksi:
o

Mistä asioista Aste tunnetaan, hyvässä tai pahassa?

o

Mitä teistä puhutaan? Pitääkö se paikkansa?

o

Kuinka pidätte yhteyttä sidosryhmiinne?

o

Miten yrityksen maine voisi tahriintua? Pidätkö sitä todennäköisenä?

27
o

Mistä tiedät, onko asiakas tyytyväinen teidän/sinun työhösi? Mistä
saat tietoa asiakastyytyväisyyden tasosta?

4. Brändin kosketuspisteitä ja asiakaspolkua hahmottavat kysymykset touchpoint-korttien perusteella (liite 4). Tein touchpoint-kortit itse, ja
hyödynsin niiden laatimisessa Howardin (2018) esittämiä kosketuspistekategorioita. Kortteja käytettiin kartoittamaan ja tunnistamaan Asteen
brändin kosketuspisteitä sekä hahmottamaan yritysasiakkaan palvelupolkua. Palvelupolku on yksi palvelumuotoilun menetelmä, jonka avulla
voidaan kuvata ja visualisoida asiakkaan kokemaa palvelua ja analysoida asiakkaan kontaktipisteitä sekä vuorovaikutustilanteita palvelun
parissa (Tuulaniemi 2011, 78-81). Korttien avulla kartoitettiin muun muassa seuraavia asioita:
o Mistä asiakkaanne kuulevat Asteesta? Miten he päätyvät teidän asiakkaiksenne?
o Minkälaisia kosketuspisteitä asiakkaallanne on Asteen brändiin? Kuvaile hänen asiakaskokemuspolkuaan ennen palvelua, palvelun aikana ja palvelun jälkeen?
o Näetkö asiakkaan palvelupolulla jotain kosketuspisteitä, joita mielestäsi tulisi kehittää tai parantaa?
o Lisäksi hahmotettiin yleisesti asiakkaan palvelupolkua, ja pyrittiin sen
avulla tuomaan esiin asiakkaan näkökulmia ja palvelukokemuksia
sekä palvelun mahdollisia kipupisteitä ja kehityskohteita
5. Lopuksi avointa keskustelua projektin mahdollisuuksista ja tavoitteista.
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7.3

Empiirisen aineiston analyysi ja kehittämistyön tarkennetut tavoitteet

7.3.1 Empiirisen aineiston analyysi
Haastattelujen jälkeen litteroin kaikki haastattelut. Sen jälkeen lähdin hahmottamaan aineistossa esiin tulevia eri asioita ja niiden välisiä yhteyksiä. Tuomi & Sarajärven (2018, 78) mukaan laadullisessa tutkimuksessa on tavallista, että aineiston
joukosta löytyy useita kiinnostavia asioita, joita ei etukäteen osata ajatellakaan.
Silloin on olennaista rajata aineistosta ne ilmiöt, joista tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita. Näin tapahtui tämänkin tutkimuksellisen kehitystyön kohdalla, kun litteroituja haastatteluja lukiessani esiin nousi useita ennalta arvaamattomia kehitysaiheita, joita olisi ollut hyvin mielenkiintoista tutkia tämän kehittämistehtävän puitteissa. Jonkinlainen aineiston rajaus oli kuitenkin pakko tehdä, jotta kehittämistyö
ei hajoaisi liian suureksi. Aloin hakea lähteisiin perustuvaa tietoa siitä, millä keinoilla haastatteluaineiston analyysia kannattaisi lähestyä.
Ojasalon ym. (2015, 110-111) mukaan litteroitu aineisto voidaan purkaa teemoittain, jolloin aineistosta etsitään asioita, jotka tulevat esiin eri haastatteluissa. Ne
voivat liittyä haastattelun kysymyksiin, tai muuten esille tulleisiin ilmiöihin. Braun &
Clarken (2006) esittelemä temaattinen analyysimenetelmä on Tuomi & Sarajärven mukaan (2018, 102-104) suhteellisen vapaa analyysimetodi, jossa laadullisesta aineistosta aluksi tunnistetaan johtavat ajatukset, ja niiden ympärille kootaan
temaattinen ”mind map” eli käsitekartta. Yksi vaihtoehtoinen tapa aineiston analysoimiselle on myös esimerkiksi sisällönanalyysi, joka on systemaattinen ja objektiivinen menetelmä, ja jonka avulla muodostetaan laadullisen aineiston sisällölle
tarkka hierarkia (Tuomi & Sarajärvi 2018, 87). Luin muistakin menetelmistä analysoida laadullista aineistoa, mutta koska sisällönanalyysi ja temaattinen analyysi
tuntuivat eniten sopivilta vaihtoehdoilta, päätin verrata niitä taulukon avulla sen
hahmottamiseksi, mikä analyysimenetelmä soveltuisi parhaiten tämän kehittämistehtävän tarkoitukseen (taulukko 1). Sisällönanalyysi vaikutti vertailun perusteella
tiukemmalta metodilta, jossa kehittämisen kiinnostuksenkohde on ikään kuin lukittu jo etukäteen. Muodoltaan vapaampi temaattinen analyysi tuntui tämän tutkimustyön aineiston arviointiin sopivalta, koska ”mutu”-tuntumani oli, että aineiston
joukosta nousee uusia kehittämisaiheita ja halusin sen vuoksi analyysissa avata
mahdollisuuksia kehittämishaasteiden uudelleenarvioinnille. Päätin siis käyttää

29
haastatteluissa kerätyn tiedon tulkitsemiseen aineistolähtöistä temaattista analyysia. Aineistolähtöisessä analyysissa viitekehyksenä on tutkittava aineisto, ei jokin
tietty analyysia ohjaava teoria tai malli (Tuomi & Sarajärvi 2018, 102). Tämän mukaisesti pyrin tunnistamaan haastatteluaineistosta ne asiat, jotka tuntuivat olennaisilta työn kehittämishaasteiden kannalta, ja kokosin niiden ympärille temaattisen
käsitekartan (kuvio 5). Käsitekartan perusteella kirjoitin tiivistelmät asiakkaiden
haastatteluista sekä Asteen sisäisistä haastatteluista. Liiketaloudellisista syistä
näitä tiivistelmiä ei esitellä tässä opinnäytetyössä. Rajasin temaattisen käsitekartan kuvaamaan niitä asioita, jotka koskivat tälle opinnäytetyölle määriteltyjä kehittämishaasteita. Haastatteluissa nousi esiin muitakin mahdollisia kehitystyön teemoja. Kirjasin ne haastattelujen tiivistelmiin tiedoksi toimeksiantajalle, jotta Aste
voi halutessaan jatkossa työstää myös toisenlaisiin aiheisiin liittyviä, tämän työn
tiedonhankintavaiheessa tunnistettuja kehitysaiheita.

Taulukko 1. Braun & Clarken (2006) temaattisen analyysin sekä sisällönanalyysin
vertailu mukaillen Tuomi & Sarajärven (2018, 102-106) taulukkoa sekä kuvausta
sisällönanalyysin ja temaattisen analyysin eroista.
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Kuvio 5. Tein temaattisen käsitekartan Asteen asiakkaiden sekä työntekijöiden
haastatteluista tunnistetuista teemoista sekä kehitystarpeista, jotka liittyivät
opinnäytetyön kehittämistehtävään eli brändimielikuvan kirkastamiseen.

Temaattisen sisällönanalyysin perusteella työntekijä- ja asiakashaastatteluista
nousi esille seuraavia kehitysteemoja:
•

Asiakastyytyväisyyden varmistaminen sekä lisätiedon saaminen asiakastyytyväisyyden asteesta palveluprosessin aikana oli yksi toistuva kehityskohde.

•

Asiakkaan tarpeiden parempi tunnistaminen sekä tarve uudenlaisille
palvelukonsepteille. Haasteena on asiakkaan piilevien tarpeiden sekä toiveiden tunnistaminen. Ne voivat olla vielä asiakkaalle itsellekin määrittämättömiä, eikä asiakas välttämättä osaa ilmaista niitä toimeksiannossa. Asiakkaiden palvelu- ja kehitystarpeet tulisi kyetä tunnistamaan ja ennakoimaan
paremmin, sekä tarjota asiakkaille täsmennettyjä palveluja näihin tarpeisiin.
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•

Edellä mainittuun liittyy vahvasti myös media-alan murros ja siihen sopeutuminen sekä omien sisäisten kehitystarpeiden tunnistaminen.
Haasteena on tunnistaa paremmin alan muutostrendejä sekä kehittää Asteen toimintaa ja omaa osaamista määrätietoisesti näihin haasteisiin liittyen.

•

Tähän liittyy myös mielikuvan kirkastaminen omasta osaamisesta. Asteen tulisi muodostaa selkeä näkemys siitä, mitkä ovat yrityksen erityiset
vahvuusalueet ja mitä osaamisalueita kannattaisi tulevaisuudessa keskittyä
vahvistamaan.

•

Omasta osaamisesta viestiminen ulospäin sekä omien vahvuuksien
esilletuominen. Asteella on hyvä maine asiakkaiden keskuudessa. Mitä
keinoja voitaisiin kehittää siihen, että Asteen osaamisesta ja hyvästä maineesta voitaisiin kertoa ulospäin myös uusille potentiaalisille asiakkaille, eli
heille, jotka eivät vielä tunne Astetta tai ole kuulleet siitä?

•

Oman suunnitteluosaamisen esilletuominen ja luovuudesta viestiminen. Asteella on laaja ja ammattitaitoinen suunnitteluosaajien joukko. Luovuudesta ja suunnittelutaidoista kannattaisi viestiä enemmän ulospäin ja
luoda vahvempaa mielikuvaa Asteesta myös luovan osaamisen palveluntarjoajana.

•

Myös muita kehitysaiheita tuli haastattelujen kautta esiin, mutta koska työtä
on välttämätöntä rajata, ne jäävät tämän opinnäytetyön kontekstista pois.
Asteelle jää kuitenkin tieto kaikista haastatteluissa esiin tulleista kehitystarpeista, ja halutessaan yritys voi tulevaisuudessa käynnistää näistä aiheista
uusia kehityshankkeita.
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7.3.2 Kehittämistyön tarkennetut tavoitteet
Ojasalon ym. (2015, 28) mukaan tutkimuksellisessa kehitystyössä olennaista on
hakea ja löytää kehittämiskohteesta kehittämisen olennainen kysymys. Empiirisen
aineiston analyysissa alkoi korostua se, että kerätty tieto muuttaa jossain määrin
kehittämistehtävän näkökulmaa. Kehittämistyön alkuperäinen kehittämishaaste oli
miettiä ja ideoida, kuinka Asteen brändiviestiä voidaan kehittää ja kirkastaa. Haastatteluissa nousi kuitenkin toistuvasti esiin kaksi vahvaa näkökulmaa, jotka myötävaikuttivat ajatukseeni kehittämistehtävän uudelleenmuotoilusta:
1. Useat Asteen asiakkaat ovat media-alan yrityksiä. Media-alan murros ja
muutospaineet vaikuttavat voimakkaasti Asteen asiakkaiden liiketoimintaan,
ja sen myötä myös Asteen omaan liiketoimintaan.
2. Tulevaisuuden kilpailukenttä on häilyväinen ja muutosaltis. Asteen kannattaisi kirkastaa sisäistä näkemystä omista vahvuuksistaan ja miettiä, minkälaisen osaamisen varaan tulevaisuuden kilpailuetua halutaan rakentaa. Tähän liittyvät olennaisesti myös tulevaisuuden asiakastarpeet sekä niiden
selvittäminen.
Haastattelujen analysoinnin jälkeen tapasimme Asteen edustajien kanssa, ja kerroin heille yhteenvedon haastatteluista. Toin esiin, että haastatteluissa esiin tulleet
uudet näkökulmat vaikuttavat mielestäni kehittämistehtävään siten, että kiirehdimme olennaisten asioiden yli, jos työssä edetään seuraavaksi alkuperäisen kehittämistehtävän määrittelyn mukaisesti brändin kirkastamisen prosessiin. Ennen
sitä täytyisi ennemminkin vastata haastatteluissa esiin tulleisiin uusiin haasteisiin
ja kehittämistarpeisiin, ja muodostaa perusteltu mielikuva toimialaan vaikuttavista
muutosvoimista sekä miettiä, mitä osaamisensa alueita Aste haluaa kehittää vastatakseen paremmin tulevaisuuden haasteisiin ja asiakastarpeisiin.
Ennen brändimielikuvan kirkastamista kehittämisessä tulee toisin sanoen
”kuoria sipulia” ulkokehältä sisäänpäin (kuvio 6) ja tehdä ensin toimintaympäristön analyysi (kehittämiskohde 1); muodostaa kirkastettu mielikuva yrityksen
tulevaisuuden asiakastarpeista sekä vahvuusalueista (kehittämiskohde 2); ja
vasta näiden asioiden selvittämisen jälkeen voidaan perustellusti miettiä
sitä, millaista ja minkälaisille kohderyhmille suunnattua tulevaisuuden brändiviestiä halutaan tavoitella (kehittämiskohde 3).
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Asteen edustajat olivat kanssani samaa mieltä, ja näiden perustelujen myötä kehittämistehtävän päämäärää päätettiin muuttaa. Kehittämisen tavoitteeksi otettiin
brändimielikuvan kirkastamisen sijaan tulevaisuuden toimintaympäristön ennakointi ja asiakkaiden palvelutarpeiden selvittäminen palvelumuotoilun ja yhteissuunnittelun avulla. Tässä vaiheessa todettiin, että opinnäytetyön rajaamisen
tarpeen vuoksi brändiviestin kirkastaminen kannattaa jättää tämän kehittämistyön
ulkopuolelle, ja keskittyä tässä tehtävässä ”sipulin” ulko- ja keskikehällä olevien
haasteiden taklaamiseen. Brändin kirkastamisen prosessi on mahdollista tehdä
myöhemmin, kun tämän kehittämistehtävän myötä on ensin muodostettu perusteltu mielikuva tulevaisuuden kehityksestä ja sen vaikutuksista.

Kuvio 6. Kaavio, joka kuvaa kehittämistehtävän näkökulman muutosta. Brändiviestin kirkastaminen on turhaa, jos ei ensin selvitetä muuttuvaan toimintaympäristöön
ja tulevaisuuden asiakas- ja kehitystarpeisiin liittyviä haasteita.
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Haastattelujen analyysin läpikäymisen jälkeen yhdessä Asteen edustajien kanssa
tunnistettiin työlle uudet kehittämishaasteet sekä kehittämistavoitteet (kuvio 7).
Työn uudet kehittämishaasteet ovat:
•

Hahmottaa, kuinka media-alan murros ja alan muutospaineet vaikuttavat
sekä muuttavat Asteen toimintaympäristöä

•

Asiakkaiden palvelutarpeiden hahmottaminen ja ennakointi muuttuvassa
toimintaympäristössä

•

Mielikuvan kirkastaminen omasta osaamisesta sekä siitä miten sitä halutaan kehittää.

Työn uudet kehittämistavoitteet ovat:
•

Asteen tulee perustellummin tunnistaa oman alan muutostrendejä sekä
muodostaa visio tulevaisuuden muutoksista, jotta tulevaisuuden kilpailukentän haasteisiin kyetään vastaamaan paremmin.

•

Asteen tulee miettiä uusia palveluideoita siihen, miten asiakkaita voidaan
auttaa tulevaisuuden liiketoiminnan haasteissa sekä palvelutarpeissa

•

Asteen tulee muodostaa kirkkaampi mielikuva siitä, miten omaa osaamista
halutaan kehittää sekä vahvistaa tulevaisuuden haasteita varten.
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Kuvio 7. Työn uudet kehittämishaasteet ja kehittämistavoitteet, jotka tarkennettiin
haastatteluiden analyysin jälkeen.
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8

YHTEISSUUNNITTELUN JA ENNAKOINNIN HYÖDYNTÄMINEN KEHITTÄMISTYÖSSÄ

8.1

Yhteissuunnittelun ja ennakoinnin hyödyntäminen kehittämistyössä

Haastattelujen analysoinnin ja kehittämishaasteiden tarkentamisen jälkeen oli aika
päästää Asteen työryhmä töihin ja siirtyä hyödyntämään yhteissuunnittelua ja
yhteisöllisiä ideointimenetelmiä kehittämistyössä. Nämä menetelmät olivat mielestäni perusteltuja jo senkin vuoksi, että niiden avulla Asteen työntekijät pääsisivät tuomaan kehittämistyöhön oman asiakaslähtöisen näkemyksensä, kokemuksensa ja asiantuntemuksensa. Ojasalon ym. (2015, 158-160) mukaan luovan ongelmanratkaisun lähestymisessä on tärkeää, että kyetään tuottamaan uusia näkökulmia kehittämistehtävään. Ryhmätyöskentely on keino saattaa yhteen erilaisia
ajattelutapoja ja tuottaa erilaisia innovatiivisia ideoita kehittämistehtävään. Palvelumuotoilua hyödyntävissä hankkeissa sovelletaan usein erilaisia luovuusmenetelmiä tuottamaan uudenlaisia ideoita ja ratkaisuja. Luovien ideointimenetelmien pyrkimyksenä on tällöin poistaa analyyttisen ja loogisen ajattelun rajoituksia, motivoida osallistujia jakamaan huonoiltakin tuntuvia ideoita sekä sitä myötä kehittämään idea-aihioita yhdessä. Yhteissuunnittelu tarkoittaa suunnittelemista ja
arvon luomista yhdessä sidosryhmien kanssa (Ramaswamy & Ozcan 2014,
15). Yhteissuunnittelussa osallistujat ovat ‘oman kokemuksensa eksperttejä’ ja
tuovat oman näkemyksensä mukaan kehittämistyöhön (Sanders & Stappers 2008,
8). Yhteiskehittämisen etuna on, että prosessiin saadaan monipuolista osaamista
ja kehittämisongelmaa voidaan sen myötä lähestyä useista eri näkökulmista sekä
tuottaa monipuolisia ajatuksia ja ratkaisuja kehittämistyöhön. Yhdessä kehittämisen avulla sidosryhmät saavat äänensä kuuluviin ja ideoiden toteuttaminen luo
myös kuulluksi tulemisen tunnetta sekä luottamusta organisaatiota kohtaan. (Ojasalo ym. 2015, 158).
Termejä yhteissuunnittelu ja co-design käytetään kuvaamaan ryhmässä toteutettua, fasilitaattorin ohjaamaa suunnittelua. Yhteissuunnittelua käytetään usein esimerkiksi palvelujen, prosessien ja konseptien suunnitteluun tai strategisten haasteiden ratkaisemiseen. Erityisesti käyttäjäkokemuksen kehittäminen sekä käyttäjän
näkökulman tuominen kehittämistyöhön ovat yleensä yhteissuunnittelun ydintavoitteita. Yhteissuunnittelun tiimi pyritään yleensä muodostamaan monipuolisesti
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kehittämistehtävään liittyvien eri alojen osaajista, kuten esimerkiksi organisaation
johdosta, työntekijöistä, yhteistyökumppaneista, asiakkaista ja loppukäyttäjistä.
Kaikkien osallistuminen sekä osallistaminen on yhteissuunnittelussa tärkeää, sillä
jokaisen kehittämiseen osallistuvan näkökulma rikastuttaa lopputulemaa. Yhteissuunnittelun metodeihin kuuluu, että kehittämiseen osallistuvien ihmisten erilaiset
näkemykset saatetaan yhteen, ja dialogin sekä yhdessä luomisen avulla rakennetaan sen pohjalta jotain uutta tai kehitetään jo olemassa olevaa. (Koskinen 2018)
Tähän kehittämistehtävään vaiheeseen linkittyvät luontevasti myös ennakoinnin
menetelmät. Tulevaisuusorientoituneen työpajatyöskentelyn avulla haluttiin tässä
työssä luoda kirkastettua mielikuvaa Asteen tulevaisuuden toimintaympäristöstä
sekä Asteen tulevaisuuden kehitystarpeista. Ennakointi on tämän kehittämistyön
toinen lähestymistapa, ja olen kertonut sen hyödyntämisestä laajemmin luvussa 3
kappaleessa 3.3; Ennakoivan ja innovatiivisen kehittämisen hyödyntäminen muuttuvan toimintaympäristön hallinnassa.
Koskisen (2018) mukaan epävakaa ja epävarma tulevaisuus haastaa perinteistä
pitkäjänteiseen suunnitteluun pohjautuvaa päätöksentekoa. Tulevan ennakointi,
kehitysideoiden luominen yhdessä sidosryhmien kanssa sekä ideoiden nopea testaaminen voivat antaa yrityksille kilpailuetua haastavissa kilpailutilanteissa. Yhteissuunnittelu soveltuu hyvin kompleksisten ja alituisesti muuttuvien kehittämistehtävien ratkomiseen, erityisesti jos se toteutetaan tulevaisuutta ennakoiden. Ennakoiva yhteissuunnittelu voi antaa etua valmistamalla organisaatioita muutoksiin
sekä nostamalla ne jopa edelläkävijän asemaan. Kun tulevaisuuden uhkista ja
mahdollisuuksista kokoonnutaan säännöllisesti puhumaan yhdessä, ne eivät tunnu
enää niin hallitsemattomilta ja yllättäviltä, ja työntekijät voivat tuntea olonsa turvallisemmaksi muuttuvien olosuhteiden keskellä. Näin ollen organisaatiot hyötyvät ennakoivasta yhteiskehittämisestä myös siten, että sen avulla sekä organisaatiolla
sekä sen työntekijöillä on parempi kyky valmistautua tulevaisuuden muutoksiin
sekä suunnitella toimintaansa ennakolta. Lauttamäki (2014; 2, 5) toteaa, että tulevaisuustyöpajat menetelmänä sopivat hyvin kompleksisten ja monimutkaisten ongelmien ratkomiseen. Tulevaisuustyöpajassa voidaan tuottaa uusia näkökulmia tai uutta tietoa kehittämisongelmaan liittyen, ja työskentelyn myötä osallistujat oppivat myös paljon kehittämisaiheesta. Tämä voi olla hyödyllistä
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myöhemmin, kun työpajan osallistujat voivat peilata työskentelyn perusteella muodostettua tulevaisuuskuvaa tai muutosta omiin työtehtäviinsä.

8.2

Yhteissuunnittelun työpajojen valmistelu

Kehittämistyön seuraava vaihe oli siis yhteissuunnittelun ja ennakoinnin hyödyntäminen työpajatyöskentelyssä. Lähtökohtana oli vastata työn uudelleen määriteltyihin kehittämishaasteisiin ja -tavoitteisiin. Sen mukaisesti määrittelin työpajatyöskentelylle seuraavat kehittämistehtävät:
•

Asteen toimintaympäristön tulevaisuuden ennakointi ja muutostrendien
tunnistaminen;

•

mielikuvan kirkastaminen Asteen omasta osaamisesta sekä tulevaisuuden vahvuuksista ja siitä, miten tulevaisuuden kilpailuetua voidaan rakentaa; sekä

•

miettiä asiakkaiden palvelutarvetta suhteessa kahteen edellä mainittuun.

Hahmottelin, että työpajatyöskentelyä tehdään kahdessa eri sessiossa (työpaja 1
ja työpaja 2). Työpajat kestäisivät 3h ja niiden välissä olisi viikon tauko, joka mahdollistaisi sekä minulle fasilitaattorina että työryhmälle ideoiden iteroinnin ja kypsyttelyn työpajojen välissä. Päätin, että ensimmäinen työpaja keskittyy media-alan
murroksen hahmottamiseen, ja sen kautta Asteen toimintaympäristön muutosten
ennakointiin ja tunnistamiseen. Myös tulevaisuuden asiakastarpeiden hahmottaminen otettaisiin tähän mukaan. Toisen työpajan aiheena taas tulisi olemaan mielikuvan kirkastaminen Asteen omasta osaamisesta sekä mahdollisista tulevaisuuden
vahvuuksista, sekä sen syventäminen kuinka asiakkaiden tulevaisuuden palvelutarpeisiin voidaan vastata.
Taustatyönä tutkin eri lähteistä tietoa media-alan tulevaisuuteen vaikuttavista trendeistä sekä muutosvoimista, jotka voivat vaikuttaa Asteen toimintaympäristön tulevaisuusnäkymiin. Luin jo aiemmin teoksen, joka auttoi minua ymmärtämään media-alan ongelmia ja niiden juuria paremmin, ja nyt päätin palata saman kirjan pariin. Mediajohtaminen: näkökulmia uudistuvaan media-alaan (Malmelin & Villi,
2015) kuvasi mediamurroksen taustoja sekä viestintäympäristöjen muutoksia, ja
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selitti niitä ongelmia, joita se aiheuttaa media-alan johtamiseen. Lisäksi tutkin
muita trendien sekä median ennustamiseen keskittyviä lähteitä ja hain tietoa muun
muassa tulevaisuuden megatrendeistä ja heikoista signaaleista.
Aloin suunnitella ensimmäisen työpajan kehittämistehtävää, eli Asteen toimintaympäristön tulevaisuuden visiointia sekä tulevaisuuden asiakastarpeiden hahmottamista. Aluksi ajattelin keskittyä ennakoinnissa lähinnä Asteen yritysasiakkaiden
toimintaympäristöön, koska ajattelin asiakkaan tilanteen heijastuvan suoraan myös
Asteen toimintaympäristöön. Tulevaisuusorientoituneen selvitystyöni perusteella
totesin, että tehtävässä kannattaa mennä vielä tämän syvemmälle, ja ottaa huomioon myös median loppukäyttäjän, eli Asteen asiakkaan asiakkaan toimintaan vaikuttavat tulevaisuuden muutostrendit. Perustelut tälle ovat siinä, että kehittämistehtävän mukaan Asteen täytyy tulevaisuuden toimintaympäristöä ennakoidakseen visioida omia sekä asiakkaidensa tarpeita. Tästä kasvaa tarve
ymmärtää myös asiakkaan asiakkaita, eli median kuluttajia ja Asteen luomien palvelujen loppukäyttäjiä. Mediatuotteiden ja -palvelujen loppukäyttäjän toimintaympäristö on myös muutoksien keskellä, ja tämä vaikuttaa suoraan Asteen sekä Asteen asiakkaan liiketoimintaan. Sen vuoksi päätin, että
työpajan kehittämistehtävässä kartoitetaan Asteen, sen yritysasiakkaiden sekä
median kuluttajien toimintaympäristön muutoksia, ja peilataan näitä asioita aiemmin tunnistettuihin (yritys)asiakkaiden palvelutarpeisiin.
Tulevaisuuden toimintaympäristön ennakointiin liittyen tein ennen työpajoja taustatyötä. Tulevaisuus on laaja käsite ja työpajatyöskentelyyn varattu aika niin lyhyt,
että halusin luoda jo ennalta jotain perusteltuja tulevaisuusnäkökulmia kehittämistyön tueksi, jotta kehittämistyö pääsisi alkamaan mahdollisimman tehokkaasti. Kävin läpi aineistoja muun muassa tulevaisuuden mega-, media- ja kuluttajatrendeistä. Tutkimukseni lähteitä olivat esimerkiksi: Malmelin & Villi (2015), Abramvich
(2018), Boumhrey & Brehmer (2017), Desjardins (2018), Marr (2017), PwC Global
(2018) ja Sitra (2017).
Lowe & Almin mukaan (Malmelin & Villi 2015, 40) mediateollisuudessa voidaan
erottaa neljä erilaista kilpailuympäristöä: (1) poliittiset markkinat, joilla tapahtuu
mediaa ja sen asemaa koskeva sääntely sekä poliittiset ratkaisut; (2) liiketoimintamarkkinat, joilla käytännössä tapahtuu kilpailu markkinoilla olevien muiden
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toimijoiden kanssa; (3) yleisömarkkinat, jossa kilpaillaan asiakkaiden suosiosta ja
(4) ammattilaismarkkinat, joilla käydään kilpailu osaavista työntekijöistä ja alan
ammattilaisista. Näiden lisäksi on olemassa myös viides kilpailuympäristö, (5) teknologiset markkinat, joilla pyritään käyttämään hyödyksi esimerkiksi teknisiä alustoja sekä uusia teknologioita. Nämä viidet markkinat ovat mediayrityksen keskeisimpiä kilpailukenttiä, ja ne ovat myös vuorovaikutuksessa keskenään: nämä kentät muodostavat media-alan yritysten toimintaympäristön. (Malmelin & Villi 2015,
40-41)
Päätin soveltaa näitä viittä mediateollisuuden markkinaa jäsentämään Asteen tulevaisuuden toimintaympäristöä: siihen vaikuttavat näin ollen (1) poliittisen ympäristön, (2) liiketoimintaympäristön, (3) asiakasympäristön, (4) ammattilaisympäristön
sekä (5) teknologiaympäristön muutostrendit (kuvio 8).

Kuvio 8. Yhteiskehittämisen työpajassa peilattiin media-alan viiden markkinan
muutostrendejä Asteen toimintaympäristöön. Toimintaympäristöt on sovellettu
Malmelin & Villin (2015, 40-41) mediateollisuuden kilpailuympäristöjen kuvauksista.
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Aloin jaotella keräämääni trendimateriaalia näiden kategorioiden mukaisesti ja ryhdyin sen perustella luomaan tulevaisuusorientoituneita ideakortteja jokaiseen viiteen kategoriaan. Jotta kehittämistyöhön saataisiin mukaan aito asiakasnäkökulma, palasin tässä vaiheessa aiemmin toteuttamiini Asteen asiakkaiden haastatteluihin ja aloin tehdä ideakortteja myös asiakkaiden haastattelutilanteissa mainitsemista tarpeista. Ajatuksenani oli hyödyntää työpajoissa tulevaisuuden ideakortteja yhdessä asiakastarvekorttien kanssa, ja luoda niiden avulla perusteltua pohjaa sen hahmottamiselle, mitä Asteen tulevaisuuden asiakkaiden palvelutarpeet
voisivat olla. Tällaista ideointimenetelmää, jossa yhdistetään asioita eri kategorioista ja muodostetaan niistä sen perusteella uudenlaisia ratkaisuja, kutsutaan
morfologiseksi analyysiksi. Kumarin (2013, 256-257) mukaan morfologisen analyysin avulla voidaan luoda uusia ideoita tai miettiä uudestaan jo aiemmin luotuja
konsepteja. Siinä yhdistetään asioita eri kategorioista ja muodostetaan niistä sen
perusteella uudenlaisia ratkaisuja. Aluksi luodaan kategoriat, jotka voivat olla esimerkiksi tuotteisiin liittyviä ominaisuuksia, asiakastarpeita tai palvelutoimintoja. Kehittämistyössä eri kategorioiden sisältä poimitaan asioita, ja mietitään, mitä ideoita
tai innovaatioita niiden yhdistämisestä voisi seurata. Etenin työpajan suunnittelussa tämän ajattelun mukaan ja tiivistin tulevaisuudentutkimukseni ideakortteihin,
joihin listasin erilaisia media-alaan vaikuttavia tulevaisuustrendejä (liite 5). Tein
vastaavan määrän myös asiakastarvekortteja, mutta niitä ei esitellä tässä raportissa, koska niihin liittyy liiketoiminnan kannalta salassa pidettävää aineistoa.

8.3

Yhteissuunnittelun ensimmäinen työpaja

Yhteissuunnittelun ensimmäinen työpaja toteutettiin syyskuussa 2018. Työryhmä
muodostui samoista Asteen työntekijöistä, joita haastattelin aiemmin empiirisen
tiedonhankinnan yhteydessä. Työn kehittämistehtävä ja taustat olivat siis työryhmälle entuudestaan tuttuja. Lauttamäki (2014, 5) neuvoo, että työskentelyn aluksi
osallistujille kannattaa esitellä työpajan aihe, aikataulu ja tavoitteet. Työpajatyöskentely voidaan jakaa neljään eri vaiheeseen:
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1. Valmisteluvaihe, johon kuuluu sekä etukäteen tuotetun työpajamateriaalin
valmistelu, että itse työpajatilan valmistelu työpajaa varten (paperit, kynät,
post it-laput jne.)
2. Työpajan aloitus, jossa kehittämisongelma esitellään työskentelyryhmälle
3. Luova vaihe, jossa visioidaan ja ideoidaan sekä muodostetaan erilaisia tulevaisuuskuvia
4. Ideoiden arviointi ja toteutus, jolloin työskentelyn tuloksena syntyneet
ideat arvioidaan ja mietitään kriittisesti niiden toteuttamismahdollisuuksia.
Jos toteuttamiskelpoinen ratkaisu löytyy, sille mielellään kirjataan myös toteuttamissuunnitelma.
Aloitimme työpajatyöskentelyn siten, että kerroin työryhmälle tiivistelmät haastatteluiden analyysista sekä niissä tunnistetuista kehittämistarpeista. Kävimme läpi Asteen tunnistetut vahvuudet, kilpailuedut sekä Asteen brändin kirkastamisen ja asiakaskokemuksen kehittämisen haasteet. Tämä oli työryhmälle uutta tietoa, sillä entuudestaan jokainen tiesi vain oman haastattelunsa sisällöstä. Myös asiakasnäkökulma Asteeseen oli heille uutta tietoa. Kerroin, että kehittämistyön näkökulma
muuttui haastattelujen analyysissa ja perustelin, miksi sen myötä yhteiskehittämisen tehtävinä olisi brändin kirkastamisen sijasta Asteen toimintaympäristön ennakointi sekä mielikuvan kirkastaminen omasta osaamisesta. Perustelin myös, että
tulevaisuuden toimintaympäristön analyysi on tarpeen, koska Asteen toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja sen myötä liiketoiminnan suunnittelu on haastavaa
eikä saavutettu kilpailuetu ei ole pysyvää.
Kerroin, että työskentelyssä keskityttäisiin näihin asioihin:
•

Asteen tulee muodostaa perusteltu visio toimialan tulevaisuudesta ja siitä,
miten media-alan murros muuttaa Asteen toimintaympäristöä. Aste haluaa
pysyä toimialan kehityksessä mukana ja kyetä tuomaan asiakkaalle signaaleja tulevaisuuden muutoksista.

•

Asteen tulee muodostaa mielikuva siitä, mihin suuntaan halutaan kasvaa ja
keskittyä.

Esittelin sen jälkeen ensimmäisen työpajan kehittämistehtävän osallistujille, ja kerroin että kehittämistehtävää lähestytään teemalla ”Asteen tulevaisuuden
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mahdollisuudet” (kuvio 9). Tämä tarkoitti sitä, että tehtävässä pyrittäisiin ennakoimaan ja tunnistamaan Asteen toimintaympäristön tulevaisuuden muutoksia, ja
miettimään mitä ne tarkoittavat Asteen tulevaisuuden kannalta. Työpajatyöskentelyn päämääränä oli myös generoida asiakastarpeeseen pohjautuvia palveluideoita
tulevaisuuden asiakkaille.
Esitin työpajan kehittämishaasteina seuraavat kysymykset:
•

Mihin suuntaan haluamme kehittyä, kun otamme huomioon tulevaisuuden
muutokset?

•

Mitä mahdollisuuksia meillä on kehittää toimintaamme?

•

Mitä uusia kehitysideoita voimme luoda yhdistämällä tulevaisuuden ennakoituja muutoksia sekä asiakastarpeita?

Ennen yhteissuunnittelun aloittamista keskustelimme luovan ongelmanratkaisun
”pelisäännöistä”. Ojasalon ym. (2015, 158) mukaan tärkeä edellytys luovuudelle
on avoin ja myönteinen ilmapiiri, jossa kaikki osallistujat uskaltavat kertoa ideoistaan ja ajatuksistaan. Yhteissuunnittelun arvoja ovat luottamus ja muiden osallistujien kunnioitus. Luovassa prosessissa ideat ja niiden arviointi on hyvä pitää erillään. Tämä tarkoittaa sitä, että syntyneitä ideoita kohtaan ei kannata välittömästi
olla liian kriittinen, sillä se tappaa luovuutta. Ideoiden arvioinnin aika on vasta myöhemmin. Kaikki syntyneet ideat eivät välttämättä ole hyviä, ja useimmat uudet
ideat voivat olla huonoja. Huonokin idea voi kuitenkin olla arvokas, sillä se voi johtaa oivallukseen paremmasta. Palvelumuotoilun ajattelutapaan kuuluu myös iteratiivinen kokeilemisen ja ideoiden parantamisen prosessi. Hassin ym. (2015, 10-11)
mukaan ideoiden kehittäminen ja kokeileminen voi luoda arvoa, vaikkei idea johtaisikaan lopulliseen ratkaisuun. Kokeilut synnyttävät joka tapauksessa uutta tietoa
kehittämisen kohteesta, jolloin ideaa voidaan parantaa. Toimimattomaksi todetut
ideat voidat myös johtaa uusiin, parempiin ideoihin. Kokeilemisen ja ideoiden kehittämisen myötä syntyy uutta ymmärrystä siitä, mikä lähestymistapa on paras ongelman ratkaisuun. Luovaan kehittämiseen kuuluu myös tietty epävarmuus, sillä
kehittämisen alussa tulosta ei voida vielä tietää. Pyysin työryhmää myös tiedostamaan, että luovan kehittämisen avulla ei haeta absoluuttista totuutta, vaan tutkitaan ja innovoidaan vaihtoehtoja sekä mietitään, kuinka kehityshaaste voitaisiin
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ratkaista. Tavoitteena oli siis tuottaa luovan yhteiskehittämisen avulla uusia näkökulmia ja ideoita sekä etsiä uusia ratkaisuja kehittämistehtävään.

Kuvio 9. Ensimmäisen työpajan aihe ja kehittämishaasteet.

Pyysin ryhmää hyödyntämään tulevaisuuden ennakointiin skenaariotyöskentelyä
ja esittelin menetelmän. Skenaariotyöskentelyssä tunnistetaan aihepiiriin vaikuttavia trendejä tai megatrendejä, ja tehdään niiden perusteella tulevaisuusanalyysi.
Tämän pohjalta laaditaan skenaarioita, eli vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia. Skenaariomenetelmät eivät ennusta tulevaa, eivätkä vastaa siihen mitä tulee tapahtumaan, mutta ne antavat keinoja miettiä mitä teemme, jos näin tapahtuu (Vuorinen,
2013). Skenaariotyöskentelyssä luodaan visioita mahdollisista tulevaisuuksista, ja
samassa yhteydessä voidaan miettiä, millainen ratkaisu kehittämisongelmaan
voisi sopia luodussa tulevaisuuskuvassa. Visioiden muuttaminen kertomukseksi
auttaa muita ymmärtämään, mitä arvoa ratkaisu voi tarjota. Myös visualisointi voi
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helpottaa tulevaisuuskuvan selittämistä. (Kumar 2013, 252). Skenaariotyöskentelyä voidaan käyttää strategisen suunnittelun työvälineenä ja sen avulla on mahdollista murtaa urautunutta ajattelua. Skenaariot pohjautuvat aina kerättyyn aineistoon. (Ojasalo ym. 2015, 147).
Rubinin (2004) mukaan skenaariomenetelmien avulla on mahdollista:
•

Valita vaihtoehtojen joukosta se tulevaisuuskuva, joka koetaan hyväksi ja
arvokkaaksi, ja pyrkiä sitten vahvistamaan tämän tulevaisuuskuvan toteutumista

•

Valita tulevaan toimintaympäristöön sopivin strategia

Skenaariotyöskentelyä sovellettiin kehittämistehtävässä niin, että työryhmä jakautui kahteen tiimiin, joista kumpikin tarkasteli Asteen tulevaisuuden toimintaympäristöä erilaisten mahdollisten tulevaisuuskuvien eli skenaarioiden kautta. Skenaariot
muodostettiin morfologisen analyysin avulla yhdistäen ideakortteja tulevaisuuden
trendeistä sekä asiakastarpeista (kuvio 10).
Ryhmät käyttivät mind map-menetelmää visualisoimaan ja jäsentämään luotua tulevaisuuskuvaa. Mind map, eli miellekartta tai käsitekartta, on visuaalinen työkalu,
jonka avulla voi hahmottaa ajatuksia ja niiden välisiä yhteyksiä. Visualisointi alkaa
yleensä niin, että käsiteltävä ongelma tai idea asetetaan kartan keskelle, ja sen jälkeen ajatusta aletaan laajentaa siihen liittyvillä ajatuksilla ja yhteyksillä. (Service
Design Tools 2009). Työryhmät työskentelivät noin tunnin verran ideoinnin parissa
(kuva 2), jonka jälkeen aloimme käydä ideoita yhdessä läpi.

Kuvio 10. Morfologisen analyysin käyttö ideointimenetelmänä kehittämistyössä sujui siten, että työryhmät yhdistivät asiakastarpeen sekä tulevaisuuden ideakortteja,
ja miettivät kuinka näistä syntyneeseen tulevaisuuden palvelutarpeeseen voitaisiin
vastata.
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Kuva 2. Työpajatyöskentelyä sekä työryhmän luomia käsitekarttoja.

Lopuksi pyysin molempia ryhmiä esittelemään omat ideansa toisilleen. Tässä tarkoituksena oli saada työryhmät perustelemaan ratkaisunsa tai ideansa taustat ja
herättää keskustelua ideoiden ympärille. Ensimmäisessä työpajassa syntyneet
palvelu- ja kehitysideat liittyivät seuraaviin teemoihin:
1. Toimintaympäristön ennakoinnin tärkeys ja merkitys tulevaisuudessa
2. Asiakastarpeiden ennakoinnin ja niiden ymmärtämisen merkitys palvelujen
kehittämisessä
3. Omasta osaamisesta viestiminen ulospäin
4. Oman osaamisen viestiminen ja jakaminen sisäisesti
5. Oman osaamisen kehittäminen
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6. Loppukäyttäjä kehittämisen keskiöön/keskipisteeksi
7. Datan hyödyntämisen mahdollisuudet
8. Infografiikan hyödyntämisen mahdollisuudet
9. Digi & Mobiili-edellä ajattelu
10. Automatisaation hyödyntäminen asiakkaiden palvelutarpeissa sekä sisäisessä työskentelyssä
Keskustelu oli rikasta ja ideat saivat lisää siipiä alleen, kun kehitysryhmät innostuivat toistensa ideoista. Koin, että tämä vaihe oli työryhmälle sekä kehitystyölle erityisen antoisa. Ideoiden esittelyn jälkeen tein fasilitaattorin roolissa työpajan asioista yhteenvedon, jonka jälkeen sovimme, että työskentely jatkuu seuraavassa
työpajassa. Työryhmän olennaisimmat oivallukset ja näkemykset ensimmäisestä
työpajasta liittyivät näihin aiheisiin:
•

Työryhmät totesivat, että ajattelutavan muutos asiakkaista ja heidän tarpeistaan voi avata uusia mahdollisuuksia. Asteen palveluja voidaan ideoida ja kehittää myös siten, että keskiössä ei ole vain Asteen yritysasiakas, vaan myös asiakkaan asiakas eli palvelun loppukäyttäjä. Uusi
palvelukeskeinen ajattelu- ja toimintamalli voi olla: “miten voimme palvella
loppukäyttäjää ja vastata hänen tarpeisiinsa?”

•

Kehittämistyöhön tarvitaan strategia: siihen pitää varata yrityksen resursseja ja työntekijöiden aikaa. Tämä vaatii tietoisia päätöksiä tai se ei tapahdu.

•

Tulevaisuuden ennakoinnin täytyy olla systemaattista ja jatkuvaa, jotta
voidaan olla askel edellä asiakasta palvelutarpeiden ennakoinnissa ja tulevaisuuden palvelun kehittämisessä.
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8.4

Yhteissuunnittelun toinen työpaja

Toinen yhteiskehittämisen työpaja pidettiin viikko ensimmäisen työpajan jälkeen.
Toisessa sessiossa keskityttiin analysoimaan systemaattisesti edellisessä työpajassa syntyneitä kehitysideoita sekä miettimään, ovatko jotkin niistä niin perusteltuja, että niiden avulla voitaisiin kirkastaa mielikuvaa Asteen omasta osaamisesta
sekä mahdollisista tulevaisuuden vahvuuksista (kuvio 11).

Kuvio 11. Toisen työpajan aihe ja kehittämishaasteet.
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Toisen työpajan tavoitteena oli muodostaa kirkastettu mielikuva Asteen
omasta osaamisesta sekä tulevaisuuden vahvuuksista. Kehittämistehtävän
johdannossa pyysin kehitystiimiä ajattelemaan asiaa näin (kuvio 12):
Työpaja 1:ssä luodut palveluideat ovat työryhmän näkemiä Asteen tulevaisuuden
mahdollisuuksia:

è Tulevaisuuden mahdollisuudet edustavat Asteen kehityspotentiaalia;
sitä mitä yrityksessä voidaan kehittää ja kasvattaa

è Tulevaisuuden mahdollisuuksista voi tulla Asteen uusia vahvuuksia
è Uudet vahvuudet voivat kasvattaa myös yrityksen tulevaisuuden kilpailuetua.

Kuvio 12. Ensimmäisen työpajan palveluideoita tulisi ajatella Asteen kehityspotentiaalina. Ne voivat olla myös mahdollinen tulevaisuuden kilpailuetu.

Toisessa työpajatyöskentelyssä oli tavoitteena arvioida edellisessä sessiossa syntyneiden palveluideoiden kehityspotentiaalia. Työkaluna käytettiin tulevaisuustaulukkoa, joka on metodi tulevaisuusilmiön tai jonkin muun valitun aiheen kriittiseen
analysointiin. Tulevaisuustaulukkoa käytetään menetelmänä skenaariotyöskentelyssä, jossa sen avulla voidaan luoda vaihtoehtoisia tulevaisuuden kuvauksia. Tulevaisuustaulukkoon kerätään tiivistetysti kaikki tutkittavan tulevaisuustrendin tai
ilmiön kannalta olennainen tieto yhteen ja pohditaan sen eri muuttujia. Tulevaisuustaulukko auttaa arvioimaan tarkastelun kohdetta yksityiskohtaisesti ja systemaattisesti. (Lauttamäki 2014, 7). Tulevaisuustaulukossa voidaan kuvata esimerkiksi toimintaympäristöön liittyviä sisäisiä ja ulkoisia muuttujia, tai tarkasteltavaan
asiaan liittyviä megatrendejä sekä heikkoja signaaleja (Ojasalo ym. 2015,147).
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Lauttamäen (2014, 7) esittämää tulevaisuustaulukkoa kutsutaan myös ACTVODmenetelmäksi taulukkoon merkittyjen muuttujien mukaan. Nimi tulee taulukon
muuttujien alkukirjaimista:
A= Actors: toimijat eli he, jotka toteuttavat idean
C= Customers: Asiakkaat tai kohteet, joille idea on kohdistettu
T= Transformation process: mitä idean avulla on tarkoitus tehdä (esimerkiksi asia
X muuttuu idean Z avulla tilanteeksi Y)
V= Values: mitä arvoa idea tarjoaa ja kenelle?
O= Obstacles: mitä esteitä idean toteuttamiselle voidaan nähdä?
D= Drivers: ne tekijät, resurssit tai ajurit, jotka auttavat toteuttamaan idean tai viemään sitä eteenpäin
Tässä kehittämistehtävässä sovelsin tulevaisuustaulukkoa ensimmäisen työpajan
kehittämis- ja palveluideoiden analyyttiseen arviointiin. Työryhmä jakautui työskentelemään pareittain ja jokainen pari valitsi edellisen työpajan ideoista mielestään
potentiaalisia ideoita tarkemmin arvioitavaksi tulevaisuustaulukossa. Tein Lauttamäen (2014) esittelemästä tulevaisuustaulukosta muunnellun version tätä tarkoitusta varten (Liite 6).
Valitsin taulukkoon muuttujiksi seuraavat asiat:
•

MITÄ/MIKÄ? Kehitysidean kuvailu: mitä hyödymme, jos kehitysidea toteutetaan?

•

KENELLE kehitysidea on suunnattu? (sisäiseen kehittämiseen, asiakkaalle
etc.)

•

ASIAKASTARVE: mihin asiakastarpeeseen kehitysidea vastaa?

•

ARVOTARJOOMA: mitä arvoa tämä kehitysidea meille tai asiakkaallemme
tarjoaa?

•

RESURSSIT / KUKA? Kuka tämän tekee/ toteuttaa? Mitä resursseja se
vaatii?
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•

KEHITYSTARPEET: mitä meidän pitää kehittää, että voimme toteuttaa kehitysidean?

•

ESTEET: onko olemassa jotain esteitä kehitysidean toteuttamiselle?

•

KILPAILUTILANNE: vaikuttaako kilpailu kehitysidean toteuttamiseen? Kuka
kilpailee kanssamme, jos toteutamme idean?

•

MILLOIN kehitysidea on mahdollista toteuttaa?

Lopuksi työryhmä äänesti kaikkien tulevaisuustaulukon avulla analysoitujen ideoiden joukosta mielestään kehityskelpoisimmat ratkaisut. Jokaisella osallistujalla oli
3 ääntä. Toisessa työpajassa analysoidut ja jatkojalostetut kehitys-ja palveluideat
on esitetty tässä äänestystuloksen mukaisessa ranking-järjestyksessä:
1. Automatisaation hyödyntäminen sisäisessä tekemisessä
2. Automatisaation hyödyntäminen liiketoiminnassa
3. Asteen tulevaisuuden kartta, jossa kuvataan työntekijöiden nykyistä osaamista sekä halua kehittää tulevaisuuden osaamistaan
4. Oman osaamisen jakaminen
•

sisäänpäin kollegojen kesken

•

ulospäin asiakkaille sekä potentiaalisille asiakkaille

5. Infografiikan luomisen liiketoiminnalliset mahdollisuudet
6. Datan hyödyntämisen mahdollisuudet
7. Referenssien hyödyntäminen omasta osaamisesta kertomisessa
Ideoita ei esitellä tässä työssä tarkemmin, koska niistä ilmenisi liiketoiminnan kannalta salassa pidettävää tietoa. Työpajatyöskentelyn lopuksi keräsin kaikilta osallistujilta palautetta palautelomakkeen (liite 7) avulla siitä, millaista kehittämistyöhön
osallistuminen heidän mielestään oli, ja mitä mahdollista hyötyä heidän arvionsa
mukaan laadullisen tutkimuksen, palvelumuotoilun, ennakoinnin ja yhteissuunnittelun keinoilla saatiin. Palautetta ei esitellä tässä työssä tarkemmin, koska myös
osallistujien tekemissä arvioinneissa ilmenee liiketoiminnan kannalta salassa pidettävää tietoa, mutta kaiken kaikkiaan palautteen perusteella työryhmä koki
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työskentelyn erittäin mielekkääksi ja syntyneet ideat jatkotyöstämisen arvoiseksi.
Työryhmässä koettiin, että parasta antia oli varsinkin yhdessä tekeminen, ideoiminen ja tulevaisuuden visioiminen. Myös asiakkaiden palvelutarpeista koettiin paljastuneen uusia asioita, ja oman osaamisen kehittämiseen saatiin runsaasti uutta
näkemystä.
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9

JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA

Kehittämistehtävän lopuksi tein arviointia ja reflektointia siitä, miten työssä onnistuttiin vastaamaan tutkimuksellisen kehitystyön kehittämishaasteisiin. Kuviossa 13
on kuvattu projektin eri vaiheet, jotka olivat (1) kehittämistyön lähtökohtien selvittäminen, (2) empiirinen tiedonhankinta, (3) yhteissuunnittelun hyödyntäminen sekä
(4) loppuanalyysi ja päätelmät. Nämä vaiheet ovat samalla myös opinnäytetyöni
rajaus. Seuraava vaihe, eli päätös siitä halutaanko projektissa tunnistettujen kehityskohteiden parissa jatkaa eteenpäin, on Asteen käsissä. Projektiryhmä paneutui
huolella työn kehittämishaasteeseen, ja yhteissuunnittelun työpajoissa luotiin monenlaisia kiinnostavia ja uudenlaisia liiketoiminnan sekä sisäisen kehittämisen ideoita. Ideoita ei esitellä tässä raportissa liiketoimintaan liittyvän salassapidon
vuoksi, mutta kaikki kehittämisideat on dokumentoitu tulevaisuutta varten. Uskon
vahvasti, että ideoiden jatkotyöstämiselle ja niiden hyödyntämiselle on olemassa
hyvät edellytykset.
Kehittämistyön empiirisen tiedonhankinnan sekä sen analysoinnin myötä selvitettiin haastateltujen mielikuvaa Asteen brändistä, vahvuuksista, kilpailukentästä, asiakkaiden palvelutarpeista sekä yrityksen sisäisisiä kehitystarpeista. Sen myötä
tunnistettiin myös kehityskohteita, joita ei käsitelty tässä työssä. Asteen kannalta
näillä asioilla on oma kehityspotentiaalinsa, ja sen vuoksi niitä kannattaisi arvioida
vielä kriittisesti uudestaan, ja miettiä onko joukossa tärkeitä näkökulmia ja kehityskohteita Asteen tulevaisuuden kannalta.

Kuvio 13. Kehittämistyön vaiheet sekä opinnäytetyön rajaus.
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Palvelumuotoilu oli tämän kehittämistyön päälähestymistapa. Palvelumuotoilun
prosessia ajatellen työssä toteutettiin tutkimusosuus, eli haastattelut, joiden avulla
hankittiin asiakastietoa sekä kartoitettiin sisäistä näkemystä yritykseen ja sen toimintatapoihin. Lisäksi kehittämistyöhön sisältyi ideointiosuus, eli työpajatyöskentely, jossa tuotettiin ideoita hankitun tiedon, tulevaisuuden asiakastarpeiden ja skenaariotyöskentelyn pohjalta. Seuraavat palvelumuotoiluprosessin vaiheet jäivät tämän kehittämistyön puitteissa toteuttamatta työn rajaamisen vuoksi. Palveluideoiden analysoinnin jälkeen olisi ollut luontevaa ja kiehtovaa edetä ideoiden prototypointiin sekä implementointiin. Tällä tarkoitan sitä, että syntyneitä ideoita olisi voinut kehittää pitemmälle, testata, iteroida, hankkia asiakasarvioita niiden toimivuudesta, konseptoida ja toteuttaa käytännössä.
Mikäli Asteen kannalta arvioidaan ROI-suhdetta (Return Of Investment) tälle projektille, sitä voidaan miettiä esimerkiksi seuraavanlaisen ”tutkimusdatan” pohjalta:
Panostus:
•

haastatteluja Asteen asiakkaille: yhteensä 2h asiakkaiden aikaa

•

haastatteluja Asteen työntekijöille: yhteensä 9h työaikaa

•

työpajatyöskentelyä: yhteensä 6h työaikaa

•

fasilitaattorin työ, valmistelut ja jälkityö X h (en ole laskenut)

•

muutama tapaaminen Asteen edustajien kanssa kehittämistyön suunnitteluun ja toteutukseen liittyen

Tuotos:
•

suoraa tietoa Asteen asiakkaiden palvelukokemuksesta ja asiakastyytyväisyydestä sekä media-alan asiakkaiden tulevaisuuden tarpeista

•

näkökulmia ja kehitysideoita sisäisiltä asiakkailta eli Asteen työryhmältä

•

arviointia Asteen nykyisestä brändimielikuvasta sekä yrityksen vahvuuksista

•

arviointia Asteen kilpailukentästä sekä tulevaisuuden haasteista

•

arviointia Asteen työnantajamielikuvasta
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•

näkökulmia Asteen palvelupolun kipupisteisiin, jotka ovat samalla potentiaalisia tulevaisuuden kehityskohteita

•

haastattelujen perusteella tunnistettuja kehityskohteita 18 kpl

•

ensimmäisessä työpajassa syntyneitä kehitysteemoja 10 kpl

•

toisessa työpajassa analyysin avulla syvennettyjä uusia palvelu- ja kehitysideoita 7 kpl

•

fasilitaattorin raportit kehittämisprosessin tuloksista 4 kpl (asiakkaiden haastattelut, työntekijöiden haastattelut, työpaja 1 ja työpaja 2)

•

kehitystyöryhmän ajatuksiin kytemään jääneet ideat, jotka mahdollisesti
vielä pulpahtavat pintaan.

Asteen edustajat antoivat vapaamuotoisen arvion kehittämistehtävän työskentelystä sekä tuloksista, ja miettivät mitä projektista ”jäi käteen” yrityksen kannalta. He
kokivat, että työstä oli hyötyä Asteelle, koska projekti kirkasti ja visualisoi kehittämiskohteita sekä -ajatuksia haastattelujen ja työpajojen kautta. Lisäksi projektiin
liittyvät asiat tulivat heidän mielestään hyvin tiivistettyä yhteenvetojen ja raporttien
muodossa. Projektin avulla pystyttiin myös vertaamaan, kuinka lähellä asiakkaiden
mielikuvat sekä arviot Asteesta olivat yrityksen omaa arviota. Asteella koetaan,
että työssä esiin nostettuja ideoita ja kehityskohteita tullaan viemään eteenpäin ja
toteuttamaan sisäisen kehittämisen hankkeina. Projektien tarkempi suunnittelu
sekä kehityskohteiden priorisointi tehdään myöhemmin erikseen katsotuilla aikatauluilla. (Laitinen & Nykänen 2018).
Arvioin tehtyä kehittämistyötä myös itse. Koen, että työssä kyettiin vastaamaan
määriteltyihin kehittämishaasteisiin ainakin osittain. Yksi kehittämishaaste oli hahmottaa, kuinka media-alan murros ja alan muutospaineet vaikuttavat Asteen liiketoimintaan sekä muuttavat sen toimintaympäristöä. Koen, että tähän asiaan onnistuttiin tuottamaan runsaasti näkökulmia. Toin mielestäni työryhmälle perusteltua
tietoa media-alan muutosajureista sekä muutostrendeistä, ja uskon että työryhmä
muodosti tulevaisuusskenaarioiden miettimisen myötä vahvan näkemyksen tulevaisuuden kehityshaasteista sekä niihin vastaamisesta. Työn toinen kehittämishaaste oli asiakkaiden palvelutarpeiden hahmottaminen ja ennakointi muuttuvassa
toimintaympäristössä. Koen, että myös tähän haasteeseen pystyttiin tuomaan
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uusia näkemyksiä. Asiakkaiden haastatteluiden kautta saatiin vahvistusta siihen,
mitä he ajattelevat Asteesta ja minkälaisia palvelutarpeita heillä on, sekä mitä he
tulevaisuudessa kaipaavat yhteistyökumppaniltaan. Myös Asteen sisäisten asiakkaiden, eli omien työntekijöiden tarpeita ja näkemystä kartoitettiin suhteellisen laajasti, kun haastattelujen perusteella selvitettiin Asteen työntekijöistä noin 10% :n
näkemys Asteeseen työnantajana, asiakaspalvelijana ja media-alan toimijana.
Kolmas kehittämishaaste oli mielikuvan kirkastaminen Asteen omasta osaamisesta, sekä siitä, kuinka sitä halutaan kehittää. Koen että tämä asia jäi tässä kehittämistyössä osittain keskeneräiseksi. Tulevaisuuden ennakoinnin kautta kuitenkin
vahvistui selvästi sen hahmottaminen, mitä osaamista yrityksessä tarvittaisiin lisää
ja minkälaisen osaamisen kehittämiseen Asteen kannattaa tulevaisuudessa panostaa. Näiden asioiden eteenpäin viemiseen kehitettiin myös konkreettisia työkaluja työpajatyöskentelyssä. Luovien ideointimenetelmien avulla onnistuttiin lisäksi
tuomaan uutta näkemystä Asteen liiketoiminnan kehittämiseen, kun työpajoissa
kehitettiin aivan uudenlaisia palveluideoita tulevaisuuden asiakkaille. Hieman jäi
harmittamaan, ettei näitä herkullisia työpajoissa luotuja ideoita vielä päästy prototypoimaan ja kehittämään pitemmälle. Puutteeksi lasken myös sen, ettei näihin
palveluideoihin ehditty hankkia minkäänlaista asiakkaiden tai palvelun loppukäyttäjien palautetta. Näiden toimien myötä myös tämä kehittämistavoite, eli tulevaisuuden vahvuuksien hahmottaminen, olisi voinut kirkastua selkeämmäksi.
Arvioin tässä yhteydessä myös kehittämistyöhön valitsemiani menetelmiä. Empiirisen aineiston hankinta ja analysointi oli erittäin kiinnostava vaihe. Koin haastattelut
luontevana ja todella toimivana tiedonhankkimismenetelmänä. Nautin niiden suunnittelusta ja toteuttamisesta, ja siitä miten jokainen haastattelu lisäsi omaa ymmärrystäni kehittämistehtävää kohtaan. Lisäksi kerrytin ymmärrystä lukemattomia
muita asioita kohtaan, sillä haastattelemani ihmiset olivat kaikki oman alansa mielenkiintoisia ammattilaisia ja asiantuntijoita, ja tarjosivat rikasta näkemystä moniin
asioihin myös varsinaisen kehittämisaiheen ympärillä. Laadullisen tiedon keräämisessä aineistoa kertyy helposti paljon, ja olen tyytyväinen, että perehdyin erilaisiin
keinoihin muodostaa aineiston sisällöstä perusteltu analyysi. Olen varma, että
näitä oppeja tulen tarvitsemaan jatkossakin. Työpajojen suunnittelu ja fasilitointi oli
mielestäni yksi työn huippuvaiheista. Oli mahtavaa suunnitella yhteissuunnittelun
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työskentelyä, miettiä siihen sopivia menetelmiä ja saada kehitysryhmä innostumaan kehittämistyöstä sekä ohjata heidän tekemistään.
Tämän opinnäytetyön myötä halusin rakentaa itselleni uutta osaamista, ja sen
myötä päädyin palvelumuotoilua hyödyntävään kehittämistehtävään. En halunnut
taivuttaa palvelumuotoilua väkisin tähän tarkoitukseen, vaan koin, että palvelumuotoilu sopi hyvin tämän kehittämistehtävän haasteiden taklaamisen. Halusin
myös päästä soveltamaan palvelumuotoilun työkaluja käytännön kehittämistyössä.
Kiinnostavaa oli huomata, kuinka palvelumuotoilun hyödyntäminen ja työn eteneminen ei töksähtänyt siinäkään vaiheessa, kun empiirisen aineistoin analysoinnin
myötä työn kehittämiskohde vaihtui brändinkehittämisestä strategiseen toimintaympäristön analysointiin sekä tulevaisuuden haasteiden ja asiakastarpeiden selvittämiseen. Päinvastoin, löysin runsaasti lähteitä, jotka tukivat palvelumuotoilun
soveltuvuutta myös uudelleen määritellyn kehittämistehtävän työstämiseen. Palvelumuotoilu ja sen metodit soveltuvatkin mielestäni hyvin laaja-alaiseen ja monipuoliseen, asiakkaan tai loppukäyttäjän tarpeet etusijalle asettavaan kehittämiseen.
Pidän erityisesti siitä, että palvelumuotoilun lähestymistavan avulla kehittämistyöhön voidaan soveltaa innovatiivista ja intuitiivista, mutta myös analyyttista ajattelua. Palvelumuotoilun metodeissa voidaan myös hyödyntää yhtä lailla tutkimustietoon perustuvaa tietoa kuin empaattista ja käyttäjälähtöistä ajattelua. Tämä tuottaa
mielestäni kehittämistyöhön monipuolisia ja perusteltavia näkökulmia, jolloin ei tarvitse olla sen varassa, että vedotaan vain omaan tuntumaan kehitystarpeiden suhteen.
Tämän kehittämistehtävän alkuperäinen aihe oli Asteen brändin kirkastaminen.
Mielestäni brändiviestin miettimiseen olisi jatkossa hyvät lähtökohdat tämän opinnäytetyön puitteissa tehdyn kehittämistyön pohjalta. Alustavia näkökulmiakin brändiaihetta kohtaan on jo olemassa, sillä niitä kerättiin tämän kehittämistyön empiirisessä osuudessa. Tästä kehittämistehtävästä kertyneen kokemuksen perusteella
aion olla harkitsevampi, kun seuraavan kerran määrittelen palvelumuotoilua hyödyntävän kehittämistyön kohdetta. Alkuperäinen kehittämiskohde päätettiin tässä
työssä heti alkuvaiheessa toimeksiantajan kanssa. Jälkikäteen todettuna alkuperäinen kehittämiskohde oli ennemminkin lähtökohta uusien etusijalle nousevien kehittämisaiheiden löytämisessä. Sitckdorn ym. (2018, 86) toteavatkin, että ”Make
sure you are solving the right problem before solving the problem right.” Tämä
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tarkoittaa, että ennen kehittämistyön aloittamista on tärkeää varmistaa, että työssä
lähdetään ratkaisemaan oikeaa ongelmaa. Stickdornin ym. mukaan kehittämistyön
aluksi tulisi ottaa niin sanotusti askel taaksepäin ja haastaa aivan ensimmäiseksi
itse ongelmanmäärittely. Hyvä tapa tähän on kerätä kaikki alustavat olettamukset
kehittämisen aihetta kohtaan, ja tehdä tutkimustyötä pitävätkö ne paikkansa. Tämän avulla saadaan perusteltua näkemystä siihen, ollaanko kehittämistyössä ratkaisemassa aitoa ongelmaa, vai onko riskinä pikemminkin tuhlata aikaa ja rahaa
väärän kehittämisaiheen parissa. Kokemuksen myötä viisastuneena lähtisin peilaamaan kehittämiskohdetta jo heti alussa tutkimuksen sekä mahdollisesti asiakastarpeiden selvittämisen perusteella. Sen kautta voitaisiin heti saada uudenlaista ja aitoon asiakasnäkemykseen perustuvaa näkökulmaa kehittämistyölle.
Ihanteellisessa tilanteessa haluaisin ottaa myös lukuihin perustuvaa dataa ja business-näkökulmaa laadullisen tutkimuksen rinnalle. Näitä yhdistämällä kehittämistyöhön saataisiin paremmin myös liiketoiminnan tuottavuuden näkökulmaa.
Lopuksi vielä hieman oman oppimisen reflektointia. Olen ammatilliselta taustaltani
vaatesuunnittelija, ja minulla on 15 vuoden kokemus asiakaslähtöisestä ja kaupalliset tavoitteet huomioon ottavasta suunnittelutyöstä. Vaatesuunnittelijana tulevaisuuden ennakointi, tulevaisuusskenaarioiden luominen sekä muutostrendien tunnistaminen on ollut olennaisen tärkeä osa työtäni. Tässä opinnäytetyössä halusin
hyödyntää kokemustani itselleni uuden aihepiirin ja ympäristön, eli media-alan,
muutosten ennakointiin. Lisäksi halusin haastaa itseäni soveltamaan uusia yamkkoulutuksessa oppimiani asioita ja miettiä, miten niitä voi hyödyntää palveluliiketoiminnan kehitystarpeita kartoittavassa prosessissa.
Kiinnostavaa itselleni oli palvelumuotoilun prosessin erilaisuus omaan kokemukseeni nähden. Sen myötä jouduin opettelemaan uudenlaista epävarmuuden sietämistä, mutta toisaalta koin myös hyötyväni valtavan paljon aiemmasta työkokemuksestani. Vaatesuunnittelijan työssäni olen harjaantunut teollisen muotoilun
suunnitteluprosessiin, joka alkaa ja loppuu. Tuotteen suunnittelussa kehittämisprosessi on kokemukseni mukaan hyvin määrätietoinen ja lineaarinen. Tuotetta tai
tuotantoprosessia kehitetään, kunnes se on hiottu ja tuote on valmis tuotantoon.
Sen jälkeen prosessi aloitetaan taas uudestaan uuden tuotteen kehittämisen parissa. Palvelumuotoilussa ja luovassa, kokeilua hyödyntävässä kehittämisessä tämähän ei päde lainkaan. Luovaa kehittämisongelmaa ratkaistaessa tiedetään
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ongelman alku, mutta se minne päädytään, on hämärän peitossa. Palvelutuotetta
voidaan myös iteroida ja parantaa niin kauan, kuin sitä asiakkaalle tuotetaan. Tätä
miettiessäni tein pienen vertailun muotoilun roolin eroista fyysisen ja immateriaalisen tuotteen suunnittelussa (taulukko 2). Vertailu pohjautuu omaan kokemukseeni
sekä erääseen inspiroivaan podcastiin (Lukka & Niemi 2018), jota kuuntelin miettiessäni tämän kehittämistyön lopputulemaa.

Taulukko 2. Omaan kokemukseeni sekä erääseen podcastiin (Lukka & Niemi
2018) perustuva vertailu siitä, miten fyysisen tuotteen suunnittelu eroaa immateriaalisen palvelutuotteen suunnittelusta.

Aiemman kokemukseni ansiosta minusta tuntui luontevalta miettiä, miten palvelumuotoilun avulla voi tuottaa toisenlaista arvoa prosessiin, kuin teollisessa fyysisen
tuotteen ominaisuuksiin keskittyvässä tuotesuunnittelussa. Asiakaslähtöisyys on
ollut vahvasti läsnä myös tuotemuotoilijan työssäni, mutta palvelumuotoilua hyödyntävän kehittämistyön myötä oivalsin, miten paljon enemmän asiakkaan aito,
tutkittuun tietoon perustuva tarve kannattaisi ottaa lähes kaikenlaisen suunnittelun
ja kehittämistyön lähtökohdaksi. Maailmassa tuotetaan paljon turhaa, kun vain oletetaan, että omien asiakkaiden tarpeet tunnetaan, ja toimitaan tämän olettamuksen mukaan ottamatta selvää asiakkaan aidoista toiveista. Tämän opinnäytetyön
myötä opin paljon palvelumuotoilun ja luovien menetelmien soveltamisesta kehittämistyössä sekä projektin hallinnan ja johtamisen taitoja. Muotoilu-alan yamk-
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opintojeni sekä tämän kehittämistyön suunnittelemisen ja johtamisen myötä ajattelen, että olen kyennyt rakentamaan entisen kokemukseni päälle uudenlaista tutkimustyöhön ja luovaan kehittämiseen perustuvaa suunnitteluosaamista, ja voin hakeutua tulevaisuudessa uusien ammatillisten haasteiden pariin myös muilla toimialoilla.
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LIITE 1.
Haastattelukysymykset asiakkaille
ALUKSI:
•

Pyydetään lupaa äänittää haastattelu. Kerrotaan, että äänittämisen avulla
mahdollistetaan kaiken haastatteluissa esiintulevan tiedon tallentaminen
sekä jälkikäteen tapahtuva litterointi.

•

Kerrotaan haastateltavalle, että vastaukset ja keskustelu jäävät anonyymiksi eikä niitä jatkossa yhdistetä haastateltavan henkilöllisyyteen.

•

Esitellään haastattelijan ja haastatteluaihe: opinnäytetyön kehittämistehtävässä pyritään kartoittamaan asiakkaiden mielikuvia Asteesta ja heidän tarjoamastaan palvelusta. Tavoitteena on kehittää Asteen tulevaisuuden asiakaskokemus entistä paremmaksi.

AVOIMET KYSYMYKSET ASIAKKAILLE:

• Mitä yritystä edustat ja millä tavalla olette yhteistyössä Asteen kanssa?
• Miten olette päätyneet Asteen asiakkaiksi / tekemään yhteistyötä Asteen
kanssa? Mikä tarve teillä asiakkaana oli, mihin tarvitsitte ratkaisua/apua?

• Mistä kuulitte Asteesta?
• Millainen mielikuva teillä on Asteesta ja sen tarjoamasta palvelusta? Oletteko olleet tyytyväisiä?

• Mitä Aste teidän mielestänne pystyy tekemään paremmin kuin muut (kilpailijat)?

• Mitä vaihtoehtoisia yrityksiä mietitte palveluntarjoajina silloin kun valitsitte
Asteen palvelut?

• Onko jotain, missä olisitte toivoneet “lisää” Asteelta? Enemmän tukea tai
apua jossain asiassa?

• Uskotko, että olette Asteen asiakkaita myös tulevaisuudessa? Mitä tulevaisuuden tarpeita teillä ehkä voisi olla Asteen asiakkaina?
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• Onko jotain mitä haluaisit lisätä edellä käytyihin asioihin? Jotain muuta mitä
tulee mieleen?

• Kiitos haastattelusta!
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LIITE 2.
Haastattelukysymykset asteen työntekijöille
Haastattelun tarkoituksena on saada haastateltavan uniikki ja asiantuntemukseen
perustuva näkemyksensä mukaan kehittämistyöhön. Fasilitaattorin tehtävä on
tuoda esiin kehittämisryhmän ajatuksia ja näkemystä, ja tuoda prosessiin menetelmiä, joiden avulla työryhmä voi yhdessä kehittää yrityksen brändimielikuvaa ja
asiakaskokemusta entistä paremmaksi.
ALUKSI:
•

Pyydetään lupaa äänittää haastattelu. Kerrotaan, että äänittämisen avulla
mahdollistetaan kaiken haastatteluissa esiintulevan tiedon tallentaminen
sekä jälkikäteen tapahtuva litterointi.

•

Kerrotaan haastateltavalle, että vastaukset ja keskustelu jäävät anonyymiksi eikä niitä jatkossa yhdistetä haastateltavan henkilöllisyyteen.

•

Esitellään haastattelijan ja haastatteluaihe: opinnäytetyön kehittämistehtävässä pyritään palvelumuotoilun ja yhteissuunnittelun avulla kirkastamaan
Asteen brändimielikuvaa ja sitä kautta kehittämään tulevaisuuden asiakaskokemusta.

•

Tavoitteena kehittämistyössä on kehittää Asteen tulevaisuuden asiakaskokemus entistä paremmaksi ja kirkastaa brändimielikuvaa asiakkaiden suuntaan (sekä myös tulevaisuuden työntekijöille), kartoittaa sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden mielikuvia Asteesta ja Asteen tarjoamasta palvelusta.

•

Haastatteluiden tarkoituksena on luoda syvempää ymmärrystä Asteen asiakasta sekä brändimielikuvaa kohtaan sekä tehdä lähtökohta-analyysia projektille (myös käyttäjätiedon hankinta). Kartoitamme haastattelussa myös
asiakaskokemuksen kannalta oleellisia brändin kosketuspisteitä.

TAUSTAKYSYMYKSET & TYÖNANTAJAMIELIKUVAA KARTOITTAVAT KYSYMYKSET
•

Mitä teet työksesi ja mikä on työnkuvasi?
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•

Miten päädyit tähän työhön? Miksi halusit tulla Asteelle töihin?

•

Miksi haluat pysyä Asteella töissä?

ASIAKKAAT JA ASIAKASPALVELU
•

Keitä ovat asiakkaanne?

•

Miksi he sinun mielestäsi ovat teidän asiakkaitanne? Miksi he kokemuksesi
mukaan tulevat Asteen asiakkaiksi?

•

Mistä tiedät, mitä asiakkaasi haluaa, tai mitkä hänen tarpeensa ovat?

BENCHMARKING
•

Mitkä ovat Asteen vahvuudet? Minkä ansiosta Aste pärjää kilpailussa?

•

Onko Asteella jotain uniikkia kilpailuetua, joka erottaa Asteen kilpailijoistaan
olennaisesti?

•

Mitä kilpailijanne osaavat teitä paremmin? Miksi asiakas menisi pahimmalle
kilpailijallenne?

•

Oletteko joskus menettäneet jonkun asiakkaan? (Jos kyllä, niin mitä arvioit
syyksi? Liittyykö se omaan tekemiseen vai ulkopuolisiin tekijöihin?)

TULEVAISUUDEN KILPAILUKENTTÄ
•

Mitä muutosvoimia toimialallanne on? Onko se muuttumassa johonkin
suuntaan?

•

Ketä ovat tulevaisuuden asiakkaanne? Ovatko he samoja kuin nyt?

•

Miten Aste mielestäsi tulee pärjäämään tulevaisuuden kilpailukentällä?

•

Pitäisikö organisaation kehittyä johonkin suuntaan, jotta se voi menestyä tulevaisuudessa? Mihin suuntaan kehittyminen takaisi paremman kilpailukyvyn? Pitääkö jonkun tietyn alan osaamista vahvistaa?

AVOIN KESKUSTELU YRITYKSEN MAINEESTA JA ASIAKKAAN KOKEMUKSESTA MAINEKORTTIEN AVULLA
Hyödynnetään mainekortteja (liite 3) avoimessa keskustelussa. Mainekortit ovat
menetelmä, jonka avulla voi arvioida ja kehittää yrityksen mainetta (eli
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brändimielikuvaa). Mainekorteissa on kysymyksiä, joiden avulla voi pohtia mm.
mistä maine (brändimielikuva) syntyy ja mitkä tekijät vaikuttavat sen muodostumiseen (Mainekortit, 2018).
Kaikkia kortteja kysymyksiä ei välttämättä käydä läpi, koska osa aiheista on voinut
tulla esiin jo haastattelukysymysten yhteydessä. Kortteja käytetään ajatuksia herättävänä stimulus-materiaalina, jolloin vastaaja voi poimia sieltä asioita, joita kokee olennaiseksi ja läheiseksi oman työnsä kannalta. Esim:
•

Mistä asioista Aste tunnetaan, hyvässä tai pahassa?

•

Mitä teistä puhutaan? Tiedättekö, mitä teistä puhutaan? Pitääkö se paikkansa?

•

Kuinka pidätte yhteyttä sidosryhmiinne?

•

Miten yrityksen maine voisi tahriintua? Pidätkö sitä todennäköisenä?

•

Mistä tiedät, onko asiakas tyytyväinen teidän/sinun työhösi? Mistä saat tietoa asiakastyytyväisyyden asteesta?

HAHMOTETAAN BRÄNDIN TOUCHPOINTEJA & CUSTOMER JOURNEYTA
Touchpointkortit (liite 4): Palvelumuotoilun menetelmistä hyödynnettiin palvelupolkua. Tuulaniemen mukaan (2011, 78-81) palvelupolku kuvaa asiakkaan kokemaa
palvelua ja siinä analysoidaan asiakkaan kontaktipisteitä sekä vuorovaikutustilanteita palvelun parissa. Haastatteluissa hahmotettiin asiakkaan palvelupolkua, ja
pyrittiin sen avulla tuomaan esiin asiakkaan näkökulmia ja palvelukokemuksia
sekä palvelun mahdollisia kipupisteitä ja kehityskohteita
Kartoitetaan ja tunnistetaan Asteen brändin kosketuspisteitä sekä hahmotellaan
yritysasiakkaan polkua palvelun pariin. Touchpoint-korttien avulla mietitään asiakkaan kosketuspisteitä ennen palvelua, palvelun aikana ja palvelun jälkeen. (Myöhemmassä työskentelyssä pyritään parantamaan asiakaskokemusta kehittämällä
tunnistettuja kosketuspisteitä)
•

Mistä asiakkaanne kuulevat Asteesta? Miten he päätyvät teidän asiakkaiksenne?

71
•

Minkälaisia kosketuspisteitä asiakkaallanne on Asteen brändiin? Kuvaile
hänen asiakaskokemuspolkuaan.

•

Näetkö asiakkaan palvelupolulla jotain kosketuspisteitä, joita mielestäsi tulisi kehittää tai parantaa?

LOPUKSI
TÄMÄN PROJEKTIN MAHDOLLISUUDET
•

Kun mietit tätä projektia, niin mitä tavoitteita sille olisi hyvä ottaa? Mitä Aste
voi mielestäsi saavuttaa tämän myötä?

MITÄ SINULTA EI KYSYTTY?
•

Mitä olennaista kysymystä ei kysytty tässä haastattelussa?

•

Onko jotain mitä haluaisit lisätä edellä käytyihin asioihin? Jotain muuta mitä
tulee mieleen?

Haastattelun lopuksi kiitä haastateltavaa ja kerro miten projekti etenee jatkossa
(yhteiskehittäminen ja työpajatyöskentely).
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LIITE 3.
Maineen pikatesti
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LIITE 4.
Touchpoint-kortit

74
LIITE 5.
Tulevaisuustrendien ideakortit Tulevaisuuden ennakointi työpajassa
Joitakin esimerkkejä laatimistani työpajatyöskentelyssä käytetyistä tulevaisuustrendien ideakorteista.
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LIITE 6.
Tulevaisuustaulukko
Lauttamäen (2014) mallin mukaan sovellettu tulevaisuustaulukko.
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LIITE 7.
Työskentelyn palautelomake

