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Nopeasti muuttuva, digitalisoituva, verkottuva ja globalisoituva toimintaympäristö on luonut
suuria muutostarpeita. Siirtyminen tuote- ja teollisuusyhteiskunnasta palveluyhteiskuntaan on
tuonut mukanaan monia uudenlaisia haasteita kaikille yhteiskunnan sektoreille, mutta samalla
se tarjoaa monia mahdollisuuksia. Muutoksissa mukana pysyminen edellyttää organisaatioilta
muun muassa nopeuden ja joustavuuden maksimointia, mutta ne myös pakottavat eri organisaatiot luomaan yhteistyöverkostoja monimutkaisten palvelutarpeiden tyydyttämiseksi. Yhteissuunnittelu ja osallistavat menetelmät ovat saaneet jalansijaa kehittämistyössä kaikilla sektoreilla, eikä asiakkaiden osallisuus kehittämisprosesseissa ole enää poikkeus. Palveluita ja palveluprosesseja suunnitellessa on hyvä avata dialogia palveluja toteuttavien toimijoiden ja palvelujen käyttäjien välille, mutta myös entistä enemmän kaikkien sidosryhmien välille. Palveluekosysteemien sisällä toimivien sidosryhmien yhteistyöstä on siirryttävä aitoon yhteistoimintaan ja yhteissuunnitteluun.
Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön tavoitteena oli tutkia yhteissuunnittelua ilmiönä, ymmärtää yhteissuunnittelun prosessiin osallistuvien toimijoiden näkemyksiä yhteissuunnittelun
prosessiin osallistumisesta sekä kehittää työkalu, jolla yhteissuunnittelun prosessin suunnittelua
tai toteuttamista voitaisiin tukea. Yhteissuunnittelun prosessia tarkastellaan tässä kehittämistyössä palveluna palvelulogiikan valossa, jossa arvo asiakkaalle, tässä tapauksessa mukana oleville toimijoille, syntyy palveluprosessissa mukanaolon aikana. Kehittämistyö toteutettiin osana
Fiksu Kalasatama Co-Designing Wellbeing -hanketta.
Kehittämistyön tietoperusta muodostuu palveluiden johtamisen ja markkinoinnin tutkimusalueesta, julkisen sektorin palvelujohtamisen alueesta sekä palvelumuotoilun tutkimusalueesta.
Käytännön kehittämistyö koostuu neljästä palvelumuotoilun vaiheita kuvaavasta osa-alueesta
asiakasymmärryksestä konseptointiin. Kehittämistyön lähestymistapana sovellettiin Ojasalo,
Koskelo ja Nousiaisen (2015) palvelumuotoilun prosessimallia. Kehittämistyö eteni iteratiivisesti
divergenssien ja konvergenssien vaiheiden kautta tiedon keruun, ymmärryksen ja soveltamisen
-sykleissä ja sen aikana käytettiin laaja kirjo erilaisia palvelumuotoilun menetelmiä asiakasymmärryksen keräämiseen, visualisointiin sekä prototypointiin. Kehittämistyön aikana järjestettiin
myös kolme työpajaa.
Kehittämistyön tuloksena syntyi Yhteissuunnittelun rakennuspalikat -yhteissuunnittelun prosessin rakentamista tukeva muotoilupeli, jolla voidaan tukea yhteissuunnittelun prosessien rakentamista konkreettisen työkalun avulla. Pelistä tehtiin kolme erilaista pelikonseptia neljälle erilaiselle asiakaspersoonalle. Kehittämistyön kokemusten pohjalta muodostettiin myös yhteissuunnittelun prosessimalli tukemaan kehitetyn muotoilupelin käyttöä yhteissuunnittelun prosesseissa. Kehitettyä prosessimallia sekä muotoilupeliä voidaan käyttää ja soveltaa monenlaisissa yhteissuunnittelun prosesseissa. Erityisen hyödyllinen prosessimalli ja kehitetty muotoilupeli on kompleksisissa yhteissuunnittelun prosesseissa, jossa mukana on heterogeeninen joukko
toimijoita.
Asiasanat: Yhteissuunnittelu, palvelulogiikka, yhteistyö, muotoilupeli
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The rapidly changing, digitizing, networking and globalizing environment has created great
needs for change. Moving from goods-dominant logic to service logic have created novel challenges to all sectors of society, but also emerging possibilities. To keep up with these changes,
organizations will need to maximize their flexibility but also compel organizations to create
collaboration networks to meet customers’ complex service needs. Co-design and participatory
design methods have become more common in development work within all sectors. Cocreation
with customers is no longer an exception. Designing services for customers’ future needs urge
not only to cocreation with the customers but to co-design with the whole ecosystem. The focus should be turned from collaboration to genuine co-design.
The purpose of this thesis is to explore co-design as a phenomenon, perceive the opinions and
needs of the participants in co-design processes and to design a tool to build and strengthen
the co-design building process. In this thesis, the co-design process is viewed as a service that
aims to value creation for the customers through the service process. The context of this thesis
is the Fiksu Kalasatama Co-Designing wellbeing piloting programme.
The theoretical background of this thesis is based on service management and marketing, public service management and service design. The development work consists of four phases according to Ojasalo, Koskelo and Nousiainen’s (2015) service design process. The development
work proceeded through the iterative cyclic process of gathering insights, analysing and refining. A versatile set of service design methods were used during the process to empathize, visualize and prototype.
As a result of this development work a design game called The building blocks for co-design
was created. This design game aims to assist the development of co-design processes with the
help of a concrete tool. Three different game concepts were designed for four different personas. Based on the experiences of the development work a co-design process model was created to ground created design game to the theoretical background. The design game and codesign process model can be used in versatile settings, but it is mostly powerful in complex codesign processes where there are multiple stakeholders and heterogenic teams involved.
Keywords: Co-design, Service Logic, Co-operation, Design Games
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1

Johdanto

Sanotaan, että palveluiden merkitys jokapäiväisessä elämässämme on radikaalisti muuttunut.
(Fuad-Luke 2012). Nopeasti muuttuva, digitalisoituva, verkottuva ja globalisoituva toimintaympäristö on luonut suuria muutostarpeita. Monet teollisen aikakauden rakenteet ja toiminnan tavat menettävät nopeasti tehoaan, muutosnopeus kiihtyy ja tulevaisuuden ennakoinnista on tullut entistä vaikeampaa. (Ojasalo ym. 2015, 13.) Siirtyminen tuote- ja teollisuusyhteiskunnasta
palveluyhteiskuntaan on tuonut mukanaan monia uudenlaisia haasteita kaikille sektoreille,
mutta myös monia mahdollisuuksia. Toimintaympäristön muutoksessa on kyse monimutkaisesta
murroksesta, joka on vasta aluillaan.
Monet megatrendit kuten ilmastonmuutos, digitalisaatio ja eriarvoistuminen haastavat sekä yksityistä että julkista sektoria tulevaisuudessa radikaaleihin muutoksiin ja vaikuttavat lähivuosina rajusti sekä palveluiden saatavuuteen että niiden kehittämiseen. Digitaalisuus, älylaitteiden käyttö ja uudet teknologiat ovat olleet vahvoja muutosajureita palveluiden muutoksessa.
Teknologian voimakas kehittyminen sekä internetin ja sosiaalisen median synty ja nopea laajeneminen ovat olleet kehityskulkuja, joita usein verrataan mittakaavaltaan teolliseen vallankumoukseen (Sitra 2017). Samaan aikaan Suomen väestörakenne vanhenee lähes nopeimmin maailmassa ja monikulttuurisuus lisääntyy. Arvioidaan, että jo 2030-luvulla maapallon väestöstä
yhä suurempi osa asuu kaupungeissa. Kaupunkien asema tuotannon ja kulutuksen keskuksina
tulee vahvistumaan entisestään lähitulevaisuudessa (Helsinki 2017).
Megatrendit sekä siirtyminen jälkiteollisesta ajasta palveluiden aikaan on kohdistanut palveluihin kasvavia vaatimuksia (Tuulaniemi 2011, 61). Myös julkisten palvelujen luonne ja julkisen
palvelun organisaatiot ovat muuttuneet merkittävästi ympäri maailmaa viimeisten vuosikymmenten aikana (Osborne & Brown 2005). Julkisten palvelujen kehittäminen on ajankohtainen
aihe useastakin eri näkökulmasta. Ensinnäkin globalisaation myötä lisääntynyt ja laajentunut
kilpailu asiakkaista, ja sitä kautta tuloista, on pakottanut myös julkisorganisaatiot kehittämään
toimintaansa asiakaslähtöisemmäksi (Jyrämä & Mattelmäki 2015, 117). Toiseksi, julkinen ympäristö on tuore konteksti sekä verkostotoiminnan soveltamiselle (Jyrämä & Mattelmäki 2015,
117) että toimintaparadigman muutokselle organisaatio- ja tuotantokeskeisestä asiakaskeskeiseen. Ja kolmanneksi, vaikka keskustelu ja avoimuus asiakkaiden, asiakkaiden omien yhteisöjen, eri palveluntuottajien ja -tarjoajien välillä onkin lisääntynyt, monimutkaisia haasteita,
joita kutsutaan myös pirullisiksi ongelmiksi, on vaikea ratkaista ilman vahvaa tukea koko yhteiskunnalta (Kauppinen ym. 2018) ja palveluiden ekosysteemiltä. Ratkaisut vaativat, että kaupunkien on luotava ketterämpiä toimintatapoja (Mustonen ym. 2017, 5). Tulevaisuuden palveluiden
yhteissuunnittelu voi tarjota ratkaisuja näihin haasteisiin ja eteen tuleviin pirullisiin ongelmiin.
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Palveluiden suunnittelussa on nykyään myös entistä enemmän keskitytty palvelun käytöstä syntyviin sosiaalisiin ja ekologisiin vaikutuksiin ja niiden ratkaisemisen mahdollistamaan yhteiskunnallisesti merkittävään muutokseen. (mm. Junginger 2013, Sangiorgi 2010.) Erityisesti silloin,
kun suunnittelemme palveluita haavoittuvassa tilanteessa oleville ihmisille, meidän on varmistettava, että luotu palvelu on merkityksellinen, kunnioittava ja aidosti hyödyllinen (Yong
2013).
Nyt nähdyt muutokset ovat vain murto-osa muutosvauhdista, jotka tulemme näkemään seuraavien vuosikymmenten aikana. Muutoksissa mukana pysyminen edellyttää organisaatioilta muun
muassa nopeuden ja joustavuuden maksimointia (Ojasalo ym. 2015, 13), mutta ne myös pakottavat eri organisaatiot luomaan yhteistyöverkostoja, palveluekosysteemejä ja innovaatioverkostoja monimutkaisten palvelutarpeiden tyydyttämiseksi. Palveluekosysteemeissä organisaatiot
eivät ole toisistaan eristäytyneitä vaan toimintaympäristön toisiaan täydentäviä osia. Palveluita
ja palveluprosesseja suunnitellessa on hyvä avata dialogia palveluja toteuttavien toimijoiden ja
palvelujen käyttäjien välille, mutta myös entistä enemmän kaikkien sidosryhmien välille. Palveluekosysteemien sisällä toimivien sidosryhmien yhteistyöstä on siirryttävä aitoon yhteistoimintaan ja yhteissuunnitteluun. Sidosryhmien ottaminen mukaan yhteissuunnitteluun luo uusia
osallisuuden tapoja ja lisää yhteisön kykyä suunnitella tulevaa (Mustonen ym. 2017, 12). Innovatiiviset ratkaisut muodostuvat toisiinsa kytkeytyneiden organisaatioiden verkostoissa (Ojasalo
ym. 2015, 14). Palveluinnovaatioiden tunnistaminen ja hyödyntäminen sekä yhteistyö edellyttävät uudenlaisia kyvykkyyksiä ja vahvistavat ratkaisujen kehittämistä muuttuviin toimintaympäristöihin (Ojasalo ym. 2015).
1.1

Kehittämiskonteksti

Tämä kehittämistyö toteutettiin osana Fiksu Kalasatama Co-designing Wellbeing -hanketta,
jonka rahoittaa Uudenmaanliitto. Fiksu Kalasatama Co-designing Wellbeing -hankekonsortiota
vetää Forum Virium Helsinki. Laurea ammattikorkeakoulu toimii hankkeessa tutkimuskumppanina.
Hankkeen tavoitteena on hyvinvointi- ja terveyspalveluihin liittyvän kehitys- ja kokeilualustatoiminnan edistäminen ja muun muassa yhteiskehittämisen areenoiden luominen älykkään kaupungin kehittämiseksi yhdessä yritysten, kaupungin ja asukkaiden kanssa. Hankkeessa keskitytään erityisesti ennakoivan terveydenhuollon ja aktiivisen hyvinvoinnin palvelukehitykseen kehittämällä ja kokeilemalla uusia tulevaisuuden hyvinvointi- ja terveyspalveluiden digitaalisia
etäratkaisuja yhteiskehittämistä ja yhteissuunnittelua hyödyntäen, sekä kokeillen, yhdessä Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen, Kalasataman alueella toimivien, rakentavien tai
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älyteknologiaa tuottavien yrityskumppaneiden sekä hyvinvointi- ja terveysteknologia-alan startupien kanssa.
Kalasataman alue on toiminut älykkään kaupunkirakentamisen mallialueena (Forum Virium
2015) ja siellä on toteutettu viimeisen kymmenen vuoden aikana useita yhteistyöhankkeita yritysten ja julkisen sektorin yhteistyön, kaupunkirakentamisen ja -asumisen kehittämisen, sekä
hyvinvointi- ja terveyspalveluihin liittyvän kehitystoiminnan edistämiseksi. Kalasataman kohdalla voidaankin puhua älykaupunkikehityksestä, jonka tavoitteena on etsiä uusia tapoja yritysten ja kaupunkien yhteistoimintaan sekä siihen, kuinka uudet teknologiat voivat ratkaista kiihtyvästi kasvavien kaupunkien ongelmia. Yritysten ja julkisen sektorin yhteistoiminnassa on käytetty muun muassa kokeilutoimintaa, jossa kokeilut pyrkivät vauhdittamaan uuden syntymistä
auttamalla aikaisen vaiheen prototyypit nopeaan käytännön testaukseen. (Mustonen ym. 2017,
5.)
Tutkimuksellisen kehittämistyön tarkastelun keskiössä oli Fiksu Kalasatama Co-Designing Wellbeing -hankkeen toimenpiteenä toteutettu nopeiden kokeilujen ohjelma, joka alkoi Kalasataman alueella alkuvuodesta 2018. Sitä tarkasteltiin tässä kehittämistyössä yhteissuunnittelun
prosessina. Nopeiden kokeilujen ohjelma tuo yhteen kaupungin, asukkaat, isot yritykset, kasvuyritykset sekä tutkimuslaitokset. Se tarjoaa toimintamallin, joka mahdollistaa niin yritysten ja
julkisen sektorin kuin asukkaidenkin osallistumisen kehitystyöhön. Hankkeessa kokeillut ratkaisut liittyvät henkisen hyvinvoinnin lisäämiseen ja terveellisempää ravintoon. Kokeilut ja yhteiskehittäminen ovat keinoja rakentaa tulevaisuuden hyvinvointi- ja terveyspalveluiden etäratkaisuja, kotona käytettäviä palveluita tukemaan hyvinvointia, sekä uutta liiketoimintaa yrityksille
(Laurea 2017). Kokeiluohjelman ydintavoitteet ovat: yhteiskehittää, kokeilla ja arvioida 3-5 digitaalista etäratkaisua, jotka edistävät hyvinvointia ja terveyttä tai ennaltaehkäisevät sairautta, ja luoda parhaita käytäntöjä ja prosesseja, joita mukana olevat toimijat voivat viedä
eteenpäin muuallakin. (Laurea 2017, Forum Virium 2018.)
Kokeiluohjelmassa toteutunutta yhteissuunnittelun prosessia tarkasteltiin sen alkupäässä. Prosessi jatkui tämän opinnäytetyön valmistumisen jälkeen. Tarkastelun kohteena olleessa yhteissuunnittelun prosessissa oli mukana kokeiluohjelmaan mukaan hakeneet startup-yritykset sekä
isot kumppaniyritykset. Kumppaniyritykset, joihin tässä kehittämistyössä viitataan myös sanalla
kumppaniorganisaatiot, toimivat kokeiluohjelmassa sekä mentorin että yhteistyökumppanin
roolissa. Kokeiluohjelman tarkoituksena oli tukea startup-yritysten teknologiakehitystä, käynnistää ja vauhdittaa kokeiluja sekä etsiä yhteistyömalleja yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöhön.
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1.2

Kehittämistehtävän rajaus ja tavoite

Tämä opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehittämistyö. Se on saanut alkunsa kiinnostuksesta
tutkia yhteissuunnittelua ilmiönä sekä halusta ymmärtää yhteissuunnittelun prosessiin osallistuvien toimijoiden näkemyksiä yhteissuunnittelun prosessiin osallistumisesta. Tutkimuksellista kehittämistyötä ohjaavat tutkimuskysymykset ovat tarkentuneet kehittämistyön edetessä ja ne
ovat:
•

Minkälaisia yhteissuunnittelun prosessia koskevia odotuksia ja tarpeita yhteissuunnittelun prosessissa mukana olevilla toimijoilla on?

•

Minkälaisilla menetelmillä tai työkaluilla yhteissuunnittelun prosessin suunnittelua
ja toteuttamista voidaan tukea?

Yhteissuunnittelun prosessia tarkastellaan tässä kehittämistyössä palveluna palvelulogiikan valossa, jossa arvo asiakkaalle, tässä tapauksessa mukana oleville toimijoille, syntyy palveluprosessissa mukanaolon aikana. Yhteissunnittelua on useimmiten tutkittu asiakkaiden tai loppukäyttäjien osallistumisen ja osallistamisen näkökulmasta. Tässä opinnäytetyössä asiakkaalla
tarkoitetaan toimijaorganisaatioita, jotka voivat edustaa erilaisia toimijoita niin julkisella, yksityisellä kuin kolmannellakin sektorilla. Organisaatioista käytetään käsitettä toimija tai asiakas. Organisaatiot ja esimerkiksi yritykset prosessiin osallistuvina toimijoina, asiakkaina, ei juurikaan näy yhteissuunnittelusta tarkastelevissa tieteellisissä artikkeleissa. Living lab ja innovaatioekosysteemeistä käsittelevissä artikkeleissa taas yhteistyön ja eri organisaatio-osapuolten
huomioiminen ja roolit näkyvät vahvasti. Lisäksi tutkimusaineistoa läpikäydessä huomattiin,
että yhteissuunnittelun prosessissa mukana olevilla yrityksillä ja startupeilla on paljon odotuksia, toiveita ja tarpeita yhteissuunnittelun prosessiin liittyen. Tämä herätti kiinnostusta tutkia
yhteissuunnittelua yhteistyön areenana ja kartuttaa syvemmin ymmärrystä juurikin yhteissuunnittelun prosessiin osallistuvien organisaatioiden näkökulmasta ja kehittää menetelmä tai työkalu yhteissuunnittelun prosessin rakentamisen tueksi.
Tutkimuksellisen kehittämistyön lähestymistavaksi valittiin palvelumuotoilu, sillä se tarjoaa
konkreettisia keinoja palveluprosessien, -ympäristöjen ja -kontaktien kehittämiseen. Palvelumuotoilu tuntui luontevalta kehittämistyön lähestymistavalta palvelulogiikkaan perustuvassa
kontekstissa, jossa tarkastelun kohteena oli yhteissuunnittelu palveluprosessina. Lisäksi palvelumuotoilun prosessi ja työkalut painottavat vahvoja sosiaalisia taitoja, empatiaa käyttäjiä kohtaan sekä luovuutta ja visuaalista ajattelua (Miettinen 2011; Vähälä ym. 2012), joita tässä kehittämistyössä tarvittiin. Palvelumuotoilun prosessi antoi kehittämistehtävälle myös selkeän
rungon ja työkalupakin. Kehittämistehtävässä sovellettavaksi palvelumuotoilun prosessimalliksi
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valittiin tulevaisuuden ennakoinnille ja palvelumuotoiluajattelulle perustuva prosessimalli (Ojasalo, Koskelo ja Nousiainen 2015). Kehittämistyön prosessi ja menetelmävalinnat kuvataan luvussa 3.
1.3

Kehittämistyön keskeiset käsitteet

Yhteissuunnittelu (co-design) voidaan määritellä tarkoittavan lähestulkoon kaikkea yhdessä kehittämistä eri osapuolten kesken, mikä hyödyttää molempia osapuolia (Raunio 2016). Se on
palvelun, palveluprosessin tai tuotteen yhdessä suunnittelua. Yhteissuunnittelua ja yhteiskehittämistä, co-creation, pidetään usein synonyymeinä. Yhteissuunnittelulla viitataan useimmiten
kuitenkin design prosesseihin kokonaisuutena, kun taas yhteiskehittämiseksi määritellään prosessin eri vaiheissa tapahtuvat tapahtumat, työpajat tai hetket. (Sanders & Stappers 2008, Johansson ym. 2010, Junginger 2013.) Yhteissuunnittelulla viitataan usein myös kollektiiviseen
luovuuteen ja yhdessä tekemiseen suunnittelun aikana.
Tässä kehittämistyössä yhteissuunnittelulla tarkoitetaan yhteissuunnittelun holistista prosessia
sekä yhteistyön viitekehyksenä että ajattelutapana. Ali & Liam (2015) kuvailevat yhteissuunnittelua yhteistyöhankkeeksi ja luovaksi toiminnoksi, jota sovelletaan koko suunnitteluprosessin
ajan. Mattelmäki (2007) puolestaan kuvaa yhteissuunnittelua toiminnaksi, jossa nykyisten ja tulevien käyttäjien lisäksi eri alojen asiantuntijoita ja toimijoita otetaan mukaan suunnitteluprosessin eri vaiheisiin. Greger & Hatami (2013) tulkitsevat yhteissuunnittelun myös lyhentävän ihmisten välistä sosiaalista ulottuvuutta. Yhteissuunnittelu voidaan nähdä siis karkeasti puitteiksi, jossa yhdessä tehtävä ongelmanratkaisu voi tapahtua kaikkia mukana olevia osapuolia
hyödyttäen (Raunio ym. 2016).
Palvelulogiikka (service logic) tarkoittaa palveluntuottajan tuottamia ja fasilitoimia prosesseja, jotka tukevat asiakkaan arvon muodostumista (Grönroos 2007). Asiakkaan ja palveluntuottaja ovat sekä arvon että palvelun yhteisluojia vuorovaikutteisessa palveluprosessissa. Palvelulogiikan mukaan asiakkaat siis kutsutaan mukaan palveluprosessiin lupauksella arvon muodostumisesta osana palvelua ja sen kuluttamista. Palvelulogiikka myös huomioi asiakkaan oman kontekstin ja sieltä kumpuavat tarpeet.
Muotoiluajattelu (design thinking) on lähestymistapa palveluiden asiakaskeskeiseen kehittämiseen. Muotoiluajattelu mahdollistaa käyttäjälähtöisen innovoinnin ja se on työskentelytapana
yhteistoiminnallinen ja käyttäjien osallisuutta hyödyntävä (Kälviäinen 2014). Miettisen (2014)
mukaan muotoiluajattelu on muotoilutoimintaa, mutta myös kykyä ja kyvykkyyttä toimia luovasti ja proaktiivisesti. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajan muotoiluajattelua on alettu
hyödyntämään yhä enemmän monialaisen yhteissuunnittelun ja käyttäjä- ja asiakaslähtöisen
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kehittämisen välineenä, ja muotoilulle tyypillistä kehittämistoimintaa ja työskentelyotetta on
lähdetty soveltamaan myös muun tyyppiseen arvon tuotantoon, kuten palveluiden ja immateriaalisten palveluketjujen muotoiluun.
Palvelun (service) määritelmä on monimutkainen, eikä täysin yksiselitteistä määritelmää ole
mahdollista edes löytää. Tuulaniemi (2011) määrittelee palvelun palveluntarjoajan ja asiakkaan väliseksi vuorovaikutusprosessiksi. Tarkemmin määriteltynä neljän eri näkökulman kautta
palvelu; 1) ratkaisee jonkin asiakkaan ongelman, 2) on prosessi, 3) joka koetaan, mutta ei
omisteta ja 4) siinä on merkittävää ihmisten välinen vuorovaikutus. Grönroos (2015) puolestaan
määrittelee palvelun aineettomien toimintojen sarjasta koostuva prosessina, jolla pyritään
täyttämään asiakkaan yksityiskohtaiset toiveet. Palvelu on asiakkaan arvon muodostumista tukevia prosesseja. Palvelut ovat niiden tuottajan ja käyttäjän dynaaminen kohtaamisfoorumi,
rajapinta, jossa käyttäjä ei ole pelkkä toiminnan ja interventioiden kohde vaan autonominen
subjekti (Virtanen & Stenvall 2014, 146). Palvelu ei tarkoita yksistään asiakaspalvelua, vaan
palveluprosessia kokonaisratkaisuna, joka toimitetaan asiakkaan ja palvelua tarjoavan organisaation vuorovaikutuksena. Palvelu eroaa tuotteesta siinä, ettei sillä ole fyysistä olomuotoa.
Asiakas voi kuluttaa palvelua ilman tuotetta, mutta usein palvelu on liitetty johonkin fyysiseen
tuotteeseen. ”Palvelu on jotain, mitä voi ostaa, mutta mitä ei voi pudottaa varpailleen” (Grönroos 2015, 77). Palvelut tuotetaan usein monimutkaisissa palveluekosysteemeissä, jotka muodostuvat useista fyysistä ja virtuaalisista ympäristöistä, järjestelmistä ja ihmisten välisestä
vuorovaikutuksesta. (Tuulaniemi 2011, 66). Palveluiden tuottamiseen vaikuttavat olennaisesti
asiakkaat, henkilökunta, palveluun liittyvät fyysiset tilat, esineet ja ympäristö ja nykyään myös
yhä useammin myös virtuaalinen vuorovaikutus, digitaalisen palvelun asiakaskokemus ja käytettävyys.
Palvelumuotoilu (service design) on valittu tämän tutkimuksellisen kehittämistehtävän lähestymistavaksi. Palvelumuotoilu on arvokas lähestymistapa sekä prosessina että menetelmäpakkina, sillä se tarjoaa keinoja ja menetelmiä asiakasymmärryksen kartuttamiseen ja siitä viestimiseen, sekä menetelmiä, joilla ihmiset saadaan osallistumaan ja kehittämään ratkaisuvaihtoehtoja. (Keinonen ym. 2013, 70). Se tarjoaa konkreettisia keinoja prosessien ja palveluympäristöjen kehittämiseen. Palvelun muotoilulla tavoitellaan esimerkiksi parempaa toimivuutta, asiakaskokemusta, taloudellisuutta, kestävyyttä tai ekologisuutta, ja sen keskeisiä ominaispiirteitä
ovat ihmiskeskeisyys, kokemuksellinen suunnittelu, visualisointi ja prototypointi.
Living Labeiksi kutsutaan nykyään usein kaikkia oikeissa ihmiselämän konteksteissa, niin fyysisesti kuin virtuaalisesti, tapahtuvaa yhteiskehittämistä. Se on tutkimuskonsepti, joka operoi
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alueellisesti tai teemallisesti palveluinnovaatioiden alueella. Kehittämistyön konteksti, Fiksu
Kalastama -hanke, on Living Lab innovaatioalusta (Mustonen ym. 2017, 8).
Muotoilupelit kuuluvat osallistuvan suunnittelun ja yhteissuunnittelun työtapoihin (Vaajakallio
2012). Vaajakallio (2012, 14) kuvaa muotoilupelejä joustavana käsityksenä kontekstisidonnaisesta, osallistavasta, jonkinlaisten ohjeiden mukaan pelattavasta pelistä ja pelaamisesta. Muotoilupelien avulla yhteistyö eri sidosryhmien, tai asiakkaiden ja palveluntuottajan välillä, tapahtuu pelisääntöjen ohjaamana ja erilaisten pelimateriaalien tukemana (Hakio ym. 2015, 58).
Tämän opinnäytetyön tuloksena syntyy yhteissuunnittelun prosessin rakentamista tukeva muotoilupeli.
1.4

Tutkimuksellisen kehittämistyön rakenne

Kehittämistyötä kuvataan usein prosessina eli toisiaan seuraavien vaiheiden kautta. (Ojasalo
ym. 2015, 22). Kehittämistyö on tutkimuksellinen kehittämistehtävä, jonka keskeisenä lähtökohtana on ilmiön tarkastelu ja kerätyn asiakasymmärryksen hyödyntäminen suunnitteluratkaisuissa. Tutkimuksellisiin kehittämistöihin kuuluu yleensä myös olennaisesti esimerkiksi uusien
ideoiden, käytäntöjen tai palvelujen tuottamista ja toteuttamista ja sen tarkoituksena on luonnostella, kehitellä ja ottaa käyttöön näitä ratkaisuja. (Ojasalo ym. 2014, 19.) Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön tarkoituksena oli saada aikaan uusia ratkaisuja, mutta myös tuottaa
uutta tietoa tarkastelun kohteena olevasta ilmiöstä. Voidaankin sanoa, että tutkimuksellisen
kehittämistyön tarkoituksena on aina uuden tiedon tuottaminen käytännöstä ja käytäntöön
(Ojasalo ym. 2014, 19).
Kehittämisprosessissa tarvitaan monenlaisia tiedonhankintataitoja, taitoa erottaa oleellinen
epäoleellisesta, käyttökelpoisten ratkaisujen rakentamistaitoja sekä innovaatio-osaamista (Ojasalo ym. 2015, 11). Tutkimuksellisessa kehittämistyössä osoitetaan kehittämisosaamisen lisäksi
projektiosaamista, palvelumuotoiluosaamista sekä tutkimuksellisuutta. Tutkimuksellisen kehittämistyön osana tehtiin laaja kirjallisuuskatsaus, jossa syvennyttiin tutkittavaan ilmiöön liittyviin keskeisiin käsitteisiin, tieteenaloihin sekä toimintaympäristön muutokseen. Näiden pohjalta tuotettiin tietoa kehittämistyön tueksi.
Tämä tutkimuksellinen kehittämistyö on saanut alkunsa halusta ymmärtää yhteissuunnittelua
ilmiönä ja saada aikaan muutosta yhteissuunnittelun prosessien rakentamiseen. Kehittämistyön
raportti noudattaa perinteistä tutkimuksellisen kehittämistyön raporttia, jossa tehdyt vaiheet
raportoidaan vaihe kerrallaan toisiaan seuraavien vaiheiden kautta. Kyseessä on muutostyön
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prosessi, jossa edetään kehittämishaasteiden selvittämisen kautta toteutusvaiheeseen ja lopulta arviointiin (Ojasalo ym. 2015, 22). Käytännössä kehittämistyön vaiheet tapahtuivat osittain limittäin toistensa kanssa.
Tutkimuksellinen kehittämistyö koostuu kolmesta osasta: tutkimuksellisen kehittämistyön teoreettisesta tietoperustasta luvussa 2, käytännön kehittämistehtävän kuvauksesta ja tuloksista
luvussa 3 sekä tutkimuksellisen kehittämistyön tuloksista ja johtopäätöksistä luvuissa 4 ja 5.
Tutkimuksellisen kehittämistyön tuloksena syntyi Yhteissuunnittelun rakennuspalikat -muotoilupeli, jolla tavoitellaan käytännön parannuksia yhteissuunnittelun prosessien rakentamiseen.
Muotoilupelistä esitellään luvussa 4 kolme erilaista pelikonseptia. Viimeisessä luvussa keskitytään johtopäätöksiin, arvioidaan tutkimuksellisen kehittämishankkeen kokonaisuutta ja pohditaan jatkokehittämisehdotuksia.

2

Tietoperustasta rakennuspalikoita kehittämistyölle

Tässä luvussa esitellään kehittämistehtävän tietoperusta, joka luo pohjaa kehittämistyölle.
Tutkimuksellisen kehittämistyön tietoperusta on kuvattu Kuviossa 1. Tietoperusta pohjautuu
seuraaviin tutkimusalueisiin: Palvelujen markkinoinnin ja johtamisen tutkimusalue, Julkisen
sektorin palvelujohtamisen tutkimusalue sekä Palvelumuotoilun tutkimusalue. Nämä teoriapohjat auttavat ymmärtämään tarkasteltavaa ilmiötä erilaisista näkökulmista käsin ja nostavat kehittämistyön keskelle ajankohtaista keskustelua palveluyhteiskunnan murroksesta.
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Kuvio 1: Tutkimuksellisen kehittämistehtävän teoriapohja

Palvelujen markkinoinnin ja johtamisen tutkimusalueelta nousevat liiketoiminnan paradigmojen
muutos ja niiden vaikutus organisaatioiden toiminnan ja palveluiden kehittämiseen sekä näkökulma asiakkaasta aktiivisena palvelun osana ja tuottajana. Tässä kehittämistyössä yhteissuunnittelua tarkastellaan palvelulogiikan valossa, jossa palveluketju nähdään asiakkaiden silmin.
On sitten kyse yksittäisistä asiakkaista tai organisaatioasiakkaista, muuttaa asiakkaiden valtaistuminen rooleja merkittävällä tavalla. Tällöin tarvitaan uusia tapoja jäsentää prosessia niin
palveluna kuin palvelutapahtumien ketjuna, jossa näkyy useamman palveluntarjoajan ja mukana olevan asiakkaan sekä sidosryhmän vaikutus palvelukokonaisuuteen. On väistämätöntä,
että kaikkien organisaatioiden tulisi ymmärtää palveluprosesseja.
Julkisen sektorin palvelujohtamisen tutkimusalue avaa palvelutuotannon ja toimintatapojen
muuttumista julkisella sektorilla liiketoiminnan logiikoiden paradigman muutoksen vaikutuksesta tuotanto- ja organisaatiolähtöisestä asiakaskeskeiseen. Julkisen sektorin tarkastelu on tämän kehittämistyön kannalta olennaista, sillä tutkimuksellisen kehittämistyön keskiössä on ilmiö, joka tässä kontekstissa sijoittuu julkisen ja yksityisen sektorin välimaastoon julkisten palveluiden kehittämiseen. Liiketoiminnan puolelta syntyneen ajattelutavan muutosaallon vaikutukset näkyvät myös julkisella sektorilla.
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Palvelumuotoilun tutkimusalueelta ammennetaan kehittämistyön lähestymistavan ja prosessin
rakenteen lisäksi muotoiluajattelun ja asiakaskeskeisyyden ajattelutapojen merkitystä organisaatioiden palvelukehityksen tukena, yhteissuunnittelun perustana sekä tutkimus- ja kehittämismenetelminä. Liiketoiminnan logiikat kytkeytyvät tiiviisti palvelumuotoiluun ja muotoiluajattelun rantautumiseen niin liiketoimintaan kuin julkiselle sektorillekin. Palvelumuotoilun
tutkimusalueelta on tarkasteluun nostettu myös palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät. Empaattinen muotoiluote, asiakasymmärrykseen perustuva suunnittelu sekä prototypointi ovat
keskeisiä kehittämistyössä. Muotoiluprosessin läpivienti on kiehtova kokonaisuus, jossa yhdistyvät aito asiakasymmärrys, toimintaympäristön muutokseen vastaaminen sekä yhteissuunnittelu
niin työkaluna kuin ajattelutapana. Kehittämistyössä käytetyt menetelmät ja prosessi on kuvattu luvussa 3.
2.1

Tuotannollisesta ajattelusta yhteissuunnitteluun

Tässä tutkimuksellisessa kehittämistehtävässä tarkastellaan yhteissuunnittelua palveluajattelun
näkökulmasta palveluna. Tässä luvussa sekä seuraavissa alaluvuissa käsitellään liiketoiminnan
logiikoiden paradigman muutosta sekä niiden vaikutusta palveluiden kehittämiseen ja asiakkuuteen. Esiin nostetaan myös organisaatioihin ulkopuolelta syntyvää painetta asiakkaiden voimaantumisen ja valtaistumisen kautta. Palveluiden markkinoinnin ja johtamisen tutkimusalueella vaikuttavat liiketoiminnan paradigmat nousevat yritysmaailmasta.
Kuten tämän kehittämistyön johdannossa kuvattiin, on viime vuosien aikana tapahtunut suuri
murros tuotantolähtöisestä ajattelusta palvelukeskeiseen. Palveluiden rooli ja merkitys on kasvanut jopa niin, että palvelusektori kattaa Suomen bruttokansantuotteesta nykyään yli 60%.
(Tilastokeskus 2016). Muutos tuotannollisessa ajattelussa on hyvin merkittävä, sillä nykyaika korostaa tarvetta ajatella entistä enemmän asiakkaiden kautta johtamista, asiakkaiden mukaan
tuomista osaksi prosesseja ja palveluiden ekosysteemiä ja palvelupolkuja (Harisalo 2013, 15).
Monet organisaatiot ovat alkaneet keskittyä entistä vahvemmin palveluiden kehittämiseen ja
uusien palveluinnovaatioiden tarve onkin ilmeinen.
On luonnollista, että syntyy tarve katsoa palvelutarjoomaa uudella tavalla. Tuotantoprosessien
tehostaminen, oli kyse tuotteista tai palveluista, ei enää ratkaise kilpailua markkinoilla. (Tuulaniemi 2011, 67.) Tämä pätee myös julkisella sektorilla, jossa toimiessa palveluiden haluttavuutta ja kilpailukykyä tärkeämpää on palvelutarjooman vastaaminen asiakkaiden syvällisiin
tarpeisiin ja palveluiden käyttämisestä syntyvän pidempiaikaisen vaikutuksen ja vaikuttavuuden
syntyminen asiakkaiden elämään. Vähäisten palveluparannusten sijasta radikaalit muutokset
koko julkisen sektorin palvelutuotantossa tulisikin tehdä asiakaskeskeisesti (Jäppinen 2011).
Palveluyhteiskuntaan siirtyminen on kasvattanut merkittävästi asiakaskokemuksen merkitystä
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palveluissa. Yhä useammat organisaatiot tunnistavat asiakkaiden kokemuksen eli asiakaskokemuksen merkityksen palvelun resilienssin varmistamiseksi.
Palveluiden kehittämistä on siis alettu yhä enenevässä määrin tekemään asiakaskeskeisesti.
Sanders ja Stappers (2007) korostavat suunnitteluprosesseissa tapahtuvaa roolien muuttumista
käyttäjäkeskeisestä yhteiskehittämisen suuntaan. Yhteissuunnittelu, yhteiskehittäminen ja
osallistavat menetelmät ovatkin jo arkipäiväistymässä osaksi kehittämistyötä kaikilla sektoreilla
(Holmlid 2009), mutta yhteistyö, yhteisöllisyys ja luottamus tarvitsevat vahvistuakseen eri toimijoiden välistä kanssakäymistä, vuorovaikutusta ja keskusteluja - toimivaa kommunikaatiota
eri yhteisöjen, organisaatioiden ja ihmisten kesken. Yhteistyön lisäämiseksi tulee rakenteita ja
toimintatapoja uudistaa. Viime vuosina on syntynyt monenlaisia yhteistoiminnan ja yhteiskehittämisen alustoja, joiden tarkoituksena ja tavoitteena on koota sirpaloitunutta tietoa ja auttaa
hyviä ratkaisuja ja ideoita leviämään. Erilaisten ekosysteemien merkitys koko elinkeinoelämän
ja innovaatiotoiminnan kehittymiselle onkin tärkeää (VNK 2017).
Käsitys kuluttajasta käyttäjäksi ja lopulta asiakkaaksi on muuttunut palveluiden, palveluympäristöjen ja asiakkaiden palveluita kohtaan kohdistuvan suunnitteluvallan muuttuessa. Muutoksen taustalla on sekä muutos liiketoiminnan logiikoiden paradigmoissa että trendien ja muutosten synnyttämä asiakkaiden valtaistuminen ja roolien muutos. Nämä kehityskulut ovat vahvistaneet yhteistyön ja avoimuuden merkitystä. Uudet ideat jalostuvat uusiksi palveluiksi yhä useammin verkostomaisesti usean eri toimijan vuorovaikutuksessa. Kumppanuuteen perustuva kehittäminen vaatii kaikilta eri sektorien toimijoilta paitsi verkostoitumista, myös parempaa ymmärrystä kokonaisratkaisujen tuottamista eduista. (VNK 2017.) Näistä teemoista jatketaan tarkemmin seuraavissa luvuissa.
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2.2

Palveluiden tärkein piirre on niiden prosessiluonne
”Elämme palvelukeskeisessä maailmassa” (Fletcher 2017).

Tuotteista ja teollisuuskeskeisestä tuotannosta on vähitellen siirrytty palvelukeskeiseen ajatteluun, jossa asiakkaan tarpeiden, palveluiden kokemuksellisuuden ja asiakaskokemuksen merkitys yhä vain korostuu. Enää ei tuoteta vain massaa massoille tuotekeskeisesti (Goods-Dominant
Logic) vaan käytettävien tuotteiden ja palveluiden suunnittelusta on siirrytty elämysten ja kokemusten suunnitteluun. Asiakas muokkaa palvelua osana palvelukokemustaan. Kun markkinoinnissa kiinnostuttiin palveluyrityksen ja sen asiakkaiden välisistä vuorovaikutustilanteista,
palvelujen kuluttamisesta tuli yhtä tärkeä kysymys kuin palvelujen ostamisesta. (Grönroos
2015, 85.) Grönroosin (2015) mukaan tämä muutos ei kosketa vain palveluyrityksiä vaan valtaosaa yrityksistä. Haasteet ovat samat, myivätpä yritykset kuluttajille tai yrityksille ja toimivatpa ne palvelualoilla tai perinteisillä teollisuudenaloilla.
Liiketoiminnan paradigman muutos nostaa palvelut ja asiakkaan tarpeet toiminnan ja kehittämisen keskiöön. Palvelujen kuluttaminen tarkoittaa yhä useammin prosessia, ei vain lopputuloksen, kuten tuotteen, kuluttamista. (Grönroos 2015, 86-93). Näyttääkin väistämättömältä,
että kaikkien organisaatioiden tulee ymmärtää palvelu prosessina. Palvelujen tarjoajien haasteena on kehittää innovatiivisia tapoja hallita asiakkaiden ongelmia ja tarpeita ratkaisevia tarjoamia. Palvelujen kulutuksessa on olennaista myös ymmärtää kulutusprosessin laajuus, vaikka
onkin vaikeaa tarkkaan määrittää sen alkua ja loppua. Palvelun kuluttaminen, käyttö, voi alkaa
jo pitkästi ennen varsinaista palvelutapahtumaa ja se voi jatkua vielä pitkään varsinaisen palvelutapahtuman, esimerkiksi palvelun oston, jälkeen. Grönroos (2015) puhuukin palvelun esi- ja
jälkikulutuksesta, jotka ovat olennaisia palveluprosessin vaiheita myös palvelusta asiakkaalle
syntyvän arvon luonnin ja arvon muodostumisen kannalta. Se, että palvelu vastaa käyttäjien
tarpeita, ei estä palvelun tarjoajan strategisia tavoitteita (Vähälä, Kontio, Kouri, Leinonen
2012, 20).
Liiketoiminnan ja markkinoinnin strategioissa tuotanto- tai yrityskeskeinen logiikka on saanut
rinnalleen liiketoiminnan uudet paradigmat; palvelulogiikan (Service logic) (Grönroos 2006,
2008, 2015) ja palvelukeskeisen logiikan (Service-Dominant logic) (Vargo & Lusch 2014) sekä
asiakaskeskeisen logiikan (Customer-Dominant Logic) (esim. Heinonen 2015). Grönroos (2015)
puhuu suhdekeskeisestä ajattelutavasta. Markkinoinnista ollaan siirtymässä liiketoiminnan johtamiseen palvelunäkökulmasta käsin, jolloin asiakashallinta nousee asiakashankintaa tärkeämpään rooliin. Tuotannon asettamat vaatimukset eivät enää määritä tuotteiden ja palveluiden
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kehitystä. Asiakkuus muuttuu kaupankäynnin kohteesta ja kuluttajasta palvelun yhteiskehittäjän suuntaan. Paradigman muutos näkyy asiakkaan maailman huomioimisessa suhteessa palvelun tuottamiseen, tuotantoon ja arvon muodostumiseen, jota kuvataan Taulukossa 1. Palvelunäkökulman mukaisesti toimiva yritys tuo asiakkaan arvonluontiprosessien tueksi laajennetun
tarjooman, jolla asiakassuhteen osatekijät yhdistetään kokonaisvaltaiseksi palvelutarjoomaksi
(Grönroos 2015, 29). Asiakkaat kuluttavat lopulta palvelua, palvelutarjoomaa, jota ydinpalvelu
tai ydintuote ei voi heille yksistään antaa.
Tuotantolähtöinen

Palvelulogiikka

Asiakaskeskeinen logiikka

logiikka
Palvelutuottajan ja asi-

Yksisuuntainen, asi-

Kaksisuuntainen, yritys ot-

Kaksisuuntainen, asiakkaat teke-

akkaan välinen suhde

akkaat kohteena

taa asiakkaan tarpeet

vät valintoja omista lähtökohdis-

huomioon

taan käsin

Yritys ja asiakas yhdessä

Asiakas osallistuu aktiivisesti pal-

Palvelutuotanto

Yritykseltä asiakkaalle

Palveluprosessi

velutuotantoon

Kontrolloitu yrityksen

Palveluprosessi on joukko

Asiakkaalta asiakkaalle, asiakas

toimesta, asiakkaan

resursseja, joihin asiakas

voi vaikuttaa palvelun sisältöön

valinnat rajoittuvat

liittyy, asiakas on keskei-

osto/ei osto

nen osa palveluprosessia
ja tuotantoa

Näkökulma asiakkuu-

Yritys segmentoi asi-

Asiakas vaikuttaa vuoro-

Asiakas haluaa voimaantua ja

teen

akkaat,

vaikutuksessa palvelupro-

olla mukana muotoilemassa hen-

asiakkaiden tulee so-

sessiin ja lopputulokseen

kilökohtaista palvelukokemus-

pia segmenttiin

taan, joka sopii hänen tarpeisiinsa.

Arvon muodostuminen

Arvo muodostuu pal-

Edistetään niitä proses-

Arvo muodostuu palveluun osal-

velua käyttäessä,

seja, jotka tukevat asiak-

listumisen aikana, arvon yhteis-

käyttöarvo

kaalle arvon muodostu-

luonti

mista. Arvo muodostuu
yhdessä.

Taulukko 1: Muutos tuotantolähtöisestä logiikasta palvelu- ja asiakaskeskeiseen logiikkaan (mukaillen muun muassa Prahalad & Ramaswamy 2004, Heinonen 2010, Grönroos 2015)

Palvelulogiikka
Grönroosin (2006, 2008, 2015) mukaan palvelulogiikka on näkökulma, jossa joukko resursseja on
vuorovaikutuksessa keskenään sekä asiakkaan kanssa. Pyrkimyksenä on tukea asiakkaan prosesseja arvoa tuottavalla tavalla. Palvelulogiikka tarkoittaa, että edistetään niitä prosesseja,
jotka tukevat asiakkaiden arvon luomista heidän päivittäisissä toimissaan ja prosesseissaan
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(Grönroos 2015, 82). Palvelun käyttäjien ja kuluttajien ymmärtäminen on keskeistä relevanttien palvelutarjoomien luomiseksi. Näkökulma ja fokus keskittyy siis sekä asiakkaan maailmaan,
että palveluprosessin tarkasteluun, missä asiakas on mukana. Asiakas osallistuu näihin vuorovaikutteisiin prosesseihin sekä yhtenä resurssina että palvelun kuluttajana ja käyttäjänä, ja arvo
muodostuu osittain tai kokonaan yhdessä palveluntarjoajan ja palveluprosessia kuluttavan asiakkaan kanssa. Asiakas osallistuu palveluprosessiin olemalla vuorovaikutuksessa palveluyrityksen järjestelmien ja infrastruktuurin sekä yhä useammin myös toisten asiakkaiden kanssa. Asiakas vaikuttaa näissä vuorovaikutustilanteissa palveluprosessin etenemiseen ja lopputulokseen.
(Grönroos 2015, 79.)
Palvelulogiikan keskiössä on palvelukeskeinen ajattelu. Palvelulogiikan mukaan liiketoimintastrategian keskeisenä kiinnekohtana on asiakas, mutta palvelu, sen lainalaisuudet ja prosessi,
asetetaan tarkastelun keskipisteeksi. Artikkelissaan palvelukeskeisestä logiikasta Grönroos ja
Gummerus (2014) viittaavat palvelukeskeisen logiikan eri painotuksiin: Service Logic eli palvelulogiikka (Grönroos & Gummerus 2014) ja Service-Dominant Logic eli palvelukeskeinen logiikka
(Vargo & Lusch 2004), joissa molemmissa palvelu asetetaan tarkastelun keskiöön. Näkökulmissa
on kuitenkin hiuksen hienoja eroja. Palvelulogiikassa palvelu on liiketoiminnan perusta, kun
taas palvelukeskeisessä logiikassa liiketoiminnan perusta nojautuu arvon luontiin, jolle palvelu
toimii fasilitaattorina. (Grönroos & Gummerus 2014, 89.) Tuotteet, palvelutapahtumat, vuorovaikutustilanteet ja henkilöstö nähdään resursseina tai työkaluina palvelun tarjoamiselle. Palvelukeskeinen liiketoimintalogiikka määrittää kaiken liiketoiminnan olevan palvelua, jonka tarkoituksena on tukea asiakkaiden arvon tuotantoa (Ojasalo ym. 2015, 72) ja joka nähdään prosessina, jossa palvelun luomiseen osallistuvat osapuolet yhdistävät kykyjään tarkoituksena hyötyä toiminnasta itse tai tuottaakseen hyötyä toiminnan muille osapuolille (Vargo & Lusch 2004).
Asiakaskeskeinen logiikka
Palvelulogiikka ja palvelukeskeinen logiikka ovat saaneet myös kritiikkiä osakseen. Muun muassa Heinonen ym. (2010) kritisoivat palvelulogiikan ja palvelukeskeisen logiikan perustuvan
edelleen vahvasti tuotelähtöiseen ajatteluun palvelusta tuotteen jatkeena ja he kuvaavatkin
näitä logiikoita edelleen tuottaja- ja tuotekeskeisenä logiikkana. Palvelulogiikassa ja palvelukeskeisessä liiketoimintalogiikassa keskitytään siihen mitä ja miten yritykset tuottavat palveluita, kun taas asiakaskeskeisessä logiikassa keskitytään mitä ja millaisia palveluita asiakkaat
todella tarvitsevat ja haluavat, ja miten palvelun käyttäminen auttaa heitä saavuttamaan haluamansa tavoitteet. (Heinonen ym. 2010, 5). Asiakaskeskeisen logiikan mukaan palveluntarjoajan tulisi olla tiiviisti mukana ja osana asiakkaan elämää. Asiakas ja asiakkaan tarpeet ovat
käyttö- ja kulutuskontekstisidonnaisia ja yksilöllisiä. Palvelupisteiden asemesta pääpaino tulisi
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Heinosen ym. (2010) mukaan keskittää asiakkaan tarpeiden ymmärtämiseen siinä laajuudessa,
joka huomioi hänen halunsa ennen palvelun kuluttamista sekä heidän tulevaisuuden aikeisiinsa
palveluun liittyen.
2.2.1

Arvon muodostuminen on subjektiivinen kokemus

Tuotteista ja hinnoista vaihdon välineenä on siirrytty entistä vahvemmin arvon luontiin ja palvelutapahtumien tarkasteluun. Arvolla viitataan asiakkaan omakohtaisiin näkemyksiin ja kokemukseen palvelun hänelle muodostamasta arvosta. Arvon kokemus on siis ensisijaisesti subjektiivinen. Asiakkaat kulkevat palveluprosessin tai palvelupolun läpi ja muodostavat yksilöllisen
polkunsa, jossa heille muodostuu arvoa. Koska palvelun voi usein kuluttaa monella eri tavalla,
on tulkinta arvosta aina aikaan ja paikkaan sidonnainen ja se vaihtelee eri konteksteissa. Arvoa
ei useinkaan voida mitata määrällisesti ja sitä voidaan vain harvoin muuttaa rahalla mitattavaksi tai rahaa vastaavaksi.
Enää ei riitä asiakkaiden tarpeiden täyttäminen, vaan tavoitteena tulee olla asiakkaan kokonaisvaltainen ymmärtäminen ja arvon muodostuksen tukeminen, jopa siinä määrin, että arvon
ja uniikkien kokemusten luomisesta yhdessä asiakkaiden kanssa on tullut yritysten kilpailuvaltti. (Prahalad & Ramaswamy 2014). Arvo ja asiakaskokemus määräytyvät entistä enemmän
asiakkaan yksilöllisen kokemuksen kautta. Prahalad & Ramaswamy (2004) korostavat arvon
muodostumisen olevan kriittinen yritysten ja asiakkaiden välisessä kanssakäymisessä. Kun käyttäjien tarpeet ja odotukset ovat suunnitteluprosessin lähtökohta, varmistetaan silloin myös palvelun käytettävyys. Asiakkaan ongelmaan löydetty ratkaisu on palvelun lopputulos, jonka tulisi
tuottaa asiakkaalle arvoa. (Miettinen 2011, 25-43.) Arvon luominen nousee keskeiseksi käsitteeksi, mutta myös strategiseksi valinnaksi kaikilla sektoreilla.
Vaikka arvon muodostuminen on tärkeä käsite palvelumaailmassa (Miettinen 2011, 22), määritellään se eri liiketoimintalogiikoissa eri tavoin. Yksi keskeisistä eroista on se, missä ja miten
arvon nähdään muodostuvan. Perinteisten teollisuus- ja tuotekeskeisten logiikoiden mukaan
käytetystä hyödykkeestä tai palvelusta syntyvä arvo asiakkaalle on käyttöarvo tai vaihtoarvo.
Tuotekeskeisen liiketoimintalogiikan mukaan arvon määrittää tuottaja ja arvo syntyy vaihtoarvona asiakkaalle ostotapahtuman, transaktion, yhteydessä. Palvelulogiikassa puolestaan asiakkaan nähdään rakentavan arvoa yhdessä palveluntuottajan kanssa palveluprosessin aikana. Palveluntuottajan tarjoama arvo ei sisälly prosessissa käytettyihin resursseihin, vaan se syntyy asiakkaiden kulutus- ja käyttöprosesseissa, kun he käyttävät resursseja vuorovaikutuksessa palveluntarjoajan kanssa saadakseen haluamansa lopputuloksen (Grönroos 2015, 93). Myös palvelukeskeisen logiikan (Vargo & Lusch 2004) mukaan arvon muodostuminen tapahtuu asiakkaan ja
palveluntuottajan yhteisessä prosessissa, eikä se ole sidottu tiettyyn palvelutarjoomaan tai
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tuotteeseen palveluntuottajan toimesta. Arvo on kontekstisidonnaista ja sitä luodaan yhden tai
useamman toimijan välillä (Hänninen & Jyrämä 2015, 154). Asiakaskeskeisessä liiketoimintalogiikassa arvon puolestaan nähdään muodostuvan vuorovaikutuksessa asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä, mutta erona on, että asiakaskeskeisessä logiikan mukaan palveluntarjoaja ei juurikaan voi vaikuttaa asiakkaalle muodostuvaan arvoon. Arvo siis syntyy osittain tai kokonaan palveluntarjoajan ulottumattomissa. Asiakaskeskeisessä logiikassa arvo muodostuu yhdessä asiakkaan ja yrityksen suhteessa palvelukokemuksen muodossa, mutta myös asiakkaan omassa kontekstissa.
2.2.2

Palvelulogiikan kautta osaksi asiakkaiden arvonluontiprosessia

Palvelulogiikan mukainen ajattelutapa mahdollistaa yrityksille ymmärryksen ja pääsyn osaksi
asiakkaiden arvonluontiprosessia asiakkaan palvelupolussa tapahtuvien kohtaamisten, interaktioiden tai kontaktipisteiden kautta. Palvelulogiikka ja palvelulähtöinen liiketoimintamalli antaa
palveluntuottajaorganisaatioille mahdollisuuden lujittaa asiakaskontaktejaan ja tehdä niistä
pysyviä ja luottamukseen perustuvia suhteita (Grönroos 2015, 509). Ja mikä tärkeintä, tehdä
niistä palveluprosesseja, jotka muodostavat arvoa asiakkaalle. Palvelulogiikassa prosessinäkökulma korostuu: resursseja tulee käyttää, soveltaa tai integroida, jotta voidaan luoda arvoa.
Arvo muodostuu siis prosessissa kokonaisuutena, liittyen asiakkaan maailmaan, ei vain yksittäisissä palvelutapahtumissa. Asiakas määrittää arvon ja kokee sen käyttöarvona, joka muodostuu
yhdessä palvelun tarjoajan ja asiakkaan välillä.
Kun puhutaan yhteissuunnittelusta palveluna, tunnistavat Ali & Liem (2015) kolme erilaista arvon muodostumisen tyyppiä; raha, kokemus ja sosiaalinen arvo. Sanders & Simons (2009) painottavat sosiaalisen arvon muodostumisen olevan merkittävin todellisten muutosten saavuttamiseen. Yhteissuunnittelussa muodostuva arvo syntyy selkeästi määrittelemällä, miten osallistua suunnitteluprosessiin menetelmien, työkalujen ja käytäntöjen suhteen sekä luoda laajennettua arvoa kehittämällä valikoivia tuotteita ja palveluita valituille sidosryhmille ja käyttäjille
(Ali & Liem 2015).
2.2.3

Asiakkaat palveluiden yhteistuottajina
“People enter into a relationship with professionals and service
providers, and their interactions are an act of co-producing the
service experience” (Polaine 2013).
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Yrityksissä, kuntasektorilla ja jopa politiikassakin on viimeisen kymmenen vuoden aikana innostuttu käyttäjäkeskeisestä kehittämisestä ja innovaatiotoiminnasta arvon luonnin uutena lähteenä (Miettinen 2011, 10), mutta paine muutokseen on tullut myös ulkoapäin. Yksilöistä ja yhteisöistä on tullut kehityksen keskeisiä moottoreita (Helsinki 2017). Sandersin (2006) mukaan
palveluita käyttävät ja kuluttavat asiakkaat on alettu nähdä aktiivisina osapuolina palvelun
tuottamisessa palvelun passiivisen kuluttamisen sijaan. Asiakkaiden mukaantulo palveluiden
suunnitteluun ja tuotantoon on muuttanut osapuolten välisiä rooleja merkittävästi kuten Kuvion 2 aikajana osoittaa. Sanders (2006) viittaa jopa ihmiskeskeisen palvelutuotannon vallankumoukseen. Tähän muutokseen ovat vaikuttaneet muun muassa tiedon määrän ja saatavuuden
nopea kasvu, viestintäteknologian kehitys sekä arvoverkostojen globalisoituminen. (VNK 2017).
Myös aiemmin tiukasti suljetut tuotantoprosessit on nyt avattu asiakkaille. Nykyaikaiset suunnittelumenetelmät, digitalisointi ja internet mahdollistavat asiakkaiden osallistumisen tuotteiden ja palveluiden tuotantoon ja suunnitteluun. Fyysiset tuotteet muuttuvat yhä useammin
tuotteen ja palvelun yhdistelmäksi, joita asiakkaan on mahdollista räätälöidä itselleen sopivaksi ja näin vaikuttaa myös itse omaan palvelukokemukseensa ja siitä hänelle muodostuvaan
arvoon.

Kuvio 2: Asiakkaiden roolin muutos 1980-luvulta tähän päivään (mukaillen Sanders 2006)

Meneillään olevaa murrosta leimaa jännite perinteisen ja uuden vallan välillä (Heimans &
Timms 2014, Sitra 2017). Perinteinen valta, jossa valta on harvoilla, ja jossa sitä vartioidaan ja
puolustetaan, joutuu uuden vallan haastamaksi, jossa valta on jaettua, tieto saatavilla ja
avointa. Erilaisen julkisen ja yksityisen tiedon merkitys on kasvanut ja uusia tietolähteitä saa-
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daan käyttöön koko ajan (Helsinki 2017). Tämä mahdollistaa entistä nopeampaa tiedon, kokemusten ja palautteiden välittämistä. Asiakkaista on tullut tiedostavampia, aktiivisempia ja vaativampia. Ihmisten valmiudet ja resurssit hakea tietoa, reagoida päätöksentekoon ja tuottaa
itse vaihtoehtoisia palveluja ja toimintamalleja palveluntuottajien tarjoamien tarjoomien rinnalle ovat kasvaneet. Sanders & Stappers (2008) näkevät esimerkiksi internetin ja sosiaalisen
median kanavana, jonka kautta ne, joilla ei ole ollut ennen mahdollisuutta osallistua saavat
sille mahdollisuuden.
Jotta jokainen voisi olla mukana yhteiskunnan ja elinkeinoelämän, palveluiden ja palvelukokonaisuuksien kehittämisessä, tarvitaan uusien vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksien laajempaa hyödyntämistä. (Sitra 2018). Hyssälä & Backman (2018) kuvaavat yhteiskunnassa tarvittavan kokonaan uutta toimintatapaa, jossa instituutiot toimivat ilman siiloja ihmisten kanssa.
Tämä ilmiö halkoo kaikkia sektoreita yksityisestä sektorista julkiseen. Uuden vallan tuoma vaikutus näkyy osallisuuden ja vertaisuuden vahvistumisena (Heimans & Timms 2014, Sitra 2017),
josta esimerkkinä näkyy esimerkiksi sosiaalisen median avulla syntyneet liikkeet, joilla on ollut
valtaisat vaikutukset koko yhteiskunnan toimintaan. Uutta vallankäyttöä luonnehtii paitsi ideoiden, palvelujen ja sisältöjen kulutus myös niiden jakaminen, muokkaaminen, rahoittaminen,
tuottaminen ja yhteisomistus (Heimans & Timms 2014, Sitra 2017). Ihmisten kasvava kapasiteetti on luonut kaikupohjaa osallistavien kehittämis- ja suunnittelutapojen käyttöönotolle.
Heimans & Timms (2014) kuvaama uuden vallan paradigma on kuvattu Kuviossa 3.

Kuvio 3: Ihmisten kasvava kapasiteetti luo uutta valtaa (mukaillen Heimans & Timms 2014)

Dialogi asiakassuhteen vahvistajana
Markkinat voidaan nähdä yhä enemmän palveluntuottajien ja asiakkaiden välisenä vuoropuheluna, jossa dialogi mahdollistaa syvällistä sitoutumista asiakassuhteeseen molemmin puolin.
Prahalad & Ramaswamyn (2004) mukaan dialogi, esteettömyys ja läpinäkyvyys ovat nousseet
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vuorovaikutuksen perustaksi yritysten ja asiakkaiden välisessä vuorovaikutuksessa. Yrityksen liiketoiminnan kannalta on siis olennaista mahdollistaa asiakkaiden mukaantulo yhteiskehittäjänä
palveluiden suunnitteluun ja tuotantoon. Johansson (ym. 2010) korostaakin, että tämän päivän
ja tulevaisuuden menestyvät palveluntuottajat ovat niitä, jotka ymmärtävät asiakkaiden tarpeisiin keskittymisen merkityksen omien tarpeidensa sijaan ja jotka ymmärtävät liittää asiakkaidensa kokemukset ja osaamiset osaksi palveluiden kehittämisprosesseja.
2.3

Julkisen sektorin palvelujohtaminen
“Public sector organizations do not create value for citizens – they
can only make a public service offering. It is how the citizen uses
this offering and how it interacts with his/her own life experiences that creates value.” (Osborne 2017.)

Hyvinvointimme kannalta keskeiset julkiset palvelut ovat ennennäkemättömien haasteiden
edessä. Niiltä vaaditaan nyt ja tulevaisuudessa parempaa ja räätälöidympää sekä paikallisempaa palvelua yhä pienemmillä resursseilla (Kauppinen ym. 2018). Julkisella hallinnolla on tulevina vuosina ratkaistavanaan yhä merkittävämpiä kysymyksiä, jotka koskevat niin taloutta, palveluja, elinvoimaisuuden kehittämistä kuin toiminnan linjaamistakin (Virtanen & Stenvall 2014,
33). Näillä merkittävillä kysymyksillä ja niihin löydetyillä ratkaisuilla on heijastusvaikutuksia
kansalaisten hyvinvointiin ja elämätapoihin, mutta myös laajemmin kuntien ekosysteemiin ja
sidosryhmiin ja lopulta Suomen kansantalouteen ja kilpailukykyyn. Valittavana on joko toimintatapojen perinpohjainen muuttaminen tai palvelujen karsiminen (Kurronen 2015, 29).
Julkista sektoria on perinteisesti pidetty jähmeänä ja hitaana organisaationa, jossa muutosten
läpivienti on vaikeaa, ellei jopa mahdotonta. Sitä leimaa byrokratia ja lainsäädännön tuomat
vaateet. Toimintatapojen muutokseen ovat nyt kuitenkin ajaneet kasvava kysyntä, muuttuva
väestörakenne ja kiristyneet budjetit, mutta myös muutos ihmisten osallistumisessa, tarpeissa
ja aktiivisuudessa palveluiden käyttäjänä. Edellisessä luvussa kuvattu ihmisten kasvava kapasiteetti, valtaistuminen ja tiedon jakamisen murros vaikuttavat ja näkyvät vahvasti myös julkisella sektorilla. Talouselämä ja liikeyritykset, perinteiset ja uudentyyppiset viestimet, kansalaisyhteiskunta, globalisaatio sekä useat muut tekijät ovat vaikuttamassa kuntakehityksen suuntaan (Jäppinen 2011, 70). Julkisen sektorin kohdalla palveluiden uudistaminen tai kehittäminen
ei voi perustua vain nouseviin asiakastarpeisiin, vaan palveluiden on oltava paitsi tuottavia ja
taloudellisesti kestäviä myös taata sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kestävyys. (Osborne 2013,
Kauppinen ym. 2018).
Julkisen sektorin johtamisen paradigman muutos
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Liiketoiminnan logiikoiden jalkautuminen julkiselle sektorille ja julkisen sektorin toimintalogiikan paradigman muutos luo uutta osaamista ja ajattelua. Viimeisen vuosikymmen aikana on havaittu, että liiketoiminnan logiikoita, kuten palveluajattelua, voidaan soveltaa myös ei-kaupallisilla aloilla (Johansson ym. 2010), mutta niiden omaksuminen ja käyttöönotto ei ole yksinkertaista. Langergaardin (2011) mukaan lähihistoriassa on ollut kolme julkisen hallinnon teoriaa,
joilla on tarkasteltu julkisen sektorin johtamista; julkishallinto (Public Administration), jossa
keskityttiin tuotantolähtöisesti palveluorganisaation johtamiseen, uusi julkisjohtaminen (New
Public Management), joka korosti instituutioiden taloudellisen tehokkuuden parantamista (Kurronen 2015, 31, Osborne ym. 2013), ja verkottunut hallintotapa (Networked Governance).
1980-luvun lopulta alkanut uusi ajanjakso käynnisti mittavia uudistuksia julkisella sektorilla,
jotka koskivat hallinnon laatua, palvelukykyä, hajauttamista ja johtamista. (Virtanen & Stenvall 2014). 80-luvulta lähtien uusi julkisjohtamisen suuntaus (New Public Management) toi liiketaloudellisen ajattelun julkiselle sektorille ja Suomen kuntiin. Kuntien rooli muuttui viranomais- ja hyvinvointikunnista palvelukunniksi, joissa palvelutuotannon keskiössä oli aiemman
oikeuden sijasta toimintajärjestelmän taloudellisuus ja tehokkuus (Jäppinen 2011). Muutosvauhti kiihtyi 2000-luvulla kunta- ja palvelurakenneuudistuksen myötä, ja syntyneen uuden hallintatavan myötä kunnat niin Suomessa kuin muissa teollistuneissa maissa muuttuivat kehittämisorientoituneemmiksi, verkostomaisemmiksi ja sopimuspohjaisemmaksi. Palvelukeskeinen
hallintotapa ja paradigma (Public Service-Dominant Approach) (Osborne 2005, 2013) perustui
kuitenkin edelleen vahvasti teolliseen logiikkaan, jossa palveluita tarkasteltiin tuotantoketjuina
asiakaskeskeisyyden sijaan. Tämän tyyppisen hallintotavan ei katsottu olevan sopusoinnussa
monimutkaisen, kompleksisen, ja hajanaisen palvelumaailman kanssa. (Osborne 2017.)
Julkisen sektorin palvelujohtaminen, julkinen palvelulogiikka (Public Service Logic) (Osborne
2017), on uusi näkökulma julkisten palveluiden johtamiseen. Se muistuttaa palvelulogiikkaa
(Grönroos 2015) olemukseltaan. Se perustuu ajatukseen, että vallalla oleva julkisen sektorin
palvelukeskeinen paradigma on vanhentunut tai se keskittyy liikaa vain organisaation sisäisten
prosessien hiomiseen. Osbornen (2017) mukaan julkisen palvelulogiikan perusteena on asiakkaiden palveluun osallistumisen ja ekosysteemin vuorovaikutuspisteiden kautta tapahtuva arvon
yhteisluonti. Julkisten palveluiden kehittämisessä kyse ei useinkaan ole uusien palveluiden ja
palveluinnovaatioiden tuottamisesta vaan nykyisten, olemassa olevien, palveluiden parantamisesta. Samalla, kun julkisen sektorin palvelukehitys on vähitellen muuttumassa asiakkaita osallistavampaan ja sitouttavampaan suuntaan, on käsitys yhteistoiminnasta muuttumassa. Yhteistuotannosta, co-production, ollaan siirtymässä yhteiskehittämisen, co-creation, ja yhteissuunnittelun, co-design, suuntaan, jossa asiakkaiden oman elämän ja kokemusmaailman vaikutus
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näkyy vahvasti. Monet julkiset toimijat kunnissa osallistuvat yhteissuunnitteluun yhä useammin
kansalaisten sitouttamiseksi tai innovaatiohankkeissa toimiessa. (Yndigegn ym. 2018.) Julkisten
palveluiden tärkein tehtävä kuitenkin on tukea asiakkaiden omatoimisuutta ja elämää ilman
palvelua. Osborne (2017) korostaakin, että julkisella sektorilla palveluiden toistuva käyttö, jatkuva paluu palvelun käyttäjäksi, kuvastaa usein palvelun epäonnistumista, kun taas liiketoiminnan puolella se on onnistuneen palveluratkaisun tavoite. Jotta voi luoda aitoa vaikutusta, tulee
pyrkiä löytämään ratkaisuja, jotka auttavat käyttäjiä myös tulevina vuosina, ei vain seuraavan
kuukauden aikana. Tavallisesti tämä tarkoittaa sitä, että työskentelemme kohti ratkaisuja,
jotka antavat käyttäjille mahdollisuuden lopulta ylläpitää itseään ilman palvelun tarjoajaa.
(Yong 2013.) Tämä vaatii julkisen sektorin organisaatioiden kyvykkyyden vahvistamista asiakaskeskeiseen työskentely- ja lähestymistapaan. Innovaatiota ei tapahdu kytkintä painamalla (Thomas 2008, 6). Uudet toimintatavat ja innovaatiot edellyttävät, että julkisten palveluiden valmiutta innovoida parannetaan (Sangiorgi 2011).
2.3.1

Uuden kuntaparadigman edellytyksenä muutosjohtaminen

Julkisen sektorin palvelujohtaminen viittaa julkisen sektorin uuteen strategiseen rooliin innovaatioprosessien moottorina, jossa julkiset ja yksityiset sekä yleishyödylliset organisaatiot ja
yksilöt kohtaavat ja heitä kannustetaan kehittämään ja toteuttamaan itsenäisesti uusia palveluita. (Kauppinen ym. 2018). Uuden kuntaparadigman onnistumisen edellytyksenä on muutosjohtajuus. Uuden toiminta- ja ajattelutavan toteuttaminen edellyttää päättäjien mukanaoloa
muutosprosessissa sekä muutoksen esteiden tunnistamista julkisen organisaation sisällä. Radikaalin muutoksen tarkoituksena on uudistaa voimakkaasti ja perustavanlaatuisesti organisaation
toimintaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä (Jäppinen & Sorsimo 2014, 88). Pelkästään käyttäjien
ja palveluhenkilöstön mukaan ottaminen palvelujen uudistamiseen ei riitä toimintamallin juurruttamiseen ja leviämiseen. Muutoksen toteutumiseen tarvitaan osallistumista organisaation
kaikilta tasoilta.
Asiakaskeskeinen julkisen sektorin palvelujohtaminen voi parhaimmillaan tarjota keskusteluareenan päätöksiä tekevän poliittisen johdon ja organisaation hallinnon sekä palveluhenkilökunnan ja kansalaisten, eli asiakkaiden, välille. Keskustelu mahdollistaa myös proaktiivisen palvelutarpeiden havaitsemisen, jolloin kalliita ja resursseja paljon syöviä korjaavia toimenpiteitä
olisi vähemmän. Tällöin palveluiden käyttäjät voivat toimia muutosjohtajina palveluiden suunnitteluvaiheessa yhdessä päätöksiä tekevien poliitikkojen, niitä valmistelevien viranhaltijoiden
ja asiakasrajapinnassa työskentelevien työntekijöiden kanssa. (Jäppinen 2011.)
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2.3.2

Asiakas- ja muotoilukeskeinen lähestymistapa julkisella sektorilla

Uusi kuntaparadigma ei siis ole vain yhden rajatun osa-alueen optimointia vaan tapa lähestyä
koko kuntaekosysteemiä. Kokonaan uudet ja radikaalit ideat syntyvät, kun kuntapalveluiden
käyttäjät ja kuntaekosysteemi sekä sidosryhmät laajasti ovat mukana palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa. (Miettinen 2014.) Julkisten palveluiden kohdalla tulee
tulevaisuudessa kiinnittää entistä enemmän huomiota sekä arvoverkkoihin että järjestelmiin ja
organisaatiokulttuureihin, jotka jäsentävät julkisen palvelun kokonaisuutta mutta myös tarkastella kriittisesti toimintatapoja ja vuorovaikutusta. Vuorovaikutus, avoimuus verkostoitumiseen
ja avoimien innovaatioverkostojen tukeminen ja niissä aktiivinen mukanaolo kasvattavat vuorovaikutusta ja sitä kautta sosiaalista pääomaa ja luottamusta.
Julkiseen palvelulogiikkaan liittyy olennaisesti käsitys asiakkaasta ja asiakkuudesta ja asiakkaan
ja organisaation välisestä suhteesta. Asiakaskeskeiseen palvelutuotantoon kuuluu tietynasteinen luopuminen ainoastaan hallinnon asiantuntijuuteen nojautuvasta suunnittelusta ja palvelujen tuottamisesta (Valtiovarainministeriö). Jäppinen (2011) korostaa julkisen sektorin ja sen
asiakkaiden välisen luottamuksen merkitystä, jota asiakaskeskeinen lähestymistapa voi vahvistaa. Kuntalaisten osallistuminen palvelutuotannon suunnitteluun voi palauttaa kuntalaisten
luottamuksen myös poliittiseen ja hallinnolliseen toimintaan, mikäli epäluottamusta on syntynyt. Muuttuvassa palvelutuotannossa korostetaan sosiaalisen turvallisuuden tai kansalaisen parhaan lisäksi asiakkaiden aloitteellisuutta ja vaihtoehtoisia valintoja.
Lupaava lähestymistapa on aloittaa olemassa olevasta ruohonjuuritason toiminnasta ja luoda
sitten kehyksiä, jotka mahdollistavat näiden toimien kehittämisen (Thomas 2008, 26). Kun
kunta on aktiivisessa vuorovaikutuksessa palvelutuotantonsa uudistamiseksi palvelujen käyttäjien, yritysten ja järjestöjen kanssa, innovaatiotkin demokratisoituvat ja palvelut tuotetaan
jatkossa yhteistyössä näiden eri tahojen kanssa (Jäppinen 2011). Osborne (2017) tarkastelee
suhdetta myös laajemman, palvelun asiakkaalle muodostaman arvon, ja vaikutuksen kannalta.
Julkisen palvelutuotannon suunnittelun ja kehittämisen näkökulmasta tämä tarkoittaa erilaisten osallistumismahdollisuuksien ja -kanavien luomista ja käyttämistä ja ihmisten tukemista
omatoimiseen elämäntilanteen hallintaan (Valtiovarainministeriö 2010). Jäppinen (2011) kuvaa
uutta kuntaparadigmaa rikastaviksi käsitteiksi käyttäjälähtöisyyden, moniäänisyyden ja verkostomaisuuden käsitteet. Se muuttaa kunta-ajattelutapaa radikaalisti, mutta huomioi myös taloudelliset reunaehdot ja kustannustavoitteet.
Kunnan asiakaskeskeisen palvelutuotannon suunnittelun lähtökohtana tulee siis olla monenlaisten ihmisten tarpeet ja olosuhteet. Mattelmäki (2006), Holmlid (2009) sekä Sanders & Stappers
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(2007) korostavat asiakkaiden osallisuutta ja sitoutumista suunnitteluprosessissa. Jäppinen
(2011) löytää kuntalaiselle kaksi osallistumiskanavaa julkisten palvelujen uudistamiseen. Perinteinen tapa osallistua kuvastaa vanhaa valtaa (Heimans & Timms 2014), jossa kuntalainen voi
osallistua palveluja koskevaan päätöksentekoon edustuksellisen ja suoran demokratian kautta.
Uudempi, innovatiiviseksi kuvattu, tapa osallistua palvelutuotannon suunnitteluun ja kehittämiseen tapahtuu käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan kautta.
Muotoiluajattelua, muotoilun menetelmiä ja liiketoiminnan paradigmoja on ryhdytty soveltamaan entistä vahvemmin siis myös julkisen sektorin kehittämiseen ja yhteiskunnallisiin muutoksiin vastaamiseen. Palveluita kehitetään nykyään useammin asiakaslähtöisesti muotoilun menetelmiä soveltaen erilaisissa konteksteissa. Väitetään, että muotoilu on toiminut Suomen uuden
kasvun veturina (Törmikoski 2014, 99). Julkiset palvelut ovat yhä useammin palvelukokonaisuuksia ja palveluketjuja, joissa useat palveluntuottajat toimivat ekosysteemissä. Tämä tarkoittaa kuntapalvelujen järjestämisen osalta sitä, että kunta vastaa edelleen palvelujen järjestämisestä, mutta se järjestää ne yhä useammin erilaisten yhteistyöjärjestelyjen kautta. Palveluja järjestetään eri kuntaryhmissä sekä erilaisten organisaatioiden kuten kuntayhtymien, yhdistysten ja kolmannen sektorin toimesta. (Jäppinen 2001, 70.)
Julkisen sektorin uudet työmuodot ja palvelulogiikka
Edellä kuvattu muutos on toivottava kehityssuunta, sillä asiakkaiden tilanteet harvoin ratkeavat
yhdellä, yhden koon, palvelulla. Useita toimintoja kattavat prosessit, kuten palveluiden kehitys
tai organisaatioiden sisäiset kehitysprosessit, tarvitsevat menetelmiä ja tilaisuuksia, jotka tarjoavat avoimen alustan ihmisten kohtaamiselle, keskustelulle ja kaikkien sidosryhmien osallistumiselle (Hakio ym. 2015, 57). Palvelumuotoilu ja sen taustalla vaikuttava muotoiluajattelu
tarjoaa laajan joukon menetelmiä ja työkaluja innovaatioihin ja asiakaskeskeiseen kehittämiseen. (Miettinen & Valtonen 2012). Niiden käyttö onkin lisääntynyt viimeisen kymmenen vuoden
aikana (Kauppinen ym. 2018) ja ne voivat toimia keskeisessä roolissa myös julkisen sektorin
muutoksen läpiviennissä.
Suomalainen julkinen hallinto on eri tavoin hyvinkin verkostoitunut, mutta samalla myös hajautunut. Virtanen ja Stenvall (2014) puhuvat älykkään julkisen organisaation tunnuspiirteistä,
joita verkostoituminen ja eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen ovat. Organisaatioiden kyky menestyä ja toimia pohjautuu pääasiallisesti työntekijöiden, yhteistyötahojen ja asiakkaiden kykyyn työskennellä yhdessä. Polaine (2013) muistuttaakin palveluiden olevan, ei vain
palveluntuottajien ja asiakkaiden välisiä suhteita ja kanssakäymistä, vaan yhä yleisemmin pal-
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velut ovat erittäin monimutkaisia palvelukokonaisuuksia, ekosysteemejä ja vuorovaikutusta ihmisten välillä sekä palveluorganisaation sisällä että sen ulkopuolella. Julkisilla palveluilla on
usein monia erilaisia loppukäyttäjiä ja sidosryhmiä, joilla on usein myös erilaisia ja toisistaan
ristiriitaisia määritelmiä palvelusta. Julkisten organisaatioiden toimintatapaa voidaan kuvata
polysentrisenä. Ajatus on, että jotta olisi kumppanuutta, pitää olla myös vuorovaikutusta. (Virtanen & Stenvall 2014, 126-127.) Palveluvaltaisessa logiikassa suhteet ja vuorovaikutus arvon
yhteisluomisen perustana painottuvat (Hänninen & Jyrämä 2015, 154).
Tässä tutkimuksellisessa kehittämistyössä julkisen sektorin ja laajan yhteistyöverkoston yhteissuunnittelua tarkastellaan yhteissuunnittelun ekosysteemissä, joka tapahtuu Living Lab (Leminen, Westerlund, Nyström 2012) -ympäristössä Helsingin Kalasatamassa. Kiinnostus kohdistuu
erityisesti eri organisaatioiden väliseen rajapintaan ja yhteistyön syntymisen mahdollisuuteen
yhteissuunnittelun prosessissa. Living Lab on avoimen innovaation ekosysteemi, joka usein
operoi alueellisesti tai teemallisesti. Living Lab -ympäristössä tavoitteena on osallistaa käyttäjiä aidoissa palvelun käyttökonteksteissa sekä toimia prototyyppien todellisena testausympäristönä. Leminen (2015) määrittelee Living Labin koostuvan tosielämän ympäristöistä, lukuisista
eri toimijoista ja korostavan käyttäjien merkitystä innovaatiotoiminnassa. Tavoitteena on entistä paremmin tunnistaa uudet palvelumahdollisuudet suhteessa markkinoilla jo oleviin palveluihin. (Miettinen, 2011, 13-14). Lemisen mukaan Living Labit edustavat uutta tapaa organisoida innovaatiotoimintaa, joissa kohdataan rinnakkaisia sosioekonomisia haasteita ja teknologisia mahdollisuuksia. Leminen korostaa, että Living Labeissä saavutetaan tuloksia ilman tiukkoja ennalta määriteltyjä tavoitteita. Miettisen (2011) mukaan Living labien kohdalla puhutaan
usein myös käyttäjäkeskeisestä avoimen innovaation ekosysteemistä sekä Public-PrivatePeople- eli PPP-mallista. Raunio (2016) puolestaan näkee, että Living Labit mahdollistavat
käyttäjälähtöisen ja avoimeen innovaatioon perustuvan verkostomaisen kehittämisen.
Avointen innovaatioverkkojen merkitys ja hyödyt ovat laajalti hyväksyttyjä. Julkinen sektori,
yritykset ja muut organisaatiot yhdessä hyödyntävät yhä enemmän avoimia innovaatioverkkoja
eri konteksteissa (Leminen 2015), ja yhä useammin niitä hyödynnetään myös julkisten palveluiden kehittämisessä. Yhteissuunnittelun tiloja, joita Living Labit myös edustavat, on perustettu
viime vuosina useille paikkakunnille. Tilalla voidaan tarkoittaa sekä fyysistä työskentelytilaa ja
olosuhteita kuin myös henkistä tilaa, joka mahdollistaa kaikkien osapuolien tasapuolisen osallistumisen yhteissuunnitteluun (Sanders & Westerlund 2011). Yhteissuunnittelun tiloissa ja tilanteissa käytetyt työkalut ja menetelmät, kuten palvelumuotoilun osallistavat menetelmät, tukevat yhteistyötä, dialogia, yhteistä kieltä ja ideoiden tuottamista sekä niiden jalostamista. Yhteissuunnittelut tilat ovat parhaimmillaan erittäin tuottavia ja motivoivia kaikille osallistujille.
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2.4

Palvelumuotoilun tutkimusalue
”Olennaisia piirteitä palvelumuotoilussa ovat käyttäjä- ja ihmiskeskeisyys suunnittelun lähtökohtana sekä eri osapuolien osallistaminen yhteissuunnittelun avulla” (Jyrämä & Mattelmäki 2015).

Tässä luvussa perehdytään palvelumuotoilun maailmaan ja tarkastellaan sitä lähestymistapana,
jolla voidaan tuoda asiakas näkyväksi ja mukaan palveluprosesseihin sekä palveluiden kehittämiseen. Luvussa määritellään mitä palvelumuotoilu on ja millaisia erilaisia menetelmiä palvelumuotoilun prosesseissa käytetään. Menetelmistä tutustutaan tarkemmin muotoilupeleihin. Palvelumuotoilua ei voi kuitenkaan käsitellä ilman muotoiluajattelun ymmärrystä, joten luvussa
tehdään katsaus myös muotoiluajatteluun.
Palvelumuotoilu, yhteissuunnittelu ja osallistavat menetelmät voivat lähestymistapana antaa
palveluiden kehittämiselle ja innovaatiotoiminnalle uusia näkökulmia ja niitä hyödyntäville organisaatioille jopa merkittävää kilpailuetua muihin toimijoihin nähden. Asiakkaiden osallisuus
prosesseissa ei ole enää poikkeus vaan entistä enemmän eri sektorien toimijat ottavat asiakkaitaan sekä verkostojaan mukaan yhteistoiminnalliseen tekemiseen. Palvelumuotoilun tavoitteena on kehittää ja luoda asiakaskeskeisiä palveluita muotoilulähtöisesti. Tuulaniemen (2011)
mukaan palvelumuotoilu on sekä yhteisesti jaettu ajattelutapa että toimintatapa, prosessi ja
työkaluvalikoima. Palvelumuotoilun keskiössä on inhimillisen toiminnan, tarpeiden, tunteiden
ja motiivien kokonaisvaltainen ymmärtäminen (Miettinen 2011, 13) ja muotoilu näistä lähtökohdista käsin. Palvelumuotoilun ydin on uusien palveluideoiden ja palvelukonseptien, palveluprosessien, asiakkaan palvelupolkujen ja palveluympäristöjen ja niihin liittyvien tuotteiden suunnittelussa (Vähälä ym. 2012,18), ja sen avulla pyritään luomaan tulevaisuuden asiakastarpeita
vastaavia ratkaisuja (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 38, 71-73).
“Service design addresses functionality and form of the services
from the perspective of clients. It aims to ensure that services are
useful, useable and desirable from the client´s point of view and
effective, efficient and distinctive from the supplier´s point of
view.” (Mager 2008).
Palvelumuotoilu on vielä varsin nuori tutkimusalue. Se on kehittynyt viimeisen 20 vuoden aikana (Kuosa & Westerlund 2012, 5), ja sen juuret ovat syvällä muotoilussa ja muotoiluajattelussa. Palvelumuotoilu tämän muotoisena kuin me sen tunnemme, on syntynyt 1990-luvun loppupuolella (Tuulaniemi 2011, 61). Palvelumuotoilu on ollut vakiintumassa viime vuosien aikana
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sekä käytännön lähestymistavaksi että tieteenalaksi (Miettinen & Valtonen 2012). Palvelumuotoilun lähestymistavan suosion kasvu palveluiden kehittämisessä vastaa liiketoiminnan paradigmojen sekä palvelusektorin murrokseen, jota kuvattiin luvussa 2.1. Palvelualan merkittävä
kasvu on toiminut palvelumuotoilun ajurina. Palveluiden tulee vastata entistä paremmin asiakkaiden todellisiin tarpeisiin, eikä pelkkä tarpeiden täyttäminen riitä, vaan tarvitaan palveluita,
jotka ovat tarpeellisia, käytettäviä ja haluttavia (Mager 2008), mutta myös kestäviä, vastuullisia ja saavutettavia. Kaikkien muotoilijoiden on seurattava markkinoiden tarpeita (Kuosa &
Westerlund 2012, 19) sekä otettava huomioon tulevaisuuden trendit ja megatrendit.
Moritz (2005) kuvaa palvelumuotoilua monitieteisenä ja holistisena kenttänä. Palvelumuotoilun
lähestymistavassa on yhdistynyt vuosien kehityskaaren aikana muotoilun, arkkitehtuurin, tuotemuotoilun ja konseptisuunnittelun lisäksi muun muassa palvelujen markkinoinnin ja johtamisen,
liiketoiminnan kehittämisen ja laadullisen tutkimuksen aloja (mm. Moritz 2005, 48-55; Tuulaniemi 2011, 63-66; Miettinen & Valonen, 2012, 6; Kuosa & Westerlund 2012, 19-21). Palvelumuotoilu yhdistää sosiaalisen, kulttuurisen ja inhimillisen vuorovaikutuksen alueet (Miettinen
2009, 60). Siinä käytettävät menetelmät ja työkalut ammennetaan tiiviisti palvelumuotoilun
ajattelu- ja lähestymistapaan liittyvistä alueista; markkinoinnista, johtamisesta, laadullisesta
tutkimuksesta ja muotoiluajattelusta (Moritz 2005) kuten Kuvio 4 havainnollistaa.

Kuvio 4: Palvelumuotoilu on monialainen lähestymistapa (mukaillen Moritz 2005, 49)

Ojasalo (2014) korostaa palvelumuotoilun roolia organisaatioiden ketteryyden saavuttamisessa
toimintaympäristön muutoksiin sopeutumiseen ja toimialojen murrokseen. Palvelumuotoilu on
arvokas menetelmä ja työkalupakki organisaatioiden innovaatioprosesseissa, sillä se tarjoaa
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keinoja ja menetelmiä asiakasymmärryksen kartuttamiseen ja siitä viestimiseen, sekä menetelmiä, joilla ihmiset saadaan osallistumaan ja kehittämään ratkaisuvaihtoehtoja yhdessä yhteissuunnittelun menetelmin (Keinonen ym. 2013, 70). Palvelun muotoilulla tavoitellaan parempaa
toimivuutta, asiakaskokemusta, taloudellisuutta, kestävyyttä tai ekologisuutta ja sen keskeisimpiä ominaispiirteitä ovat ihmiskeskeinen, kokemuksellinen suunnittelu, visualisointi ja prototypointi. Koivisto (2007) pitää palvelumuotoilun perusajatuksena asiakas- ja käyttäjäymmärryksen hankkimista ennen palvelujen ideointia sekä palveluideoiden testaamista yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa suunnittelun alkuvaiheista lähtien. Kurronen (2015) on määritellyt palvelumuotoilun yhteisenä sanakirjana, joka mahdollistaa erilaisten ammattikuntien ja ihmisryhmien tuottaman tiedon tulkitsemisen. Tuulaniemen (2011) mukaan palvelussa on aina mukana
isompi joukko ihmisiä, sekä palveluntuottajan että asiakkaan puolella, ja juuri siksi eri sidosryhmien aktiivinen osallistaminen ja osallistuminen kehittämistyöhön onkin tärkeää palvelumuotoilun prosesseissa.
Jane Fulton Surin (2003) korostaa palvelumuotoilullekin ominaisen empaattisen muotoilulähestymistavan vahvuutta jaetun kokemuksen saavuttamisessa sekä erilaisten näkökulmien avaamisessa. Empaattinen muotoilulähestymistapa asiakaskeskeisyyteen, eli muotoiluempatia, tarkoittaa suunnittelijan tai muotoilijan itsensä asettamista muotoilun kohteen asemaan ja siitä syntyvän tiedon hyödyntämistä suunnitteluprosessissa. Empaattisen muotoilun lähtökohta on ihmisten, eli asiakkaiden tai käyttäjien, kokemuksien ymmärtäminen. Mattelmäki (mm. 2014; Jyrämä & Mattelmäki 2015) muistuttaa, että muotoilupäätökset tulee tehdä tähän ymmärrykseen
nojaten. Empaattiseen muotoilulähestymistapaan liittyy olennaisesti myös vuorovaikutus monialaisesti ryhmän sisällä ja asiakkaiden kanssa. Vuorovaikutus tukee yhteistyötä suunnitteluprosessissa. Palvelumuotoilun lähestymistapa tuo muotoiluprosesseihin erinomaisia menetelmiä
ja työkaluja varsinkin silloin, kun muotoiluajattelua sovelletaan palveluiden kehittämiseen.
Tällaisia menetelmiä ovat visuaaliset, kokeilemista tukevat ja tarinankerronnalliset menetelmät sekä asiakkaiden syvällistä ymmärtämistä ja suunnitteluempatiaa vahvistavat menetelmät.
Empaattiset muotoilumenetelmät, kuten muotoilupelit ja prototypointi, ovat ihmiskeskeisiä,
usein käsinkosketeltavia, visuaalisia, leikkisiä ja inspiroivia. (Hakio ym. 2015, 58.)
2.4.1

Palvelumuotoilun prosessi

Palvelumuotoiluun on tarjolla monenlaisia prosessimalleja. Palvelumuotoilu hyödyntää tuotemuotoilijan työstä tuttua kehittämisprosessia. Muotoilussa toteutettavalle ongelmanratkaisulle
on tyypillistä, että kompleksinen asiakokonaisuus analysoidaan ja jaetaan pienempiin osa-alueisiin (Tuulaniemi 2011, 58, 61). Palvelumuotoilulle ominaista on palvelukehityksen iteratiivinen
prosessi, jossa erilaisuuksia opitaan ymmärtämään kierros kierrokselta.
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Palvelumuotoilun lähestymistavalle löytyy monia erilaisia prosessimalleja. Prosessin eri vaiheisiin on valittu eri tieteenaloilla käytössä olevia menetelmiä ja visualisointityökaluja, joiden tavoitteena on sekä tuottaa prosessiin ja innovaatioiden kehittämiseen olennaista asiakasymmärrystä, mutta myös tuoda asiakkaat konkreettisesti osaksi prosessia ja yhteiskehittämistä. Tyypillisesti palvelumuotoilun eri prosessimalleissa prosessi on jaettu 3-4 vaiheeseen (muun muassa Brown 2008, Liedtka & Ogilvie 2011, Miettinen 2011, Design Council 2015), mutta muun
muassa Moritzin (2005 154, 159) mukaan palvelumuotoiluprosessi on epälineaarinen iteratiivinen prosessi, johon liittyy kuusi eri aluetta: ymmärrys (understanding), ajattelu (thinking), luominen (generating), valitseminen (filtering), selittäminen (explaining) ja realisointi (realising).
Yhteistä erilaisille prosessimalleille ovat asiakasymmärrykseen perustuva empaattinen suunnittelu, laaja tiedonhankinta, yhteisöllinen ideointi sekä erilaisten prototyyppien ja mallien luominen, kokeileminen ja ketterä kehittäminen sekä oppimisen pohjalta tehtävä uudelleenmäärittely (Ojasalo ym. 2014).
Hallittavuuden vuoksi palvelumuotoilun prosessin eri vaiheita ratkotaan usein omina osakokonaisuuksinaan ja lopuksi ratkaisut yhdistetään (Tuulaniemi 2011, 58). Vaiheet ovat useimmissa
prosessimalleissa karkeasti seuraavat; asiakasymmärrys, ideointi, prototypointi ja konseptointi.
Palvelunmuotoilun keskeisiä käsitteitä ovat empatia, asiakasymmärrys, yhteiskehittäminen ja
testaaminen ja nämä näkyvät usein palvelumuotoiluprosessien eri vaiheissa. Prosessin alkupuolella tavoitteena on tuottaa tietoa ja ymmärrystä, tunnustella, tuntea ja tutustua asiakkaiden
tarpeisiin sekä toimintaympäristöön. Ensimmäinen vaihe on asiakasymmärryksen kartuttaminen, toimintaympäristön, haasteen tai ongelman tunnistaminen ja määrittely. Toisena vaiheena
seuraa useimmiten ideointi tai ratkaisuehdotusten etsiminen. Prosessin loppupuolella tavoitteena on tuottaa innovatiivisia ratkaisuja aitoihin ja todellisiin asiakastarpeisiin perustuen. Kolmas vaihe onkin usein yhteiskehittäminen, prototypointi ja kokeileminen. Prototypoinnissa voidaan käyttää myös monia erilaisia kehollisia menetelmiä ideoiden tuomiseksi eloon, kuten bodystormingia, näyttelemistä, service safareja ja sosiodraamaa. (Holmlid, Mattelmäki, Sleeswijk
Visser F & Vaajakallio 2015, 561-565.) Neljäs vaihe on usein palvelumuotoilun prosessissa kuvattu konseptoinnin vaiheena, jolloin tehty prosessi saatetaan päätökseen.
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2.4.2

Muotoiluajattelu
”Muotoiluajattelu voi auttaa meitä kartoittamaan polun tulevaisuuteen” (Brown 2008).

Muotoilusta omaksutut osallistavat menetelmät ovat rantautuneet tuotemuotoilusta vahvasti
palveluiden kehittämiseen ja palveluiden maailmaan. Kuten aiemmissa luvuissa on useaan kertaan todettu, on palvelumuotoilun suosio kehittämistyön menetelmänä kasvanut räjähdysmäisesti 2010-luvulla. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajan muotoiluajattelua (design thinking) on hyödynnetty yhä enemmän monialaisen yhteissuunnittelun ja käyttäjä- ja asiakaskeskeisen kehittämisen välineenä. Muotoiluajattelu mielletäänkin usein palvelumuotoilun taustalla
vaikuttavana lähestymistapana (Moritz 2005).
Muotoiluajattelu on ennen kaikkea lähestymistapa palveluiden asiakaskeskeiseen kehittämiseen. Muotoiluajattelu on muotoilutoimintaa, mutta myös kykyä ja kyvykkyyttä toimia luovasti
ja proaktiivisesti. Perinteisesti muotoilu ja muotoiluajattelu on suuntautunut ja mielletty visuaalistekniseen kaupalliseen arvon tuottoon (Kälviäinen 2014, 31) ja tuotteiden muotoiluun.
Vaikka muotoilu mielletään edelleen usein esineiden, astioiden ja huonekalujen suunnitteluksi
(Mattelmäki 2015, 27) ovat muotoiluajattelu ja palvelumuotoilu alkaneet ottaa jalansijaa kaikilla sektoreilla 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Vähitellen liiketoiminnan logiikoiden ja eri
sektoreilla paradigmojen muuttumisen myötä on muotoiluajattelu ja erityisesti ihmiskeskeinen
suunnittelu ja palvelumuotoilu nostaneet asiakaskeskeisen kehittämisen kehittämistoiminnan
keskiöön. Muotoiluajattelussa muotoilulle tyypillistä kehittämistoimintaa ja työskentelyotetta
on lähdetty soveltamaan myös muun tyyppiseen arvon tuotantoon, kuten palveluiden ja immateriaalisten palveluketjujen muotoiluun.
Muotoilun ytimenä on mahdollisuuksien näkeminen ja tulevaisuuden visioiden luominen. Sen sijaan, että keskitytään siihen mitä on, keskitytäänkin tarkastelemaan sitä, mitä voisi olla. (Johansson ym. 2010.). Muotoilun roolin muuttuessa muotoilu tarkastelee yhä useammin tuotesuunnittelun rinnalla aineettomia prosesseja (Mattelmäki 2015, 27). Muotoiluprosessit ovat ihmiskeskeisiä, luovia ja iteratiivisia käytännönläheisiä lähestymistapoja (Brown 2008, 88-92),
joiden tavoitteena on luoda käyttäjän kannalta helppokäyttöisiä, hyödyllisiä ja haluttavia palvelukokemuksia (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 71) ja palveluita. Muotoiluajattelu mahdollistaa käyttäjäkeskeisen innovoinnin ja se on työskentelytapana yhteistoiminnallinen ja käyttäjien osallisuutta hyödyntävä (Kälviäinen 2014). Brownin (2008) mukaan muotoiluajattelu on
myös halua tarttua haasteisiin ja kyseenalaistaa rajoituksia sekä halua tehdä yhteistyötä eri
alojen asiantuntijoiden kesken.
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Miettisen (2014) mukaan muotoiluajattelu ja muotoilun menetelmät mahdollistavat uusien innovatiivisten ratkaisujen syntymisen. Muotoiluajattelu on myös muutosjohtajuutta ja arvon
luontia. Muotoiluajattelun vahvuuksia ovat moniammatillisuus, osallistavat menetelmät, visuaalisuus, ennakoiva työskentelyote ja asiakaskeskeisyys. Muotoiluajattelun tavoitteena on skaalata ja tuottaa paljon innovaatioita ja työskentelyotteena se sopii hyvin myös monimutkaisten,
kompleksisten ja laajojen edistämishankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen, joissa muotoilua voidaan soveltaa etsimistä ja ongelman ratkaisujen ideoimista korostavana kehittämisprosessina. Muotoilun erilaiset konkretisoinnit palvelevat eri alojen osallisten keskustelua, yhteistä
ymmärtämistä, ongelman asettelua, yhteisesti tuotettujen ratkaisujen löytämistä, käyttäjävuorovaikutusta ja -testausta sekä järjestelmien ja ei-materiaalisten arvojen suunnittelua. (Miettinen 2014, 11, 31.)
2.4.3

Muotoilupelit
The importance of game materials is to create a common ground
that everybody can relate to. (Brandt 2006)

Muotoilupelit kuuluvat palvelumuotoilun ja muotoiluprosessien työtapoihin. Muotoilupeleillä
tarkoitetaan Vaajakallion (2012, 14) mukaan joustavaa käsitystä kontekstisidonnaisesta, osallistavasta, jonkinlaisten ohjeiden mukaan pelaamisesta. Muotoilupeleille ei ole yhtä määritelmää,
joten muotoilupeleiksi saatetaan kutsua myös työpajoja, canvaita, työpajasapluunoita tai
muita osallistavia työmenetelmiä, joita kutsutaan englannin kielellä käsitteellä make tools
(Holmlid ym. 2015). Tuulaniemi (2011) on puolestaan ehdottanut muotoilu- ja suunnittelupelien
käyttöä esimerkiksi haastatteluihin. Totutusta poikkeava keskustelu- ja ideointitapa ovat avainasemassa, kun palveluiden kehittämisessä halutaan huomioida palvelun tuottajien lisäksi palveluympäristö ja aktivoida laaja joukko palvelunkäyttäjiä mukaan ideointiin ja kehittämiseen.
Muotoilupeleissä pelilliset elementit tai voittaminen eivät ole tärkeimmässä roolissa, vaan se
mitä tapahtuu henkisellä tasolla. Pelillisillä elementeillä on toki merkitystä, sillä ne luovat pelaamiseen rakennetta ja selkeyttä sekä tukevat yhteistyön ja dialogin syntymistä pelin aikana.
Muotoilupeleissä käytettävät pelivälineet voivat Tuulaniemen (2011) mukaan auttaa asioiden
priorisoinnissa ja keskusteluaiheiden tekemisessä käsinkosketeltavaksi. Usein muotoilupelien
tavoitteena onkin yhteisen kielen antaminen esimerkiksi moniammatilliselle tiimille, tukea luovaa ajattelua, yhteistyötä ja rentoa ilmapiiriä ja ennen kaikkea luoda puitteet, jossa tarkastelussa oleva tuote, palvelu tai palvelutilanne voidaan nähdä uudella, innovatiivisella, tavalla.
Hannulan (2014) sanoin, kyseessä on tiedon yhteisluonti. Kuten vapaamuotoinen leikki luo rakenteen ja tilan, joka mahdollistaa erilaisiin rooleihin, fiktiivisiin tilanteisiin ja skenaarioihin
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eläytymisen, Hannulan mukaan pelirakenne voi antaa pelaajalle mahdollisuuden simuloida tulevia tilanteita ja oppia uusia taitoja. Pelilliset elementit myös synnyttävät ja tukevat pelaajien
luovuutta, heittäytymistä sekä tiedon yhteisluontia pelitilanteissa. Keskeistä on erityisesti dialogin mahdollistaminen.
Mikä tekee muotoilupelistä pelin?
“It takes a lot of trust to play a game with someone. Playing a
game actually builds up bond, trust and cooperation.”
(McGonigal 2010.)
Muotoilupelit saattavat usein muistuttaa tavallisia lautapelejä. Ellingtonin, Addinallin ja Percivalin (1982, 9) mukaan peli tarkoittaa mitä tahansa sääntöjen puitteissa käytyä pelaajien välistä leikkimielistä kilpailua, jossa tavoitteena on voitto tai palkkion saavuttaminen. McGonigal
(2011) puolestaan määrittelee peleille neljä universaalia ydinluonteenpiirrettä: pelissä on
maali, pelissä on säännöt, peli etenee tavoitteellisesti ja se perustuu vapaaehtoiseen osallistumiseen. Parhaimmillaan pelit kasvattavat pelaajien välistä sidettä, luottamusta ja yhteistyön
syntymistä.
Muotoilupeleissä käytetään yleensä erilaisia lauta- ja korttipeleistä tuttuja pelillisiä elementtejä luomaan vuorovaikutustilanteeseen rakennetta ja inspiroivaa tunnelmaa. Muotoilupelit
kuitenkin usein eroavat tavanomaisista hyöty- ja lautapeleistä, mutta kuten hyöty- ja lautapeleihin myös muotoilu-, suunnittelu- ja keskustelupeleihin kuuluvat erilaiset pelilliset elementit,
kuten pelaajat ja pelinappulat, säännöt, usein myös pelilauta ja pelikortit sekä erilaiset pelimerkit. Pelilliset elementit ovat olennaisia pelin kulun mutta myös pelin struktuurin kannalta
(Hannula 2014, 32), ja ne luovat pohjan yhteistyölle ja kaikkien osallistujien tasavertaiselle
osallistumiselle. Pelimateriaalit voidaan rakentaa esimerkiksi kerätyn käyttäjätiedon pohjalta,
jolloin esimerkiksi havainnoinnista ja haastatteluista tehdyt oivallukset ja löydökset voidaan
muokata pelikorteiksi (Mattelmäki & Vaajakallio 2011). Tuulaniemi (2011) ja Mattelmäki & Jyrämä (2015) korostavat myös muotoilupeleihin liittyvän kuvittelun, eläytymisen ja erilaisten
roolien ottamisen olennaisena muotoiluempatian synnyttämiselle ja sen hyödyntämiselle suunnitteluprosessissa.
Hyöty- ja lautapeleissä pelataan useimmiten leikkimielisesti kilpailullisessa hengessä, jossa
voittamisella on selkeä rooli. Muotoilupelien ja hyöty- ja lautapelien tavoite on kuitenkin erilainen. Muotoilu- ja suunnittelupeleissä kilpailun voittamisen sijaan tavoitteena on yhteistyön
syntyminen sekä yhteistoiminta ja yhdessä pelaaminen pelaajien taitoja ja asiantuntemusta
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hyödyntäen suunnitteluvaihtoehtojen tutkimiseksi. (Brandt 2006.) Vaajakallio (2012) on tunnistanut muotoilupelien toimivan kolmen erilaisen tehtävän kautta; työkaluna (tool) designerille,
yhteissuunnittelua mahdollistavana ajattelutapana (mindset) sekä peli yhteissuunnittelua ja
ideointia tukevana struktuurina (structure). Pelien pelaamisella voidaan siis katsoa olevan paljon syvällisiä merkityksiä.
2.5

Yhteissuunnittelu yhteistyön areenana
”Yhteissuunnittelu on lähestymistapa, joka tarjoaa menetelmiä ja
työkaluja monialaisen suunnittelun tarpeisiin” (Mattelmäki 2011).

Tässä luvussa syvennytään yhteissuunnitteluun. Kehittämistyön keskeisin tietoperusta nojautuu
yhteissuunnittelun alueelle, sillä tämän tutkimuksellisessa kehittämistyön aikana yhteissuunnittelua tarkasteltiin palveluna, jossa yhteissuunnitteluun osallistuvat eri toimijat ja organisaatiot
nähtiin palveluun osallistuvina asiakkaina. Aiemmissa luvuissa on viitattu yhteissuunnitteluun
sekä ajattelutapana, menetelmänä että viitekehyksenä. Tässä luvussa tehdään aluksi katsaus
yhteissuunnittelun historiaan ja pohditaan yhteissuunnittelun, yhteiskehittämisen ja osallistavan suunnittelun eroja. Lopuksi tarkastellaan yhteissuunnittelua yhteistyön areenana.
Muutokset liiketoiminnan paradigmoissa on avannut ajattelua asiakkaiden osallistumisesta palveluiden kehittämiseen. Asiakaskokemuksen merkitys on kasvanut viime vuosina rajusti. Tämä
on antanut pohjaa yhteissuunnittelulle, joka perustuu ajattelutavalle, jossa jokaisella on oikeus
tuottaa, jakaa, toimia ja osallistua itseä koskevien palveluiden suunnitteluun. Yhteissuunnittelu mielletään usein yhdeksi palvelumuotoilun menetelmäksi, mutta se on itsessään merkittävä ajattelu- ja lähestymistapa palveluiden kehittämiseen. Fuad-Luke (2012) korostaa yhteissuunnittelua muotoiluajattelun seuraavana kriittisenä evoluution tasona.
Yhteissuunnittelu juontaa juurensa 1970-luvulla syntyneestä osallistuvan suunnittelun viitekehyksestä, jolloin käyttäjille alettiin antaa enenevässä määrin mahdollisuuksia osallistua ja toimia asiantuntijana design-prosesseissa. Kehitystä tapahtui samanaikaisesti Yhdysvalloissa ja
Pohjoismaissa, joissa osallistuvan suunnittelun viitekehys valtasi alaa. (Sanders & Stappers
2008.) Friedrich (2013) nostaa esiin erilaisia eri aikakausina vallinneita muotoilun ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun viitekehyksiä, jotka kuvaavat käyttäjien ja asiakkaiden osallistamista
mukaan suunnitteluprosesseihin erilaisin menetelmin. Yhteissuunnittelu on kehittynyt vuosikymmenten aikana muun muassa systeemisuunnittelun, interaktiosuunnittelun, tuotekehityksen, markkinoinnin ja sosiaalitieteiden vaikutteilla. Muotoilun aiheet ovat kehittyneet vuosien
saatossa tuotteiden ja tavaroiden muotoilusta tietokoneiden ja ohjelmistojen suunnitteluun ja
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edelleen palveluiden sekä palveluekosysteemien suunnitteluun. Osallistuvan suunnittelun viitekehys muutti ajattelutapaa käyttäjistä asiakkaisiksi ja myöhemmin osallistujiksi.
Yhteissuunnittelua ja osallistuvaa suunnittelua käytettiin pitkään rinnakkain lähes synonyymeinä (Mattelmäki 2007). Yhteissuunnittelun ja osallistuvan suunnittelun viitekehykset ovat
vuosien saatossa lähentyneet toisiaan omaksuen vaikutteita toisistaan (Sanders & Stappers
2007). Osallistuvan suunnittelun poliittissävytteistä historiaa on pyritty lieventämään ja Mattelmäen (2007) mukaan se onkin yksi syy sille, miksi yhteissuunnittelun käsite on saavuttanut nykyään enemmän suosiota, vaikka viime vuosien aikana tapahtuneen palvelumuotoilun suosion
kasvu näyttää jopa osittain elvyttäneen uudelleen osallistuvan suunnittelun käsitteen (Holmlid
2009). Yhteissuunnittelun käsitteen nähdään kuitenkin kuvaavan paremmin monimuotoista näkökulmaa osallistumiseen. Voisikin todeta osallistuvan suunnittelun ja yhteiskehittämisen olevan nykyään lähempänä toisiaan kuin yhteissuunnittelun ja osallistavan suunnittelun.
Yhteissuunnittelun suosion kasvu nojautuu vahvasti muotoilun lähestymistavan muuttumisesta
muotoilukeskeisestä toiminnasta ihmiskeskeiseen suunnitteluun (Moritz 2005). Yhteissuunnittelu uhkaa olemassa olevia vallan rakenteita vaatimalla, että valta luovutetaan potentiaalisille
asiakkaille ja loppukäyttäjille (Sanders & Stappers 2008). Toimintatapana se on vallankumouksellinen ja välttämätön keino uudistumiselle (Jäppinen & Sorsimo 2014, 87). Yhteissuunnittelu
aktiivisena vuorovaikutuksena palveluprosessin kuluttajien, asiakkaiden ja palveluita tuottavien
tahojen välillä ohjaa yhteisiä resursseja ongelmanratkaisuun. Yhteissuunnittelu prosessina myös
tunnistaa eri osapuolien voimavarat, tiedot, taidot ja kokemukset tukemaan uusien palveluinnovaatioiden ja ratkaisujen syntyä. Kuviossa 5 on kuvattu tätä muutosta. Muutosta kuvaa sekä
muotoilun lähestymistavan muutos että muutos ihmisten aktiivisuudessa heitä koskevien palveluiden kehittämiseen, niin kaupallisella kuin julkisellakin sektorilla. Osallistujien oman asiantuntijuuden hyödyntäminen ja huomioiminen suunnitteluprosessissa on noussut uuteen arvoon.
Yhteissuunnittelun katsotaan mahdollistavan muotoiluprosesseihin mukaan myös heidät, joiden
ääni tuntuu usein unohtuvan. Yhteissuunnittelussa käytettävät työskentelymenetelmät vahvistavat käyttäjien ja sidosryhmien sitoutumista.
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Kuvio 5: Muotoilun lähestymistavan muutos (Moritz 2005)

Yhteiskehittäminen menetelmänä suunnitteluprosesseissa
Yhteissuunnittelu (co-design), yhteiskehittäminen (co-creation) ja osallistuva suunnittelu (participatory design) ovat rinnakkaisia käsitteitä ja tarkoittavat yhdessä suunnittelua ja -tekemistä. Niiden ydin koostuu samanlaisesta asiakas- ja ihmiskeskeisestä lähestymistavasta suunnitteluun. Osallistavien menetelmien tavoitteena on eri sidosryhmien ja osallistujien yhteisen
kielen ja metodologian sekä ymmärryksen synnyttäminen. (Johansson ym. 2010.) Vaikka yhteiskehittäminen liittyy vahvasti yhteissuunnitteluun, nostavat Sanders (2006) sekä Ali & Liam
(2015) vahvasti esiin, ettei kyse ole synonyymeistä.
Yhteiskehittäminen on laaja käsite, joka viittaa monenlaiseen yhteistyön muotoihin (Sanders &
Stappers 2008). Yhteissuunnitteluksi puolestaan käsitetään usein suunnitteluprosessit kokonaisuutena, jossa on kyse laajemmasta viitekehyksestä yhteistyön alustana kuin yhteiskehittämisessä. Yhteiskehittämisellä kuvaillaan hyvin laajaa kirjoa erilaisia yhdessä tekemisen tapoja ja
suunnitteluprosesseissa tapahtuvia keskusteluja (Sanders & Simon 2009) sekä prosessin eri vaiheissa tapahtuvia hetkiä. (Sanders & Stappers 2008, Johansson ym. 2010, Junginger 2013.) Prahalad & Ramaswamy (2004) korostavat, että yhteiskehittämisessä ei ole kyse suunnittelutyön
ulkoistamisesta tai palveluiden tai tuotteiden kustomoinnista ja räätälöinnistä asiakkaille. Yhteiskehittämisessä on kyse yhdessä tekemisestä ja asiakkaiden mukaan ottamisesta suunnitteluprosessiin ja sen nähdään usein tarkoittavan avoimuutta, yhdessä tekemistä, yhteistoimijuutta,
yhteistyötä, luovuuden jakamista ja kumppanuutta. Monet yhteiskehittämisen työpajat tapahtuvat nykyään yhteisössä, organisaatioissa ja eri sidosryhmien keskuudessa, kuten yritysten kesken, yritysten ja asiakkaiden kesken ja erilaisten asiakasryhmien kesken (Sanders & Simon
2009).
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Yhteiskehittämistä voi hyödyntää yhteissuunnittelun prosessin eri vaiheissa. Yleensä yhteiskehittämistä on hyödynnetty suunnitteluprosessin alkupäässä, jota kuvataan usein sotkuiseksi
aluksi, fuzzy-front-endiksi (Ali & Liem 2015), mutta usein myös ratkaisujen ja ideoiden generointivaiheessa sekä prosessien loppupäässä esimerkiksi prototyyppien testaamisessa oikeilla
asiakkailla. Myös Sanders & Simons (2009) korostavat yhteiskehittämisen tapahtumien ja aktiviteettien painottamista suunnittelu- ja yhteissuunnitteluprosessien alkupäähän vahvemman vaikutuksen ja osallistujille muodostuvan arvon aikaansaamiseksi. Ideointivaiheen avaamista yhteiskehittämiselle suosittaa puolestaan Brown (2009) kun taas valmiiden palveluideoiden validoinnissa ja testaamisessa yhteiskehittämistä kannattavat Liedtka & Ogilvie (2011).
Raunio (2016) erottaa yhteissuunnittelun ja yhteiskehittämisen asiakkaalle muodostuvan arvon
perustella. Yhteiskehittämisessä asiakkaalle muodostuva arvo on riippuvainen prosessin aikana
syntyvästä dialogista ja sen sujumisesta. Arvoa yhteiskehittämisen hyödyntämisestä syntyy
suunnitteluprosessin eri vaiheissa, mutta siihen vaikuttavat suuresti käytettävät menetelmät ja
työkalut. (Ali & Liam 2015.) Eri osapuolten selkeät ja määritellyt roolit ja niiden merkitys yhteiskehittämisessä vahvistaa arvon muodostumista kaikille osapuolille.
Yhteissuunnittelu on suunnittelua yhdessä
Yhteissuunnittelussa eri alojen asiantuntijoita, käyttäjiä, organisaatioita, asukkaita ja päättäjiä
otetaan mukaan kartoittamaan, mitkä suunnitteluun vaikuttavat tekijät ovat yhteyksissä toisiinsa ja miten, sekä suunnittelemaan näitä toisiinsa linkittyviä elementtejä ja rakenteita (Mattelmäki 2007). Yhteissuunnittelu voidaan yleistää käsitteenä yhteistoiminnallisen tiedon jakamisen ja luomisen prosessina, jossa eri ammattilaisten taidot, kokemukset ja luovuus yhdistyvät tukemaan generatiivista ajattelua ja siten saavuttamaan uusia ratkaisuja (Mattelmäki
2007). Yhteissuunnittelu on siis suunnittelua yhdessä (Fuad-Luke 2012). Yhteissuunnittelua tarkastellaan usein palveluntuottajan ja asiakkaan välisenä toiminnan kenttänä ja prosessina,
jossa asiakasryhmät pääsevät osallistumaan aktiivisesti tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, ideoivat ja tuottavat näkemyksiä sekä voivat ennakoida tulevia tarpeita. Ali & Liam
(2015) määrittelevät yhteissuunnittelun muotoilijoiden ja ei muotoilukoulutuksen saaneiden
osallistujien yhteistyöksi suunnittelu- ja kehittämisprosesseissa. Mattelmäen ja Vaajakallion
(2007) mukaan yhteissuunnittelu korostaa osallistavan suunnittelun mukaisesti käyttäjien osallisuuden tärkeyttä ja käyttäjien luovuutta ja voimaantumista. Holmlid (2009) korostaa eri osapuolten mukanaolosta syntyvää arvoa, kun keskustelu ja avoimuus asiakkaiden, asiakkaiden
omien yhteisöjen, eri palveluntuottajien ja -tarjoajien ja yritysten kanssa lisääntyy.
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Yhteissuunnittelun prosesseissa osallistujat eivät ole vain kohteita suunnittelutyölle vaan aktiivisia osallistujia ja partnereita. Mattelmäki (2007) pitää yhteissuunnittelua erinomaisena väylänä tuoda käyttäjien aidot tarpeet suunnittelutyön ytimeen. Yhteissuunnittelu painottaa suunnittelukohteen käyttäjän näkökulman huomioimista ratkaisuja kehitettäessä läpi koko prosessin. Mattelmäen (2007) mukaan tavoitteena on saada käyttäjät ja heidän asiantuntemuksensa
mukaan suunnitteluprosessiin siten, ettei osallistujia nähdä vain käyttäjätutkimuksen kohteena.
Osallistujat osallistuvat aktiivisesti uusien ratkaisujen määrittelyyn. Yhteissuunnittelussa toimijoita ei enää pidetä pelkästään käyttäjinä, kuluttajina tai asiakkaina (Ali & Liam 2015). Osallistujat nähdään oman kontekstinsa ja elämänsä kokemusasiantuntijoina suunnitteluprosessissa ja
tällä asiantuntemuksella heillä voi olla merkittävä rooli yhteissuunnittelijana omien voimavarojensa, kiinnostuksen ja luovuutensa mukaan. Yhteissuunnittelu vaalii ja myös vaatii uudenlaista
kaikkien osallistujien luovuutta arvostavaa ajattelutapaa ongelmien ratkaisuun ja muotoiluun
yhteisten kokemusten kautta. Yhteissuunnittelun vahvuus on suunnittelijoiden, asiantuntijoiden
ja käyttäjien ideoiden ja osaamisen nivoutumisessa yhteen iteratiivisesti (Mattelmäki 2007).
Sandersin (2006) mukaan yhteissuunnittelu antaa erityisesti suunnittelijoille ja muotoilijoille
mahdollisuuden vahvistaa muiden sidosryhmien luomiskyvykkyyttä, ja käyttää myös omaa luovuuttaan. Tämä lähestymistapa haastaa muotoilijan uusiin rooleihin kannustajana, katalysaattorina, aktivistina, avustajana, tarinoijana, visualisoijana ja skenaarioiden tekijänä (Fuad-Luke
2012).
Cottam & Leadbeater (2004) määrittelevät yhteissuunnittelun tapahtumasarjana, joka ylittää
kenenkään yhden osapuolen näkemykset ja lähtökohdat ja joka perustuu siihen osallistuvien väliselle dialogille. Vaajakallio & Mattelmäki (2013) nostavat yhteissuunnittelussa oleelliseksi iteratiivisen ongelmien tarkastelun yhdessä. Yhteissuunnittelu ei ole päätöksentekoa siitä, mitä
seuraavaksi tulisi tehdä, eikä yksittäinen tapahtuma, vaan kyseessä on luova ja vuorovaikutteisempi prosessi, joka haastaa kaikkien osapuolten näkemykset ja pyrkii yhdistämään ammattilaisen ja asiakkaiden asiantuntemuksen uusilla tavoilla (Ali & Liam 2015, Cottam & Leadbeater
2004, Sanders 2006, Holmlid 2009). Yhteissuunnittelu vaatiikin vastaantuloa molemmilta osapuolilta, jossa keskeisenä ytimenä vaikuttavat esteettömyys ja läpinäkyvyys (Prahalad & Ramaswamy 2004).
Fuad-Luke (2012) on kuvannut yhteissuunnittelua kolmena toisiaan seuravana silmukkana, infinity loop, joihin yhteissuunnittelun voima kiteytyy. Silmukkamalli on kuvattu Kuviossa 6. Myös
Johansson ym. (2010) tarjoavat määrittelyssään kolmijakoa, jossa nähdään, että yhteissuunnittelu 1) mahdollistaa osallistujien voimaantumisen ja luovuuden heräämisen, 2) luo tilan rakentaville neuvotteluille ja, 3) luo tulevaisuuden mahdollisuuksia nykyisissä tilanteissa. Fuad-Luken
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(2012) malli korostaa mukana olevien eri sidosryhmien kollektiivista ymmärrystä kehityskontekstista, ongelmatilan yhteistä määrittelyä ja lopulta ongelman ratkaisemista yhteiskehittäen.

Kuvio 6: Yhteissuunnittelun silmukkamalli (Fuad-Luke 2012)

Yhteissuunnittelun syntyminen ja toteutuminen edellyttää sille suotuisaa alustaa ja tilaa. Yhteissuunnittelu tarjoaa joustavan portfolion menetelmiä, joilla taataan prosessissa mukana olevien avainhenkilöiden ja sidosryhmien äänen kuuluminen. (Fuad-Luke 2012.) Yhteissuunnittelua
toteutetaan erilaisten luovien työskentelytapojen avulla, joiden tavoitteena on inspiroida suunnittelua sekä tuottaa yhdessä tietoa ja ratkaisuja (Vaajakallio & Mattelmäki 2011, 77). Ihmiskeskeistä ajattelutapaa toteutetaan käytettävien työkalujen ja työskentelytapojen kautta (Mattelmäki & Visser 2011). Yhteissuunnittelun prosesseissa voidaan hyödyntää esimerkiksi muotoilupelejä ja yhteiskehittämistä. Friedrich (2013) korostaakin, ettei ole yhtä oikeaa metodologiaa
käyttäjien osallistamiseen. Menetelmien kirjoa on tuonut esiin myös Mattelmäki (2007), joka
korostaa käyttäjien kohtaamista inspiraation herättämisen keinona.
Ali & Liam (2015) kuvailevat yhteissuunnittelua yhteistyöhankkeeksi ja luovaksi ajattelutavaksi,
jota sovelletaan koko suunnitteluprosessin ajan. Ali & Liamin (2015) mukaan yhteissuunnittelun
prosessi alkaa aina sidosryhmien tarpeiden ja kyseessä olevan suunnittelutehtävän tavoitteen
ymmärtämisellä. Yhteissuunnittelussa tärkeää on fokus ihmisten mukaan ottamiseksi ja osallisuuden mahdollistaminen. Fuad-Luke (2012) on kuvannut yhteissuunnittelun prosessia kahteen
suuntaan avautuvana virtana, jossa ylävirtaa kuvastaa prosessin alkupään toimintaympäristön
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ja design haasteen hahmottaminen sekä yhteisten tavoitteiden asettaminen jaettujen kokemusten kautta ja alavirta ratkaisujen muotoilun ja toiminnan aluetta. Fuad-Luken prosessi on
kuvattu Kuviossa 7.

Kuvio 7: Yhteissuunnittelun prosessi Fuad-Luken (2012) mukaan

Yhteissuunnittelu yhdistää eri toimijat
”Suunnittelun kannalta palveluita on olennaista tarkastella dynaamisina prosesseina, joihin liittyy useita toimijoita ja monipuolinen ympäristö ihmisineen, tuotteineen ja tiloineen” (Mattelmäki
2011).
Nykyään palvelut ovat monimutkaisia kokonaisuuksia, jotka koostuvat monista toimijoista, sidosryhmistä, palveluntuottajista, kontaktipisteitä ja -laitteista, toimittajista ja näiden kaikkien
välille syntyvästä synergiasta (Fuad-Luke 2012). Kaikki yhteistyön prosessit palveluiden suunnitteluprojekteissa käytännöllisesti katsoen luovat erilaisia yhteistyösuhteita (Holmlid 2009). Yhteissuunnittelu voidaankin nähdä puitteiksi, jossa yhdessä tehtävä ongelmanratkaisu voi tapahtua kaikkia mukana olevia osapuolia hyödyttäen (Raunio ym. 2016). Yhteissuunnittelua lähellä
olevia käsitteitä ovat joukkoistaminen ja yhteistoiminnallisuus ja siihen liitetään vahvasti myös
käsitteet jakaminen, yhdessä tekeminen ja oppiminen. Mattelmäki ja Vaajakallio (2007) korostavat yhteissuunnittelun vahvuuksien löytyvän juurikin monialaisista näkökulmista tietyn asian
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käsittelyssä ja erityisesti näiden näkökulmien tuomisesta yhteen. Kimbell (2011) korostaa yhteissuunnittelun roolia mahdollisuuksien luomisena konstruktivistiselle prosessille, joka yhdistää mukaan sekä muotoilijat että muut sidosryhmät.
Yhteistyön laajentaminen perinteisen design-tiimin ulkopuolelle ja monipuoliset luovat menetelmät mahdollistavat parhaimmillaan poikkeuksellista ajattelua ja uusia näkökulmia. Monimutkaiset ja dynaamiset suunnitteluprosessit vaativat suunnittelutiimejä, jotka kokoavat yhteen
eri alojen asiantuntemusta. Yhteissuunnittelua voivat järjestää monenlaiset organisaatiot ja
sitä voidaan fasilitoida myös niin, ettei organisaatio itse osallistu kehittämiseen vaan tarjoaa
ainoastaan alustan yhteistoiminnalle. (Raunio, Nordling, Ketola, Saarinen, Heinikangas 2016.)
Mattelmäki (2007) puhuu toiminnasta, jossa nykyisten ja tulevien käyttäjien lisäksi eri alojen
asiantuntijoita ja toimijoita otetaan mukaan suunnitteluprosessin eri vaiheisiin. Holmid (2009)
tulkitsee yhteissuunnittelun osallistujiksi; 1) työntekijät ja muut organisatoriset jäsenet, jotka
hyötyvät suunnitteluprojektista, 2) henkilöt ja asiantutijat, jotka voivat ottaa käyttöön osallistavia suunnittelutapoja ja lähestymistapoja, ja 3) poliittiset päättäjät ja päätöksentekijät organisaatiossa ja kansallisella tasolla. Yhteisen ymmärryksen luomisessa on tärkeää huomata,
että missä tahansa organisaatiossa eri toimijoiden tulkinnat yhdestä ja samasta asiasta saattavat olla erilaisia (Jyrämä & Mattelmäki 2015, 39). Yhteissuunnittelussa onkin Johanssonin (ym.
2010) mukaan kyse laajasta suunnittelutilasta ja haasteen laaja-alaisesta tarkastelemisesta
eikä tavoitteena ole vain suunnitteluideoiden tai nopeiden ratkaisujen löytyminen. Siksi se on
erinomainen alusta yhteistyön syntymiselle.
Mattelmäki (2011) on nähnyt yhteissuunnittelun pyrkivän tilanteesta riippuen seuraaviin tavoitteisiin: 1) ryhmän yhteistyön parantaminen ja yhteisen kielen löytäminen, 2) luovan ajattelun
ja käyttäjälähtöisen asenteen kehittäminen, 3) uusien näkökulmien saaminen, 4) lisätiedon saaminen ja ymmärryksen kehittäminen tietystä kohderyhmästä sekä 5) uusien liiketoiminta- tai
yhteistyöverkostojen luominen. Yhteissuunnittelun vahvuuksina Friedrich (2013) nostaa esiin
sovellettavuuden mihin tahansa, nimenä vetoaa myös johtajiin, olennaista yhteinen luova toiminta, käyttäjät mukana ideoinnista alkaen, avoin uusille menetelmille ja interaktiotavoille.
Friedrich (2013) myös korostaa tutkijan muuttumista tukijaksi, jolloin sen sijaan, että tutkitaan
ja analysoidaan ihmisten tarpeita, tuetaan ihmisiä löytämään itse ratkaisuja omiin tarpeisiinsa.
Monitoimijaisuus saattaa kuitenkin aiheuttaa myös haasteita yhteissuunnittelun prosesseissa. Ei
voida lähtökohtaisesti olettaa, että kaikki mukana olevat toimijat tunnistavat yhteissuunnittelun mahdollisuudet ja että he omaavat samankaltaiset kyvykkyydet esimerkiksi ideointiin, visualisointiin ja konseptointiin. Tämä korostaa yhteissuunnittelussa ja yhteiskehittämisen tilaisuuksissa käytettävien menetelmien merkitystä. Holmlid (2009) painottaa hyvän fasilitoinnin ja
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taitavan fasilitaattorin roolin merkitystä. Yhteissuunnittelussa tulee keskittyä voimakkaasti
osallistumisen suunnitteluun ja muutosprosesseihin sekä tavoitteeseen luoda kestäviä transformatiivisia rakenteita, ja siihen osallistumisen tulee olla osallistujille motivoivaa ja palkitsevaa.
Hyvin fasilitoitu kokonaisuus ja yhteistyön alustan luominen tuottaa sitoutumista ja parempaa
tietojen vaihtamista eri osallistujaryhmien ja osapuolten väillä. Sitoutuminen syntyy käytännönläheisten tekniikoiden ansiosta ja tukee yhteistyötä. (Holmlid 2009.)
Tulevaisuudessa moniammatillisten tiimien merkitys ja painoarvo yhteissuunnittelun prosesseissa kasvaa entisestään. Suunnittelun ja muotoilun fokus on Friedrichin (2013) mukaan vahvasti siirtymässä tuottavuuden tukemisesta luovuuden tukemiseen. Myös tiimien sisäinen erilaisuus laajenee samanaikaisesti niin monitieteisyydessä kuin toimintakulttuurien eroissa, maailmankatsomusten eroissa, ajattelutapojen eroissa kuin kulttuurisesti. Sanders & Stappers (2007)
korostavatkin yhteistyötä eri sidosryhmien ja design-ammattilaisten kesken hybriditiimien ja
osaamisen kombinaatioiden löytymiseksi. Yhteistyön ymmärtäminen syvenee, kun ymmärretään
sen syvempi merkitys kaikille osallistujalle ja sidosryhmille eikä vain loppukäyttäjille. Myös teknologiset ratkaisut mahdollistavat monien eri käyttäjäryhmien ja sidosryhmien mukaantulon
aiempaa enemmän. Koska nykyinen teknologian kehitys on auttanut luovuttamaan demokratiaa
ja helpottamaan eri sidosryhmien osallistumista, se on luonut rajattoman tiedonsaannin ja kyvyn toimia jopa maailmanlaajuisesti. Monille suunnittelijoille ja muotoilijoille tämä mahdollistaa laajemman vaikuttavuuden suunnittelutyölle. (Ali & Liem 2015.)
2.5.1

Muotoilupeli yhteissuunnittelun työkaluna
“The game is not the experience. The game enables the experience, but it is not the experience.” (Schell 2008.)

Organisaatioissa tehtävän kehittämistyön vaatimuksina on yhä useammin yhteisöllisempi ja läpinäkyvämpi toiminta ja vaikuttavuus. Asiakaskeskeisyys ja ymmärrys asiakkaan tarpeita kohtaan on olennaista ekosysteemeissä ja verkostoissa, joissa kehittämistä tapahtuu yhä useammin
irrallaan instituutioista ja virallisista organisaatioista. Asiakaskeskeisyyttä tavoittelevissa palveluissa ja palveluiden kehittämisessä käytetään yhä useammin erilaisia osallistavia menetelmiä
ja rakenteita, joilla helpotetaan asiakkaiden äänen kuulumista tai heidän mukaan tuloaan palvelujen kehittämiseen. Muotoilupelit (Vaajakallio 2012) ovat näistä menetelmistä hyvä esimerkki. Muotoilupelien empaattisen lähestymistavan (mm. Sanders & Stappers 2007, Holmlid
2009, Jyrämä 2015) soveltaminen tarjoaa uudenlaisen tavan yhteistyön edistämiseen ja organisoimiseen.
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Muotoilupelit hitsaavat yhteen suunnitteluprosessin ja menetelmät. Ne ovat erinomaisia luomaan uusia näkökulmia ja tekemään löytöretkiä yhteiseen suunnitteluaihioon (Brandt 2006), ja
parhaimmillaan ne auttavat yhdistämään keskustelun eri näkökohtia sekä antavat yhteisen alustan ja kiintopisteet keskustelijoiden välille. Muotoilupelien luomaa yhteistyön tilaa on kuvattu
jopa osallistavan suunnittelun ideologian metaforaksi. Muotoilupelien avulla yhteistyö eri sidosryhmien, tai asiakkaiden ja palveluntuottajan välillä, tapahtuu pelisääntöjen ohjaamana ja erilaisten pelimateriaalien tukemana (Hakio ym. 2015, 58). Sanders & Brandt (2010) puhuvat muotoilupelien kohdalla kolmannen tilan luomisesta, jossa muotoilupelin elementit luovat tilan ja
mahdollisuuden dialogille ja yhteiselle tasaveroiselle työskentelylle – juuri sille, mikä mahdollistaa yksilöiden tarpeiden huomioimisen mutta myös voimaantumisen.
Muotoilupelit paitsi luovat pohjan ja ajattelutapaa työskentelylle, ne myös auttavat visualisoimaan ja luomaan alustaa kommunikoinnille. Pelaaminen on mielekäs tapa osallistua ja pelin
kautta ilmiöt, ratkaisut ja yhteiset ideat tuovat ihmisiä ja organisaatioita luonnollisesti yhteen.

3

Kehittämistehtävän eteneminen ja menetelmävalinnat
”Palvelumuotoilun prosessi on holistinen, joustava ja iteratiivinen” (Ojasalo, Koskelo ja Nousiainen 2015).

Tässä kappaleessa kuvataan kehittämistehtävän eteneminen ja menetelmävalinnat. Kehittämistyön esittely etenee lineaarisesti vaiheittain kehittämistyön prosessin esittelystä aina kehittämistyön viimeisiin vaiheisiin. Tutkimuksellisen kehittämistyön tulokset on esitelty luvussa 4.

3.1

Tuki kehittämistyön etenemiselle palvelumuotoilun prosessista

Tutkimuksellisuus ilmenee kehittämistyössä ennen kaikkea siten, että kehittäminen etenee järjestelmällisesti, analyyttisesti ja kriittisesti (Ojasalo ym. 2014, 21). Tutkimuksellisen kehittämistyön lähestymistapana käytettiin palvelumuotoilua. Palvelumuotoilun prosessi antaa kehittämistyölle selkeän rakenteen, joka auttaa kehittämistyön tavoitteellisessa edistämisessä ja
selkeyttää eri kehittämistyön vaiheita. Palvelumuotoilun menetelmäpakista löytyy lisäksi monipuolisesti erilaisia kehittämistyöhön soveltuvia menetelmiä.
Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön prosessiksi valittiin palvelumuotoiluajattelulle ja tulevaisuuden ennakoinnille perustuva Ojasalo, Koskelo & Nousiaisen (2015) palvelumuotoilun prosessimalli, joka on neljävaiheinen. Prosessimallia tarkastellaan käsitteellisenä kehyksenä ja se
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perustuu kykyyn tunnistaa ja hyödyntää uusia mahdollisuuksia palveluinnovaatioille. Prosessin
vaiheet ovat: Tutki & Ymmärrä (Map & Understand), Ennakoi & Ideoi (Foreacst & Ideate), Mallinna & Arvioi (Model & Evaluate) ja Konseptoi & Vaikuta (Conseptualize & Influence), jotka näkyvät Kuviossa 8. Prosessin alkuvaiheessa korostuu tunnusteleva, tunnistava ja havaitseva, sensing, vaihe, jossa käytettävät menetelmät tukevat tiedon keräämistä ja analysointia sekä sen
ymmärtämistä. Prosessin loppupäässä korostuu puolestaan kiteyttävä ja kokoava vaihe, seizing,
jossa käytettävät menetelmät paketoivat lopputulokset ja joka johdattaa prosessin päätökseen. (Ojasalo, Koskelo ja Nousiainen 2015.)

Kuvio 8: Tulevaisuuksien ennakoinnin menetelmät ja palvelumuotoilun lähestymistavan yhdistävä prosessimalli. (Ojasalo, Koskelo, Nousiainen 2015)

Palvelumuotoilun lähestymistapa tarkoitti tämän kehittämistyön kohdalla laajempaa näkökulmaa, jolla tarkasteltavaa ja kehitettävää ilmiötä lähestyttiin, sekä konkreettisia menetelmällisiä valintoja. Iteratiivinen design-prosessi perustuu asiakasymmärryksen keräämisen, prototypoinnin ja testaamisen, analysoinnin ja idean jalostamisen sykleihin. (Miettinen 2009, 11.) Palvelumuotoilun lähestymistapa toi kehittämistyöhön laajan työkalupakin erilaisia muotoiluun ja
palveluprosessin hiomiseen ja jalostamiseen sekä asiakaskeskeiseen kehittämiseen nojaavia
menetelmiä. Menetelmävalintoja tehtiin ja tarkennettiin kehittämistyön edetessä. Menetelmävalintojen kohdalla hyödynnettiin iteraation joustavaa luonnetta ja pyrittiin siihen, että jokaiseen kehittämistyön vaiheeseen löydetään parhaat mahdolliset työkalut ja menetelmät. Keskeistä oli menetelmien moninaisuus, joilla saadaan kehittämistyön tueksi erilaista tietoa ja monenlaisia näkökulmia ja ideoita. (Ojasalo ym. 2014, 40.)
Kehittämistyössä luotiin palvelua tulevaisuuden asiakastarpeisiin. Tulevaisuuden ennakoinnin
menetelmistä kehittämistyössä näkyivät muun muassa skenaario- ja visiotyöskentelyn sisällyttäminen esimerkiksi työpajojen lähestymis- ja työskentelytapoihin tai prototyypin testaamistilanteisiin. Yhteistyö, yhteiskehittäminen ja keskustelu asiakkaiden ja eri sidosryhmien kanssa
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suunnitteluprosessin aikana on muotoiluprosessien ytimessä ja niissä nojaudutaan vahvasti tulevaisuutta kohden. Niihin liittyy luovaa ongelmanratkaisua ja ideointia, jossa tutkitaan tulevaisuuden palveluratkaisuja. Sen sijaan, että tutkitaan sitä mitä on, keskitytäänkin siihen, mitä
voisi olla (Lidtka & Ogilvie 2011, 27). Tulevaisuuksien ennakoinnin ja palvelumuotoilun menetelmien ja työkalujen yhdistäminen tarjoaa näin ollen lupaavan lähestymistavan palveluiden
kehittämiseen.
Seuraavissa alaluvuissa käydään läpi prosessin vaiheet ja kerrotaan mitä kussakin vaiheessa tapahtui. Prosessin vaiheet on kuvattu Kuviossa 9. Prosessin alkupäässä valitut laadullisen kehittämistyön menetelmät kartuttivat asiakasymmärrystä ja ymmärrystä kehittämiskontekstista
sekä tarkasteltavasta ilmiöstä. Palvelumuotoilussa tehdään asiakastutkimuksia ja kerätään asiakasymmärrystä monilla erilaisilla menetelmissä juuri siksi, jotta ymmärretään ihmisten toiminnan todellisia motiiveja. Kehittämistyön prosessissa oli erityisen tärkeää asiakasymmärryksen ja
empaattisen työotteen kulkeminen työskentelyn mukana läpi suunnitteluprosessin, mikä toteutui tarkkaan valituilla menetelmillä. Tuulaniemi (2011) puhuu tutkimustiedon muuttamisesta
suunnittelutiedoksi, jolloin palvelumuotoilun prosessin aikana tehtävää tutkimusta ja kehittämistyön iteraatiota tehdään suunnittelun inspiroimiseksi. Tutkimuksellisen kehittämistyön käytännönläheinen lähtökohta ohjasi vahvasti prosessin kulkua, ja sillä oli siten myös vaikutusta
projektin aikana käytettyihin menetelmiin. Kehittämistyön loppupuolella korostuivat palveluidean kokeilemista tukevat menetelmät kuten prototypointi sekä kehittämistyön edistämistä
tukevat menetelmät. Käytetyt menetelmät on kuvattu taulukossa Liitteessä 1.

Kuvio 9: Tutkimuksellisen kehittämistyön prosessimalli (soveltaen Ojasalo, Koskelo ja Nousiainen 2015)
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Kehittämistyön prosessin eri vaiheissa syntyneet ideat ja oivallukset kirjattiin prosessin aikana
iteraatiotaulukkoon ja tutkimuksellinen kehittämistyö muotoutui ja kehittyi löydösten ja oivallusten kautta. Kerätystä aineistosta ja materiaalista pyrittiin löytämään keskeiset teemat ja
opit kehittämistyön tueksi. Vaikka palvelumuotoilun prosessi on kuvattu lineaarisena jatkumona, on se todellisuudessa hyvin holistinen, joustava ja iteratiivinen (muuan maussa Ojasalo,
Koskelo ja Nousiainen 2015) eli sille ominaista on joustava ja oppiva työskentelyote, jolloin vaiheiden välillä saatetaan kulkea jopa edestakaisin. Monet kehittämistyön vaiheista tehtiinkin
useammalla iteraatiokierroksella ja osa niistä tapahtui toistensa kanssa osittain tai kokonaan
päällekkäin.
3.2

Tutki ja ymmärrä

Palvelumuotoilun prosessi käynnistyy aina kartoitus- ja ymmärrysvaiheella. Eri prosessimalleissa
tämä vaihe kulkee yleensä käsitteillä ymmärtäminen ja ajatteleminen (Moritz 2005), löytäminen ja tutkiminen (Design Council 2007) tai määrittelyvaihe (Tuulaniemi 2011). Tässä kehittämistyössä käytetyssä palvelumuotoilun prosessissa tätä vaihetta kutsutaan nimellä tutki ja ymmärrä (Ojasalo ym. 2015).
Kehittämistyön ensimmäisessä vaiheessa kartutettiin ymmärrystä kehittämistyön kontekstista,
yhteissuunnittelusta prosessina ja palveluna sekä kartutettiin asiakasymmärrystä yhteissuunnittelun prosessiin osallistuneiden kokemuksista. Käytetyt menetelmät näkyvät Taulukossa 2.
Yleensä palvelumuotoilun prosessien alkupäässä korostuvat menetelmät, joilla pyritään asiakkaiden ja kohdeilmiön syvälliseen ymmärtämiseen (Ojasalo ym. 2014, 76). Laadullisen tutkimuksen yleisimmät aineistonkeruumenetelmät ovat haastattelu, kysely ja erilaisiin dokumentteihin perustuva tieto (Tuomi & Sarajärvi 2002, 73) sekä erilaiset etnografiset menetelmät, kuten havainnointi ja esimerkiksi netnografia (Ojasalo ym. 2014, 76). Palvelumuotoilulle on ominaista, että erilaisia menetelmiä hyödynnetään monipuolisesti.

MENEVAIHE TELMÄ
Työpöytätutkimus

TAVOITE
Syventää ymmärrystä
kehittämistyötä määrittäviin keskeisiin tieteenaloihin ja käsitteisiin, aiheesta käytyyn ajankohtaiseen keskusteluun ja
aiemmin tehtyihin tutkimuksiin.

MENETELMÄN VALINTAPERUSTELU
Kehittämistyössä tarkastelun kohteena olevasta
ilmiöstä on julkaistu paljon tieteellisiä artikkeleita ja muuta laadullista
materiaalia.

KUKA

TUOTOS

Kehittämistyön tekijä

Tutkimuksen tietoperusta ja ymmärrys kehittämiskontekstista.
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Tutki ja ymmärrä

Haastattelu

Dokumenttianalyysi

Havainnointi

Ymmärtää yhteissuunnittelua palveluprosessina
sekä selvittää siihen
osallistuvien osallistujien
kokemuksia, tarpeita ja
toiveita. Haastattelut oliKerätä asiakasymmärvat puolistrukturoituja
rystä kehittämistyön
puhelinhaastatteluja,
kohteena olevan yhteiskesto noin 30 minuuttia
suunnitteluprosessin
per haastattelu. Haastaosallistujilta.
teltavat: 9 startup -yrityksen edustajaa, jotka
olivat osallistuneet tarkastelussa olevaan yhteissuunnittelun prosessiin.
Dokumenttianalyysi valikoitui aineistonkeruumenetelmäksi, sillä käytettävissä oli kirjallisia esiKoota ymmärrys yhteistysaineistoja, jotka olivat
suunnitteluprosessiin
tarkastelussa olleen yhosallistuneiden kumppateissuunnittelun prosesniorganisaatioiden tarsin ajalta. Käytettävissä
peista ja odotuksista saaolevat dokumentit olivat
tavilla olevasta esitysmakokeiluohjelman kick off
teriaaleista.
-tilaisuudessa esitetyjä
yksityisiä esitysmateriaaleja. Dokumentteja oli
yhteensä 5 kappaletta.
Havainnointi ilman osallistumista oli havainnoitavaan tilanteeseen sopiva havainnointimenetelmä, myös eettisesti
perusteltu, sillä silloin
Jalostaa ja syventää
osallistujat tiesivät tulehaastatteluista ja doku- vansa havainnoiduiksi.
menttianalyysistä saatua Havainnointi tapahtui
ymmärrystä yhteissuun- kokeiluohjelmaan kuulunitteluprosessista ja
neessa yhteiskehittämosallistujien kokemuksen tilaisuudessa, jossa
sista prosessiin osallistu- havainnoitavia oli paimisesta.
kalla yhteensä 10. Osallistujat olivat kokeiluohjelmaan osallistuvia startup-yritysten sekä kumppaniorganisaatioiden
edustajia. Havainnointi
kesti kaksi tuntia.
Kerätyn asiakasymmär-

Kehittämistyön tekijä

Laaja laadullinen
aineisto, haastattelunauhat ja litteroidut haastattelutekstit.

Kehittämistyön tekijä

Laadullinen kirjallinen aineisto.

Kehittämistyön tekijä

Havainnoijan eli
kehittämistyön
tekijän muistiinpanot. Havainnot
koostuivat sekä
havainnoinnin
kohteiden sanoista ja lauseista että kehittämistyön tekijän
omista havainnoista tilanteessa.

Kerätyn asiakasymmär-

Emparyksen kuvaaminen visu- ryksen kommunikoimiKehittämistiakartta aalisesti molempien tut- nen suunnitteluempatiaa työn tekijä
kimuskohteiden osalta.

mahdollistaen.

Taulukko 2: Tutki ja ymmärrä -vaiheen menetelmävalinnat

2 x Empatiakartta-canvas
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Kehittämistyön ensimmäisessä vaiheessa kerättiin kehittämistyön lähtökohdaksi ymmärrystä kehittämistyön kohteena olevasta ilmiöstä työpöytätutkimuksen avulla ja asiakasymmärrysaineistoa sekä haastattelulla että dokumenttianalyysillä. Aineiston keruuseen valitut menetelmät
valittiin tutkittavan ilmiön ja joukon perusteella sekä kehittämistyön konteksti huomioiden. Oli
tärkeää valita sellaisia menetelmiä, joiden avulla saadaan laadullista ja tutkimuksellisen kehittämistyön kysymyksen kannalta oleellista tietoa yhteissuunnittelun prosessiin osallistuneiden
kokemuksista ja pystytään syvällisesti ymmärtämään yhteissuunnitteluprosessia ja siinä mukana
olemiseen liittyviä toiveita ja tarpeita. Tavoitteena oli etsiä tästä aineistosta vastausta tutkimuksellisen kehittämistyön ensimmäiseen työtä ohjaavaan kysymykseen: Millaisia odotuksia ja
tarpeita yhteissuunnittelun prosessissa mukana olevilla toimijoilla on.
Asiakasymmärrysaineistoksi kerättiin ja se koostui Kalasatama Co-designing Wellbeing -kokeiluohjelmaan osallistuneiden startup-yritysten haastatteluaineistosta ja kumppaniorganisaatioiden esitysaineistoista tehdystä dokumenttianalyysistä. Lisäksi aineistoa rikastettiin iteraatiokierroksena tehdyllä havainnoinnilla. Tämä aineistonkeruu kuvataan seuraavaksi tarkemmin.
Työpöytätutkimus
Kehittämistyön alussa tehtiin työpöytätutkimuksena (Desktop Research) (Stickdorn ym. 2018,
117) katsaus tieteellisiin artikkeleihin palvelumuotoiluun ja yhteissuunnitteluun liittyen. Työpöytätutkimuksen avulla voitiin perehtyä ennen varsinaista kehittämistyön aloitusta kehittämistyötä määrittäviin keskeisiin tieteenaloihin ja käsitteisiin, aiheesta käytyyn ajankohtaiseen keskusteluun ja aiemmin tehtyihin tutkimuksiin sekä yhteissuunnitteluprosessien palvelukonsepteihin. Työpöytätutkimuksen merkitys kehittämistyön alussa on usein vähemmän vastausten löytämisessä, vaan enemmänkin kehittämistyön kannalta oikeiden kysymysten löytämisessä.
Haastattelut
Kalasatama Cocreating Wellbeing Jamiin osallistuneelle yhdeksän startup-yrityksen edustajalle
tehtiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna puhelinhaastattelut. Haastattelu on yksi käytetymmistä tiedonkeruumenetelmistä tutkimus- ja kehittämistyössä. Se on vuorovaikutusta, joka
on etukäteen suunniteltua sekä haastattelijan alulle panemaa ja ohjaamaa. Teemahaastattelussa haastatteluteemat on suunniteltu huolellisesti etukäteen, mutta sanamuodot ja kysymysten järjestys ja painotukset voivat vaihdella haastattelusta toiseen. (Ojasalo ym. 2014, 41, 106107.) Haastattelu valittiin tiedonkeruumenetelmäksi, koska haluttiin päästä kuulemaan yhteissuunnittelun prosessiin osallistuvia suoraan. Puhelimitse toteutettu haastattelu myös tuntui
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luontevammalta vaihtoehdolta kiireisten startupien edustajien haastattelemiseen kuin esimerkiksi ryhmäkeskustelujen tai työpajojen järjestäminen. Kahden kesken järjestettyjen yksilöhaastatteluiden myös uskottiin mahdollistavan paremmin aitojen mielipiteiden esiin tulemisen.
Haastattelut tehtiin maalis-huhtikuussa 2018, ne nauhoitettiin ja kirjoitettiin auki eli litteroitiin. Haastattelukysymykset näkyvät Liitteessä 2.
Dokumenttianalyysi
Dokumenttianalyysin materiaali koostui yksityisistä dokumenteista, jotka kehittämistyön tekijä
sai kehittämistyötä varten käyttöönsä. Dokumenttianalyysi on menetelmä, jossa päätelmiä pyritään tekemään kirjalliseen muotoon saatetuista aineistoista. (Ojasalo ym. 2014, 136.) Dokumenttianalyysin vahvuutena on Ojasalon mukaan sen herkkyys asiayhteydelle.
Dokumenttianalyysi valikoitui aineistonkeruumenetelmäksi, sillä käytettävissä oli kirjallisia esitysaineistoja, jotka oli tarkastelussa olleen yhteissuunnittelun prosessin ajalta. Kehittämistyössä haluttiin myös käyttää monipuolisesti erilaisia aineistonkeruutapoja, jolloin dokumenttianalyysin tekeminen mahdollisti tämän monipuolisuuden. Nämä yksityiset dokumentit olivat
kumppaniorganisaatioiden esitysmateriaaleja Fiksu Kalasatama -hankkeen Kick Off -tilaisuudesta. Esitysmateriaalit sisälsivät kuvauksia kunkin kumppaniorganisaation organisaatioista sekä
heidän odotuksistaan alkavaa kokeiluohjelmaa koskien. Dokumenteissa myös esiteltiin organisaatioiden toiveita ja kokeiluohjelmaan tarjolla olevia resursseja ohjelmassa toteutettavien kokeilujen toteuttamiseksi. Dokumenttianalyysi tehtiin tässä tutkimuksellisessa kehittämistyössä
sisällön analyysinä, jolloin analyysin tavoitteena oli etsiä ja tunnistaa tekstin merkityksiä.
Havainnointi
Aineistoa täydennettiin toukokuussa 2018 Fiksu Kalastama Co-designin Wellbeing -ohjelmaan
kuuluneessa yhteiskehittämistilaisuudessa tehdyllä havainnoinnilla. Yhteiskehittämisen tilaisuus
kuului siis osaksi tarkasteltavaa yhteissuunnittelun prosessia ja sinne oli kutsuttu mukaan osallistujiksi sekä ohjelmassa mukana olevat kumppaniorganisaatiot että omilla kokeiluillaan ohjelmassa mukana olevat startup-yritykset. Tilaisuutta fasilitoi kokeiluohjelmaa hallinnoiva taho.
Havainnointimuotona käytettiin havainnointia ilman osallistumista (Tuomi & Sarajärvi 2002),
jolloin tutkija ei omalla osallistumisellaan vaikuta havainnoitavaan kohteeseen ja tapahtumien
kulkuun. Tämä havainnointimenetelmä valittiin, vaikka piilohavainnoinnilla on todettu saatavan kaikkein autenttisin tieto tutkimuskohteesta. Tässä kehittämistyössä tutkimuseettisistä
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syistä johtuen haluttiin havainnoitavien tietävän, että havainnointia tehdään, joten tässä yhteydessä piilohavainnointi ei ollut mahdollista. Tuomi & Sarajärvi (2002) korostavatkin, että havainnoinnissa ilman osallistumista tutkimuksen tiedonantajien ja tutkijan välinen vuorovaikutustilanne ei ole tiedonhankinnan onnistumisen kannalta tärkeä. Tuomi & Sarajärvi (2012) muistuttavat, ettei havainnoinnilla pyritä toiminnan muuttamiseen vaan sen ymmärtämiseen. Havainnoinnilla voidaan rikastuttaa haastatteluin kerättyä aineistoa ja monipuolistaa tutkittavasta
ilmiöstä saatua tietoa (Tuomi & Sarajärvi 2002, 83). Havainnoinnin ja haastattelun yhdistäminen aineistonkeruumenetelminä on monesti hyvinkin hedelmällistä.
Havainnointi voi kytkeä muita aineistonkeruumenetelmiä paremmin saatuun tietoon. Asiat nähdään havainnoinnin avulla ikään kuin oikeissa yhteyksissään. Näin tehtiin myös tässä kehittämistyössä. Kehittämistyön aineistonkeruuna toteutettu havainnointi kesti kaksi tuntia ja havaintoja
kirjattiin post-it -lapuille havainnoinnin aikana. Tehdyn havainnoinnin avulla pyrittiin löytämään vastauksia kysymyksiin, jotka olivat nousseet esiin haastattelujen ja dokumenttianalyysin
keräämisen kautta. Nämä kysymykset olivat: 1) millaisilla keinoilla ja menetelmävalinnoilla voidaan tukea eri toimijaosapuolten välistä yhteistyötä yhteissuunnittelun prosessin aikana ja 2)
millaista yhteistyötä ja arvoa eri toimijaosapuolten välillä syntyy yhteiskehittämisen tilaisuudessa. Kirjoitetut havainnot koostuivat sekä havainnoinnin kohteiden sanoista ja lauseista että
kehittämistyön tekijän omista havainnoista tilanteessa. Yhteiskehittämisen tilaisuudessa varsinainen yhteiskehittäminen tapahtui ryhmätyöskentelyn kautta. Kehittämistyöntekijä ei havainnoijana osallistunut yhteiseen työskentelyyn vaan keskittyi ainoastaan havainnoinnin tekemiseen.
3.2.1

Muotoiluempatian herättelyä sisällön analyysin avulla

Aineiston analyysiprosessissa pyritään kuvaamaan aineistosta tutkimuskysymyksen näkökulmasta olennainen. Kerätyn aineiston analyysimenetelmänä käytettiin sisällön analyysiä. Aineiston analyysin tavoitteena on tunnistaa, rajata ja tiivistää havaintoja siten, että tunnistetaan
aineiston osissa esiintyviä yhteisiä nimittäjiä tai teemoja. Sisällön analyysillä tarkoitetaan pyrkimystä kuvata aineiston sisältöä sanallisesti ja sen tavoitteena on etsiä ja tunnistaa tekstin
merkityksiä (Ojasalo ym. 2014, 137). Sitä voidaan pitää paitsi yksittäisenä metodina myös väljänä teoreettisena kehyksenä, joka voidaan liittää erilaisiin analyysikokonaisuuksiin (Tuomi &
Sarajärvi, 2002, 93). Aineiston käsittely perustuu loogiseen päättelyyn ja tulkintaan, jossa aineisto aluksi hajotetaan osiin, käsitteellistetään ja kootaan uudestaan toisella tavalla loogiseksi
kokonaisuudeksi (Ojasalo ym. 2014, 137). Aineistosta tulee siis kerätä oleelliset havainnot ja
esittää ne tiivistetyssä muodossa, mutta myös jättää tilaa muille aineistosta nouseville havainnoille, jotka kootaan ja kuvataan sanallisesti. Kuvauksen jälkeen aineistosta pyritään saamaan
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esiin merkitysten muodostamia kokonaisuuksia. Merkityskokonaisuudet löydetään sisäisen yhteenkuuluvuuden ja samanlaisuuden perusteella. Samanlaiset merkitykset muodostavat omat
kokonaisuutensa, ja siitä erottuvat jäsentyvät muihin kokonaisuuksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2002,
103.)
Ojasalon (ym. 2014) mukaan aineistolähtöisen sisällönanalyysin vaiheet ovat; 1) aineiston pelkistäminen, 2) ryhmittely ja 3) abstrahointi. Aineiston abstrahoinnilla lopulta erotetaan kehittämistyön kannalta oleellinen tieto. Abstrahointia jatketaan yhdistelemällä luokituksia niin
kauan kuin se aineiston näkökulmasta on mahdollista. Laadullisen tutkimuksen aineistosta löytyy aina useita kiinnostavia asioita, joita ei ole ehkä etukäteen osannut ajatella (Tuomi & Sarajärvi 2002, 94). Eri johtopäätösten ja havaintojen osatuloksista luodaan synteesi, joka kokoaa
yhteen keskeiset tulokset ja antaa perustellun vastauksen asetettuun tutkimuskysymykseen. Aineiston analyysin tuloksena voidaan esittää tiivistelmä siitä, mitä aineistosta voidaan päätellä.
Aineiston analysoinnin johtopäätöksenä keskeiset löydökset kerrotaan tuloksissa ja ne konkretisoidaan visualisoimalla kehittämistehtävän prosessin eteenpäin saattamiseksi. Johtopäätösten
tulkitsemisessa tuodaan kohdeilmiöstä esiin jotakin uutta. Erilaisten mallien ja visuaalisten kuvausten tehtävä on suurpiirteinen kuva. Johtopäätökset ja kehittämistyön suositukset kootaan
tämän synteesin perusteella. Aineiston analyysin tuloksena esitetään empiirisestä aineistosta
muodostetut aineistoa kuvaavat teemat. (Ojasalo ym. 2014, 140.)
Miten analyysi tapahtui
Haastatteluin, dokumenttianalyysillä ja havainnoinnin avulla kerätty aineisto jaettiin omin aineistokokonaisuuksiin, litteroitiin tai aukikirjoitettiin. Tämän jälkeen jokainen aineistokokonaisuus analysoitiin omana osakokonaisuutena. Aineiston analysoinnissa päädyttiin tähän ratkaisuun, jotta eri aineistonhankinnan kierroksilta koottuja oivalluksia saadaan esiin ennen koko
kerätyn tutkimusaineiston saattamista yhteen jatkoanalysointia ja ideoinnin aloittamista varten. Tämä oli erityisen olennaista palvelumuotoilun empaattisen suunnittelulähestymistavan
vuoksi, jossa syvällinen ymmärrys asiakkaiden tarpeista johdattaa kehittämistyötä.
Kehittämistyön näkökulmasta koettiin tarpeelliseksi nähdä myös eri aineistokokonaisuuksista
syntyvä synteesi, jonka vuoksi koko aineisto analysoitiin lopuksi vielä myös yhtenä kokonaisuutena. Tässä kehittämistyössä tehdyssä aineiston käsittelyssä määrällisiä tekijöitä olennaisempia
olivat aineistosta nousevat havainnot ja oivallukset, jotka kuvasivat sekä yhteissuunnittelun
prosessiin osallistuvien eri toimijaosapuolten, eli kumppaniorganisaatioiden ja startuppien, motivaatiota että toiveita ja odotuksia prosessiin osallistumisesta, mutta myös havaintoja yhteistyöstä yhteissuunnittelun prosessissa.
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Seuraavaksi esitellään lyhyesti kerätyn aineiston eri osat ja niistä tehdyt analyysit. Analysoidun
aineiston kuvaamiseen haluttiin kiinnittää erityistä huomiota. Palvelumuotoilun prosessissa erilaiset aineiston ja kerätyn tiedon visualisoinnit ovat tärkeitä kerätyn tiedon kommunikoimiseksi
eteenpäin. Visuaaliset kuvaukset myös antavat aineistolle persoonallisuutta ja käsinkosketeltavuutta, joka on omiaan synnyttämään suunnitteluempatiaa. Mattelmäen (mm. 2014, Jyrämä &
Mattelmäki 2015) mukaan muotoilupäätökset tulee tehdä aina tähän ymmärrykseen nojaten.
Visuaalisena kuvauksena asiakasymmärrysvaiheessa kerätyn aineiston analysoinnissa käytettiin
Empatiakarttaa (Grey ym. 2010, 65-66), johon kuvattiin kerätty asiakasymmärrys molempien
tutkimuskohteiden osalta. Empatiakartta-menetelmä kiteyttää kerätyn asiakasymmärryksen
kohderyhmästä. Puhelinhaastatteluista ja dokumenttianalyysillä kerätyt aineistot saatiin empatiakartan avulla myös määrämittaisiksi ja sitä kautta myös keskenään vertailtaviksi. Havainnoinnin tulokset esitetään visuaalisena kuvana.
Dokumenttianalyysi
Kumppaniorganisaatioiden odotusten ja toiveiden selvittämiseksi käytettiin tutkimusaineistona
olemassa olevia kirjallisia dokumentteja. Dokumenttianalyysissa dokumenteista kerättiin lauseita, käsitteitä ja tekstinkohtia, jotka kuvastivat organisaatioiden tarpeita, odotuksia ja resursseja käsillä olevaan yhteissuunnittelun prosessiin liittyen. Kuviossa 10 on esitetty aineiston
teemoittelua sisällön analyysillä.

Kuvio 10: Dokumenttianalyysiä tehtiin sisällön analyysillä

Teemoittelun jälkeen aineiston analyysin avulla löytyneet keskeiset havainnot siirrettiin Empatiakartta-pohjalle tarpeet, odotukset ja resurssit otsikoiden alle, kuten Kuvio 11 havainnollistaa.
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Kuvio 11: Kumppaniorganisaatioiden odotukset, toiveet ja resurssit yhteissuunnittelun prosessille empatiakartalla esitettynä

Puhelinhaastatteluaineiston analyysi
Tämän aineiston osalta analyysi aloitettiin litteroimalla kerätty haastatteluaineisto. Tämän jälkeen litteroitu aineisto kvantifioitiin ja teemoiteltiin. Kvantifioinnin avulla aineistosta pyrittiin
löytämään tiettyjä ilmaisuja ja teemakokonaisuuksia sekä asioita, jotka esiintyivät useamman
haastateltavan vastauksissa. Kvantifiointi tuo laadulliseen aineiston tulkintaan erilaista näkökulmaa ja perustuu olettamukseen, jonka mukaan useimmin toistuvat sanat tai lauseet kuvastavat tärkeimpiä aiheita (Ojasalo ym. 2014, 143). Kvantifioinnin jälkeen palattiin takaisin aineiston alkuperäiseen litteroituun tekstimuotoon ja sitä lähdettiin uudelleen analysoimaan aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä.
Aineisto eriteltiin, luokiteltiin ja teemoiteltiin. Aineistolähtöistä sisällönanalyysiä tehtäessä on
tärkeää löytää aineistosta oleellisimmat asiat ja luopua sekä jättää sivuun ne asiat, jotka eivät
ole oman tutkimuksen kannalta olennaisia (Tuomi & Sarajärvi 2002, 94). Luokittelun kautta löytyivät kattoteemat. Teemoittelun jälkeen aineiston analyysin avulla löytyneet keskeiset havainnot, eli kattoteemat, siirrettiin jälleen empatiakartta-pohjalle tarpeet, odotukset ja resurssit
otsikoiden alle, kuten Kuvio 12 havainnollistaa. Dokumenttianalyysin ja puhelinhaastattelujen
analyysin visuaaliseen kuvaukseen haluttiin käyttää samanamuotoista empatiakarttaa, jotta
analyysit ovat vertailtavissa ja niille annettu muoto myös tukisi empaattisen suunnittelun ja
asiakasymmärryksen syventämistä kehittämistyössä.
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Kuvio 12: Startup yritysten odotukset, toiveet ja resurssit yhteissuunnittelun prosessille empatiakartalla esitettynä

Havainnointiaineiston analyysi
Havainnointi toteutettiin toukokuussa 2018 järjestetyssä yhteiskehittämisen tilaisuudessa. Tilaisuudessa kehittämistyön tekijä teki havaintoja, joita kirjoitettiin post-it -lapuille. Havainnointiaineisto koostui löydöksistä ja havainnoista liittyen yhteissuunnittelun prosessissa mukana
olevien eri toimijoiden välisiin suhteisiin ja rooleihin, joita seurattiin ja kirjattiin ylös yhteiskehittämisen tilaisuudessa. Tuloksena syntyi melko suppea, mutta sisällöllisesti rikas ja kehittämistehtävän kannalta merkityksellinen aineisto.
Havainnointiaineiston analyysissä tulee esiin tutkijan subjektius. Havainnointia tehdessä yritettiin keskittyä vain kuultuihin asioihin ja kirjata ne ylös mahdollisimman tarkasti ilman tulkintoja. Havainnoinnissa piilee kuitenkin aina vaara myös tulkintojen tekemisestä ja tämä pidettiin mielessä havainnointitilanteessa sekä kerätyn aineiston analyysissä. Kerätty havainnointiaineisto analysointiin heti havainnointitilaisuuden jälkeen. Aukikirjoitettu havainnointiaineisto
pilkottiin, teemoiteltiin ja luokiteltiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla.
Kehittämistyön tekijän havainnot sisälsivät muun muassa huomioita siitä, miten onnistuneelta
työskentelytapa vaikutti, miten valittu työskentelytapa tuki yhteistyön syntymistä ja dialogia,
miten eri osapuolet käyttäytyivät, miten osallistuivat yhteiseen tekemiseen, miten ottivat osaa
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keskusteluun tai liittyivät toisten puheeseen. Havainnointiaineistosta löydettiin kaksi kattoteemaa vastauksina esitettyihin kysymyksiin. Nämä teemat olivat 1) fasilitoinnin rooli prosessissa
sekä 2) arvon muodostuminen prosessissa osapuolille. Löydettyjen kattoteemojen alle löytyi
seitsemän alateemaa. Fasilitointi-kattoteeman alla olivat alateemat; prosessin edistäminen ja
ylläpito, yhteistyömahdollisuuksien syntyminen törmäyttämällä ja fasilitoidut keskustelut ja yhteiskehittämisen tilaisuudet. Arvo-kattoteeman alla olivat alateemat; toiveena integraatio isojen yritysten toimintaan ja palveluihin, molempien organisaatioiden tilanteiden huomioiminen,
yhteistyö, tuki ja auttaminen molemmin puolin sekä oivallukset yhdessä. Löydetyt kattoteemat
ja alateemat esitetään Kuviossa 13.

Kuvio 13: Havainnoinnissa löydetyt teemat

Yhteiskehittämisen tilaisuudessa tehdyt menetelmävalinnat yhteiselle työskentelylle edistävät
kerätyn aineiston perusteella yhteissuunnittelun prosessia ja sen ylläpitoa. Tilaisuuden fasilitoinnin rooli on kuitenkin erityisen tärkeä. Tilaisuuden fasilitoiminen on merkityksellistä erityisesti yhteistyömahdollisuuksien syntymistä ajatellen. Tilaisuudessa käytetty törmäyttäminen työskentelymenetelmä toimi fasilitoitujen keskustelujen pohjana, mutta osa osallistujista lähti
yhteiseen työskentelyyn mukaan hieman varovaisesti. Yhteiskehittämisen tilaisuudet tulee järjestää ja organisoida osallistujien tarpeet sekä ajankäyttö huomioiden. Fasilitoinnin rooli koko
yhteissuunnittelun prosessissa on tärkeää, jota toinen havainnointiaineistosta löytynyt kattoteema, arvon muodostuminen prosessin osapuolille, vahvasti indikoi. Tämän kattoteeman alta
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löytyi yhteiskehittämisen tilaisuudessa sanotettua tarvetta yhteistyölle, pidempiaikaisen yhteistyön odotuksia sekä yhdessä syntyvien oivallusten merkitys. Havainnointiaineistosta nousseet
teemat täydensivät puhelinhaastatteluista ja dokumenttianalyysistä löytyneitä tuloksia yhteissuunnittelun prosessiin osallistuneiden osapuolten toiveista, tarpeista ja resursseista.
3.2.2

Asiakasymmärrys pohjana ideoinnille

Kun aineisto-osat oli analysoitu osakokonaisuuksinaan, koottiin ne yhteen ja uutta analysointikierrosta varten kirjoitettiin koko aineisto auki post-it-lapuille, jotka koottiin yhdeksi isoksi aineistomassaksi. Kuviossa 14 on havainnollistettu aineiston analyysin työvaiheita. Tämän jälkeen
se teemoiteltiin ja luokiteltiin sisällönanalyysin avulla. Kehittämistyön prosessin näkökulmasta
oli mielekästä käsitellä kerättyä aineistoa usealla eri tavalla. Aineistoanalyysin vahvistamiseksi
yhdistetty kokonaisaineisto analysoitiin muutamalla toisiaan seuraavalla iteraatiokierroksella,
koska koettiin, että aineistosta voi nousta vielä teemoja, jotka eivät vain yhdellä analysointikierroksella olisi tulleet esiin.

Kuvio 14: Aineiston analyysiä

Tutki ja ymmärrä -vaiheessa tehdyn aineiston aineistolähtöisen sisällönanalyysin tuloksena löytyi kolme pääluokkaa ja 13 alateemaa kuvaamaan yhteissuunnittelun prosessiin osallistuneiden
odotuksia ja tarpeita. Aineiston analyysiä ohjaavana kehittämistyön kysymyksenä oli millaisia
odotuksia ja tarpeita yhteissuunnittelun prosessissa mukana olevilla toimijoilla on.
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Aineistosta löydetyt pääluokat olivat 1) kehittyminen ja uusien asiakkuuksien syntyminen, 2)
systemaattisesti ja asiakaskeskeisesti fasilitoitu prosessi mahdollistaa yhteistyön syntymisen ja
3) kumppanuuden kautta uusia pysyviä yhteistyösuhteita ja liiketoiminnallista hyötyä. Alateemat kehittyminen ja uusien asiakkuuksien syntyminen -pääluokassa olivat; rahallinen korvaus,
kehittyminen ja palaute, oma konsepti sopi, käyttäjien palaute ja uudet asiakassuhteet sekä
kokeilut. Systemaattisesti ja asiakaskeskeisesti fasilitoitu prosessi mahdollistaa yhteistyön syntymisen -kattoteeman alle puolestaan löytyi seuraavat alateemat; aika on arvokasta, tarpeiden
huomiointi, yhteiskehittämisen tilaisuuksien rakenne versus tarpeet, kokemukset prosessissa
mukana olosta sekä yhteistyö mukana olevien organisaatioiden kesken. Kolmannen pääluokan,
kumppanuuden kautta uusia pysyviä yhteistyösuhteita ja liiketoiminnallista hyötyä, alateemoiksi löytyi; koko ekosysteemi mukana, partneruus ja oppilaitosyhteistyö. Pääluokat ja alateemat on kuvattu Kuviossa 15.

Kuvio 15: Aineistolähtöisen sisällönanalyysin tuloksena aineistosta löydetyt pääluokat ja alateemat

Aineisto osoittaa vahvasti yhteissuunnittelun alkuvaiheen yhteisen tavoitteen asettamisen merkityksen koko prosessin onnistumiselle. Yhteenvetona voidaan todeta, että kerätystä aineistosta nousee esiin selvästi yhteissuunnitteluun osallistuvien eri toimijaosapuolten tarve yhteistyölle ja erilaisten yhteistyömahdollisuuksien sekä synergioiden syntyminen yhteissuunnittelun
prosessin aikana. Kun eri osapuolten tarpeet ja odotukset kohtaavat prosessissa tarjotun tarjooman synergiaa synnyttävällä tavalla, syntyy myös motivoitumista yhteiseen tekemiseen.
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”Odotuksena on pidempiaikainen kumppanuus.”
”…päästään kehittää meidän ajatuksia ja tää on tosi arvokas myös
näille sidosryhmille.”
”Tulevaisuuden yhteistyömahdollisuudet motivoi.”
Prosessin yleinen sujuvuus sekä hyvin fasilitoidut ja resursoidulle ajalle vastinetta antavat yhteiskehittämisen tilaisuudet yhteissuunnitteluprosessin aikana nähtiin olennaisena osana. Ne
myös vahvistivat yhteistyön ja dialogin syntymistä eri osallistujaosapuolten kesken. Yhteistyön
syntymistä edistää kaikkien osallistujaosapuolten tarpeiden, toiveiden ja resurssien huomioiminen sekä prosessin suunnitelmallinen, systemaattinen ja jäsennelty fasilitointi. Fasilitoinnin
toive ja sen merkitys yhteissuunnittelun prosessiin osallistuvan näkökulmasta oli merkittävä.
Erityisesti osallistujien ajankäyttö, ja käytetyn ajan panostuotto -suhde, nousi kaikissa aineistoosissa merkittävästi esiin. Varsinkin kun kyseessä on organisaatio, jolle aikaresurssin puute on
jokapäiväinen riesa, voi pidempiin yhteissuunnittelun prosesseihin osallistuminen olla taloudellinen riski. Prosessikokonaisuuden fasilitointia nostettiin esiin useissa kommenteissa ja se nousi
vahvasti esiin myös havainnointiaineistosta. Sekä koko yhteissuunnittelun prosessin että yksittäisten tai toistuvien yhteiskehittämisen tilaisuuksien ja työpajojen toivotaan olevan hyvin fasilitoituja ja johdettuja, selkeitä rakenteeltaan, aikataulutettuja ja osallistujien tarpeet huomioivia.
”Sisältö ja aikataulu tulisi olla tehokas ja selkeä.”
”Ideoita meillä kyllä riittää, mutta ei aikaa.”
” Infoa olisi pitänyt olla lisää.”
”Tietoa ajankäytöstä lisää, että osaa varautua.”
”On tosi tärkeetä et me voidaan vaan ilmestyä paikalle.”
Tarpeista nousi hyvin nopeasti esiin yhteissuunnittelun keskiöksi yhteistyö ja yhteistyökumppanuuksien syntyminen, mutta myös monia muita olennaisia tarpeita, kuten kehittäminen ja oppiminen oman organisaation toiminnan ja palveluiden kehittämiseksi. Aineiston mukaan osa prosessiin mukaan lähteneistä koki, ettei heidän tarpeitaan, esimerkiksi ajankäytön osalta, ollut
huomioitu tarpeeksi, osa oli hyvin tyytyväisiä antamalleen ajalle saatuun vastineeseen. Myös
oppimista ja osaamisen jakamista prosessin aikana pidettiin tärkeänä, ja tätä toivottiin myös
prosessia fasilitoivan tahon tukevan omalla toiminnallaan. Myös oman organisaation saamaa positiivista huomiota ja näkyvyyttä pidettiin tärkeänä. Kerätty aineisto vahvistaa sitä, että yhteissuunnittelun prosessissa tulee huomioida mukana olevien eri organisaatioiden tarpeet. Prosessi
tulee suunnitella empaattisesti ja asiakaskeskeisesti heidän tarpeensa ja tilanteensa huomioiden. Ei vain loppukäyttäjien palvelutarpeet ja niiden ratkaiseminen edellä.
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” Esittäytyminen ja oma toiminta positiivisessa valossa.”
”Motivaationa lähteä mukaan oli tuki pienelle startupille.”
”Ihannelopputulema olisi saada uusia asiakkaita.”
”Rahallinen palkkio motivoi.”
3.3

Ennakoi ja Ideoi

Ennakoi ja Ideoi -vaiheessa (Ojasalo ym. 2015) kerätystä asiakasymmärryksestä kiteytetään keskeisimmät oivallukset, joiden avulla siirrytään ideoiden tuottamiseen. Ideoinnin alussa on aina
syytä katsoa prosessissa taaksepäin ja kysyä, mikä toi meidät tähän (Stickdorn ym. 2018, 157).
Näin varmistetaan, että kehitystyön ja ideoinnin pohjana ovat asiakkaiden ja käyttäjien aidot
tarpeet. Ideointi on palvelumuotoiluprosessien yksi ratkaisevimpia vaiheita ja monesti alku prosessin evoluutiolle ja jatkumiselle (Stickdorn ym. 2018, 91). Eri prosessimalleissa tämä vaihe
kulkee yleensä käsitteillä luominen (Moritz 2005), määrittely (Design Council 2007) tai suunnittelu (Tuulaniemi 2011). Kehittämistyön tässä vaiheessa käytetyt menetelmät on kuvattu taulukossa 3.

Ennakoi ja
Ideoi

MENEVAIHE TELMÄ
Ideointityöpaja

Prototypointi

TAVOITE

MENETELMÄN
VALINTAPERUSTELU

KUKA

TUOTOS

Työpajan tavoitteena oli kehittää muotoilupeliä ideoinnin
pohjalta sekä kirkastaa kehittämistyön alla olevan muotoilupelin tarpeellisuutta yhteissuunnittelun prosessin työkaluna

Työpajassa käytettiin
menetelminä me-weus ideointia, teemoittelua ja samankaltaisuuskaaviota.

4 osallistujaa + Kehittämis-työn
tekijä

Konkreettiset
ideat ja jatkokehitysehdotukset
muotoilupelin kehittämiseen

Idean muuttaminen käsinkosketeltavaksi ja kommunikoitavaksi.

Prototypoinnin kautta
voidaan kokeilla erilaisia ideoita ja vaihtoehtoja. Prototyyppi on
käsinkosketeltava mallinnus ideasta ja se
myös auttaa idean
kommunikoimisessa.

Kehittämistyön tekijä

muotoilupelin
prototyyppi

Taulukko 3: Ennakoi ja Ideoi -vaiheessa käytetyt menetelmät

Koska yhteissuunnittelun prosessin rakentaminen näyttäytyi kerätyn aineiston perusteella moninaisena ja osittain myös monimutkaisena kokonaisuutena, nousi aineiston analysoinnin kautta
ajatus prosessin helpottamisesta ja suunnitelmallisesta rakentamisesta. Tutkimuksellisen kehittämistyön toinen tutkimuskysymyskin, Minkälaisilla menetelmillä tai työkaluilla yhteissuunnittelun prosessin suunnittelua ja toteuttamista voidaan tukea, ohjasi ajattelua tähän suuntaan
ja tuki erilaisten ideoiden herättelyä.
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Kerätystä aineistosta nousi luokittelun ja löydettyjen luokkien ja alateemojen kautta idea yhteissuunnittelun prosessin rakentamista tukevasta muotoilupelistä, jota erilaiset organisaatiot voisivat hyödyntää prosesseja suunnitellessa ja rakentaessa. Kehitettävällä muotoilupelillä
pyrittäisiin varmistamaan tulevaisuuden yhteissuunnittelun prosesseissa kaikkien osapuolten
tarpeiden ja odotusten realistinen asettaminen ja niihin vastaaminen ja yhteinen tavoitteiden
asettaminen ja toteutuminen. Muotoilupeli voisi olla oivallinen työkalu yhteissuunnittelun prosessin rakentamisen tueksi.
Palvelumuotoilun prosesseissa on tärkeää valita syntyvistä ideoista ne, joissa tuntuu olevan potentiaalia muotoiluhaasteen ratkaisemiseen (Stickdorn ym. 2018, 160). Muotoilupeli-ideaa pidettiin tutkimuksellisen kehittämistyön kysymysten kannalta tutkimisen ja jatkokehittämisen
arvoisena. Idea muotoiltiin visuaaliseen muotoon, jotta se pystyttiin kommunikoimaan myös kehittämistyön prosessin ulkopuolelle. Ideoiden muuttaminen konkreettisiksi on tärkeä elementti
muotoiluprosesseissa (Liedtka & Ogilvie 2011, 101). Tästä visuaalisesta muodosta muodostui kehittämistyöstä syntyvän muotoilupelin ensimmäinen prototyyppi, joka on kuvattu Kuviossa 16.

Kuvio 16: Muotoilupeli-idea kuvattuna prototyyppinä
3.3.1

Kenelle ja millainen peli – ideointityöpaja
“It is important to create an environment in which you can involve real people with trying the service as early as possible in
the development process” (Polaine ym. 2013).
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Pelkkä idea ei ole vielä valmis konsepti, vain ainoastaan raakaversio. Ideoita tulee siis jalostaa
ja jatkokehittää, sekä altistaa niitä käyttäjäpalautteelle (Liedtka & Ogilvie 2011, 110). Muotoilupeli-idean jalostamiseksi ja yhteiskehittämiseksi järjestettiin kesäkuussa 2018 ideointityöpaja. Työpajan tavoitteena oli kehittää muotoilupeliä ideoinnin pohjalta sekä kirkastaa kehittämistyön alla olevan muotoilupelin tarpeellisuutta yhteissuunnittelun prosessin työkaluna. Työpajassa oli käytössä muotoilupelistä ensimmäinen prototyyppi, joka toimi myös keskustelun ja
työskentelyn pohjana. Työpajan työskentely on kuvattu Kuviossa 17.

Kuvio 17: Yhteiskehittämistyöpaja muotoilupelin kehittämiseksi
Osallistujat työpajaan etsittiin avoimella kutsulla. Työpajaan osallistuneet osallistujat edustivat erilaisia toimijoita eri sektoreilta, joiden työssä tai toiminnassa tehdään kehittämistyötä
esimerkiksi yhteissuunnittelun prosesseissa, palvelumuotoilun – tai muotoiluajattelun menetelmiä soveltaen. Muotoilupeli-idean kehittämiseksi ja jatkoideoinnin kannalta oli hyödyllistä,
että osallistujilla oli kokemusta muotoilun menetelmien soveltamisesta kehittämistyössä. Aikataulusyistä kehittämistyön kontekstina toimivasta Kalasatama Cocreating Wellbeing -kokeiluohjelmasta ei saatu osallistujia ideointityöpajaan. Työpajassa oli lopulta viisi ilmoittautunutta
osallistujaa, joista neljä pääsi paikalle sovittuna ajankohtana. Työpajan kesto oli 2 tuntia.
Työpajassa jokainen osallistuja pääsi antamaan ideansa muotoilupelin kehittämiseen. Luova
ajattelu jaetaan usein kahteen erityyppiseen, mutta toisiaan seuraavaan vaiheeseen. Näitä vaiheita kutsutaan divergentiksi, eli avaavaksi, ja konvergentiksi, eli sulkevaksi, vaiheeksi. (Kaner
2014, 6-21.) Molempia ajattelutapoja tarvitaan tulokselliseen luovuuteen (Nummi 2007, 28).
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Työpaja noudatti tätä perinteistä avaavan ja sulkevan vaiheen läpi kulkevaa työpajamallia.
Varsinainen työpajatyöskentelyn osuus oli jaettu kolmeen vaiheeseen.
Työpajan alussa fasilitaattori, kehittämistyön tekijä, kertoi osallistujille työn alla olevasta kehittämistehtävästä sekä esitteli, tutki ja ymmärrä -vaiheessa kerättyä asiakasymmärrystä sekä
taustaa yhteissuunnittelusta ja muotoilupeleistä. Asiakasymmärryksen kommunikoimiseen hyödynnettiin aineistosta koottuja empatiakarttoja. Tämän jälkeen osallistujia pyydettiin vastaamaan valmisteltuihin kysymyksiin sekä ideoimaan muotoilupelin rakennetta ja sisältöä. Työpajan rakenne on kuvattu Kuviossa 18.

Kuvio 18: Ideointityöpajassa jatkokehitettiin muotoilupeli-ideaa

Tämän työpajan ensimmäisen, eli divergentin vaiheen, menetelmänä käytettiin sovellettua MeWe-Us -menetelmää (Kantojärvi 2017, 54-55), jossa ensin kirjoitettiin vastauksia post-it -lapuille yksin. Menetelmävalinnan taustalla oli tavoite saada jokainen työpajan osallistuja tuottamaan ideoita itsenäisesti ja osallistumaan tasa-arvoisesti keskusteluun. Me-we-us -menetelmän
vahvuus on muiden puheeseen ja ideoihin liittymisessä ja syntyneiden ideoiden syventäminen
yhteisen keskustelun kautta. Itsenäisen kirjoittamisen jälkeen post-it lapuille kirjoitetut vastaukset ja ideat teemoiteltiin samankaltaisuuskaavion (Gray ym. 2010, 56) avulla keskustellen
yhdessä muiden osallistujien kanssa. Tämän jälkeen käytiin avointa keskustelua syntyneistä
ideoista ja tehtiin hahmotelmia muotoilupelin visuaalisesta ulkomuodosta. Neljäs, konvergentti
eli sulkeva, vaihe oli työpajan yhteenvetokeskustelu, jonka työpajan fasilitaattori myös nauhoitti ja työpajan jälkeen se litteroitiin.
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3.3.2

Muotoilupeli vuorovaikutuksen vahvistajana ja areenana
”Mitä halutaan sillä yhteissuunnittelulla ratkaista?”

Työpajasta saadut johtopäätökset ja sen anti oli merkittävä kehittämistyön näkökulmasta. Työpajassa käyty keskustelu syvensi kehittämistyön tekijälle kehitteillä olevan muotoilupelin tarpeellisuutta ja toi esiin yhteissuunnittelun, mutta myös projektityön ja palvelumuotoilun prosessien suunnittelussa olevia haasteita ja yleisiä ongelmia. Yhtenä merkittävänä tekijänä pidettiin yhteisen tavoitteen määrittelyä prosessien alussa ja oikeiden tai oleellisten toimija tahojen
mukaan kutsumista jo varhaisessa vaiheessa.
”Voisko tää olla sellanen suunnittelu-sherpa?”
”Projektin suunnittelutyökalu.”
”Visuaalisesti koko prosessi näkyvillä. Polku joka ei pääty.”
”Menetelmien valinta. Tuloksena saadaan sitä mitä on toivottu.”
Keskustelua käytiin muotoilupelin pelilaudan ulkonäöstä, pelin kulusta ja pelillisistä elementeistä, jotka saivat työpajassa vahvistusta. Ideoita pelilaudan muodosta ja pelirakenteesta tuli
useita.
”Pelillisempää on se, että pelataan läpi.”
”Ukkelit on hyvä pelillinen elementti.”
”Jos se olisikin pyöreä se pelilauta. Ja sitä mentäis useamman
kerran ympäri?”
”Pelataan vaihe kerrallaan, Ei kuitenkaan kerralla läpi.”
”Lastenkirjoissa kun on sellaset vetoluukut.”
”Jokaisen pysähdyspaikan ympärille syntyis sellaset suoritukset.”
”Se ajatus siitä, että sä keräät sen oman (suoritus)kortin täyteen.”
Vastauksia ja ideoita löytyi myös kysymyksiin miksi ja mihin peliä voi käyttää ja missä tilanteissa sitä voisi pelata. Työpajaan osallistuvat ideoivat suuren määrän erilaisia pelaajaosapuolia
kehitteillä olevalle muotoilupelille. Tämä johti lopulta johtopäätökseen, että yhteissuunnittelun rakentamista tukeva muotoilupeli vahvistaa vuorovaikutusta ja luo sille erinomaisen areenan.
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”Jokaisen (yhteissuunnitteluun osallistuvan) osapuolen odotukset
tulisi esiin heti alussa.”
”Tässä voisi olla sellainen sidosryhmäkartta-kortti.”
Työpajaan osallistuneet rohkaisivat kehittämistyön tekijää testaamaan valmista peliä aidossa
yhteissuunnittelun ympäristössä.
”..testata sellaisilla, joilla on joku prosessi meneillään.”
Ideointityöpajasta saadut oivallukset on koottu taulukkoon 4.
IDEOINTITYÖPAJA:

✓
✓

Kehittämistyön tekijä +
4 osallistujaa.

✓
✓
✓
✓

Peliprosessi selkeytettävä – mitä tavoitellaan
pelaamisella, mikä on pelin tavoite
Yhteissuunnittelussa valmiiksi suunniteltu ei
motivoi osallistujia
To do -listat, jotain mitä ”jää käteen” – yhteistyön tueksi
Voisiko peliä pelata useammalla kerralla
Ketkä ovat pelin kohderyhmä tai pelaajaosapuolet – ”peliä pitää testata (pelin) oikeilla
asiakkailla”
Voisi liittää muita palvelumuotoilun menetelmiä, esim. empatiakartan, sidosryhmäkartan
tms.

Taulukko 4: Ideointityöpajan oivallukset

3.4

Mallinna ja arvioi – Ideasta prototyypiksi ja muotoilupeliksi
“Game design is the act of deciding what a game should be.
That’s it.” (Schell 2008.)

Mallinna ja Arvioi (Ojasalo ym. 2015) -vaiheessa lähdettiin jatkokehittämään muotoilupeliideaa tutki ja ymmärrä- sekä ennakoi ja ideoi -vaiheiden kiteytyksiin perustuen. Eri prosessimalleissa tämä vaihe kulkee käsitteillä selittäminen (Moritz 2005), kehittäminen (Design Council 2007) tai palvelutuotanto (Tuulaniemi 2011). Kehittämistyössä käytetyt menetelmävalinnat
tämän vaiheen osalta on kuvattu taulukossa 5.
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VAIHE

MENETELMÄ

TAVOITE

Mallinna ja arvioi

Benchm Tavoitteena tehdä katsaus olemassa oleviin
ark-kaus muotoilupeleihin.

Havainnointi

Seurata ja dokumentoida oivalluksia muotoilupelin pelaamisesta
ja pelillisyydestä pelisessiota havainnoimalla

Haastattelu

Havainnoidun muotoilupelisession jälkeen
haastateltiin kahta pelisessioon osallistunutta
pelaajaa heidän kokemuksistaan ja näkemyksistään muotoilupeliin
liittyen.

Mininetnografia

Prototypointi ja
iteraatiokierrokset

Asiantuntijahaastattelu

MENETELMÄN VALINTAPERUSTELU
Benchmarkkausta tehtiin
haamuasiakkuus-menetelmällä sekä haastattelemalla asiantuntijoita ja
tutustumalla olemassa
olevien pelien pelimateriaaleihin.
Havainnointi-menetelmällä saadaan autenttista
tietoa havainnoitavasta
tilanteesta. Pitää kuitenkin muistaa objektiivisuus
havaintojen tekemisessä.

Haastattelun avulla syvennettiin havainnoinnin
kautta saatua ymmärrystä tilanteesta.

Tarve käyttäjätarpeiden
esiin nostamiseksi ja niiLöytää ja ymmärtää pe- den ymmärtäminen kehitleihin ja erilaisten lauta- tämistyön kontekstissa.
pelien pelaamiseen liit- Netnografiassa hyödyntyviä kokemuksia ja
nettiin 5xMiksi -menetelmerkityksiä
mää ja kerätyn aineiston
analyysiin hyödynnettiin
arvostusjanaa.
Prototypoinnin kautta
Idean muuttaminen kä- voidaan kokeilla erilaisia
sinkosketeltavaksi ja
ideoita ja vaihtoehtoja.
kommunikoitavaksi. Ar- Prototyyppi on käsinkosvioida idean toimiketeltava mallinnus idevuutta prototyypin
asta ja se myös auttaa
kautta.
idean kommunikoimisessa.
Haastattelu oli luonteva
menetelmä tilanteeseen,
Asiantuntijahaastattelu- jossa kehittämistyön tejen tavoitteena oli tukijä kerää tietoa tutkittatustua olemassa olevasta asiasta henkilöltä,
vaan muotoilupeliin.
joka tuntee sen hyvin.
Haastattelun lisäksi tutustuttiin pelimateriaaleihin.

Ideointi- Pelin visuaalisen ilmeen
työpaja kehittäminen.

Työpaja oli kolmivaiheinen. Ideointimenetelmänä käytettiin ryhmäsketchaamista.

Taulukko 5: Mallinna ja arvioi -vaiheessa käytetyt menetelmät

KUKA
Kehittämis-työntekijä

Kehittämis-työntekijä

TUOTOS

Laadullinen aineisto
ja keskeiset oivallukset kuvattuna iteraatio- taulukkoon
Havainnoijan eli kehittämistyön tekijän
muistiinpanot.

Kehittämis-työn Laadullinen nauhoitekijä + 2 tettu aineisto, joka
haastatel- litteroitiin tekstiksi.
tavaa

Kehittämis-työn Laadullinen kirjallitekijä + 19 nen aineisto sekä arkeskuste- vostusasteikko
lijaa sosiaali-sessa
mediassa

Kehittämis-työn
tekijä

3 x muotoilupelin
prototyyppi

Kehittämis-työntekijä +
asiantuntija

Laadullinen kirjallinen aineisto ja pelimateriaalit.

Kehittämis-työntekijä ja 1
työpajaosallistuja.

Useita visuaalisia
ideoita muotoilupeleille.
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Kehittämistyö eteni idean jalostamisesta erilaisiksi prototyypeiksi iteraatiokierroksien kautta.
Ymmärrystä kartutettiin syklisten iteraatio- ja tiedonkeruukierrosten ja -vaiheiden kautta,
joissa tietoa kerättiin, analysoitiin ja peli-ideaa jatkokehitettiin kerättyyn ymmärrykseen ja
tietoon perustuen. Tapahtuneet iteraatiokierrokset on kuvattu kokonaisuudessaan yhteenvetotaulukossa Liitteessä 3, jossa näkyy eri iteraatiokierroksilta löydetyt keskeiset oivallukset. Oivallukset hyödynnettiin aina seuraavaan prototyypin versioon ja taulukko kuvastaakin prosessissa kokeiluista ja prototyypeistä tapahtunutta oppimista erinomaisella tavalla. Seuraavissa
alaluvuissa tehtyjä iteraatiokierroksia avataan tarkemmin.
Tehdyt menetelmävalinnat tukivat prosessin edistämistä ja muotoilupeli-idean jalostumista.
Iteraatiokierrosten aikana benchmarkattiin (Ojasalo ym. 2015, 43) muutamia olemassa olevia
muotoilupelejä. Benchmarkkaus eli vertailuanalyysi on muiden palvelumaailmoihin, tuotteisiin,
palveluihin tai palvelutarjoamiin tutustumista (Mäkinen 2018, 107). Benchmarkkauksen avulla
voidaan vertailla kehittämistyötä vastaavia palveluita, tuotteita tai esimerkiksi toimintatapoja
ja oppia parhaista käytännöistä. Benchmarkkaus on tutkimusta, havainnointia, vertailua, arviointia ja kiinnostusta muiden toiminnasta. Sen tavoitteena on oppiminen ja oman toiminnan kyseenalaistaminen. (Tuulaniemi 2011, 138, Ojasalo ym. 2015, 43.) Tässä kehittämistyössä suora
keskusteluyhteys kaikkiin benchmarkattaviin kohteisiin ei ollut mahdollinen, joten tiedonhankintaan käytettiin muun muassa Internetistä löytynyttä tietoa. Yhteen muotoilupeliin tutustuttiin haastattelemalla pelin hyvin tuntevaa asiantuntijaa (subject matter expert interview) (Kumar 2013, 83) ja kahteen peliin haamuasiakkuus-menetelmää (mystery shopping) (Mäkinen
2018,104, Ojasalo ym. 2014, 117) soveltaen osallistumalla aitoon pelitilanteeseen.
Ymmärrystä pelien pelaamiseen liittyvistä mieltymyksistä ja kokemuksista etsittiin mininetnografialla (netnography) sosiaalisessa mediassa etnografisen haastattelun (Kumar 2013, 110111) tavoin. Netnografia sopii tutkimusmenetelmänä hyvin silloin, kun halutaan pureutua johonkin ilmiöön tai aiheeseen (Ideapakka 2018). Tämän menetelmän avulla haluttiin esille yleisesti hyöty- ja lautapelien pelaamiseen liittyviä kokemuksia ja merkityksiä, ei siis vain muotoilupeleihin liittyen. Tätä ymmärrystä kerätessä reflektoitiin jatkuvasti iteraation oivalluksia ja
vastauksia myös tutkimuksellisen kehittämistyön kysymykseen siitä, millaisilla menetelmillä tai
työkaluilla yhteissuunnittelun prosessia tai prosessin rakentamista voidaan tukea. Tässä kohtaa kehittämistyö aaltoili pelin eri prototyyppien ja lauta- ja muotoilupeleistä sekä muotoilupelien pelaamisesta karttuvan kokemuksen ja ymmärryksen välillä.
Kehittämistyön aikana kehitteillä olleesta muotoilupelistä käytiin touko-elokuu 2018 välisenä
aikana useita keskusteluja erilaisissa yhteyksissä ja tilanteissa erilaisten ihmisten kanssa. Jokaisesta keskusteluhetkestä tarttui mukaan ymmärrystä ja oivalluksia pelin kehittämistä ajatellen.
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Osa näistä vuorovaikutustilanteista oli luonteeltaan hyvin vapaamuotoisia, joissa peli-idea käytiin vain karkealla esittelytasolla läpi ja eikä pelin prototyyppiä tarkasteltu tarkemmin, toisissa
tilanteissa idea muotoilupelistä ja sen tarkoituksesta esiteltiin peliprototyypin ja pelaamisen
kautta. Vaikka kaikkia keskusteluja ei dokumentoitu, koottiin nämä kohtaamiset ylös, sillä niitä
pidettiin merkityksellisinä kehittämistyön etenemisen kannalta. Koonnit näkyvät Taulukossa 6
ja Liitteessä 3.
Peli-idean lyhyt esittely

Kehittämistyön

✓

tekijä ja muutosvalmentaja

✓
✓

Kehittämistyön

→
→

tekijä ja palvelumuotoilija

→

→
Peli-idean lyhyt esittely

Kehittämistyön
tekijä ja tutki-

✓
✓

muksellisen ke-

Muutosjohtamista ja organisaatiokulttuurin muutosta tukevia pelejä on paljon
Pelien pelilliset elementit vaihtelevat
osa peleistä ovat enemmänkin työpajasabluunoita kuin varsinaisia pelejä
Pelin pelilliset elementit
Pelissä pitäisi olla selkeä rakenne ja
esim. pelinappula
Sekä itse peli ja pelilliset elementit tärkeitä, mutta myös pelitilanne, tavoite ja
yhteisymmärryksen syntyminen tavoitteista
Fasilitoinnin merkitys – peli ei ole vain
tuote vaan palvelu
Muotoilupelien kehittämisestä on kirjoitettu paljon, tutkimuksia löytyy
Peli on hyvä idea ja kehittämistyötä
kannattaa jatkaa

hittämistyön
ohjaaja
Peliproton kehittäminen

Kehittämistyön

eteenpäin saatujen oival-

tekijä

→
→
→

Uuden pelilaudan sketchaaminen
Kysymyskorttien rinnalle sattuma-kortit
Pelinappuloita voisi olla sekä yhden henkilön nappula että ”tiiminappula”

✓
✓

Hyödyllinen työkalu
”Peliä voisi hyödyntää kaupunkiorganisaation kehittämishankkeissa ja yhteissuunnittelun prosesseissa”
Kiinnostava työkalu myös projektihallintaa ajatellen

lusten inspiroimana
Peli-idean ja pelin lyhyt

Kehittämistyön-

esittely

tekijä ja kaupungin johtava
virkamies

Peli-idean ja pelin lyhyt

Kehittämistyön

esittely

tekijä ja 2 järjestötyöntekijää ja 1 järjestömuotoilija

✓

✓
✓
✓

Pelaajien esittely toisilleen pelin alussa
– pelitiimin omat esittelykortit kerätään
lähtöruudun ympärille
Ekosysteemin eri toimijoiden tarpeet –
pelikortit, joihin kirjataan
Kuka/kenelle peli on tarkoitettu – peliä
voi pelata yksin, mutta parempi tiiminä,
jossa eri toimijat mukana

Taulukko 6: Muotoilupelistä käydyt keskustelut kehittämisen aikana kesällä 2018
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3.4.1

Prototyyppien kautta peliksi
”Onhan myös totta, että idea on vain idea, jos se ei jalostu ja
konkretisoidu tekona tai toimintana. Idea pitää siis saada jakoon.” (Tuulaniemi 2011.)

Jotta tämän kehittämistyön kannalta olennaiset vaiheet muotoilupelin synnyssä tulevat esiin,
on syytä avata mallinna ja arvioi -vaiheessa tehtyä prototypointia. Prototypointi oli tämän kehittämistehtävän kannalta keskeinen menetelmä, sillä muotoilupeli-ideaa oli mahdotonta jatkokehittää ilman visuaalisia rakennelmia pelistä. Muotoilun maailmassa ideoiden tuominen visuaaliseksi ja niille muodon antaminen on tärkeää juurikin idean kommunikoimisen suhteen. Innovatiiviset, visuaaliset ja osallistavat menetelmät ovat perusteltuja tapoja kerätä käyttäjätietoa, mutta ne ovat olennaisia myös muotoilijalle oman ajattelun ja suunnittelutyön apuna.
Muotoilija oppii tietoisesti katsomalla, kuuntelemalla ja kokeilemalla. (Hämäläinen & Vilkka
2011, 63-64.) Moritz (2005) puhuu niin sanotuista mock-upeista, jotka ovat usein kuvallisia kiteytyksiä, joiden tarkoituksena on kuvittaa ja selittää idea testaajalle. Prototypointi ja erilaisten visuaalisten mallien kokeilu, sketchaaminen ja rakentaminen ovat loistavia visualisoinnin
työkaluja, jotka kuuluvat olennaisesti osaksi palvelumuotoilun prosesseja. Prototyypit ovat
usein tarkoituksenmukaisesti kotikutoisia ja keskeneräisen oloisia, sillä silloin niitä tarkastelevat ja kokeilevat uskaltavat antaa kehittämiseen todellisen mielipiteensä.
Muotoilupelin prototypointi alkoi pelin ensimmäisen prototyypin tekemisellä toukokuussa 2018.
Pelin ensimmäinen prototyyppi syntyi aineistosta nousseiden teemojen ympärille ja se otettiin
rohkeasti heti ideointityöpajan työskentelyn pohjaksi, kuten aiemmassa luvussa kerrottiin.
Muotoilupeliä kehitettiin kehittämistyössä syklisten suunniteltujen (planned iterations) ja osin
suunnittelemattomien (actual iterations), kehittämistyön edetessä esiin nousseiden, iteraatiokierrosten kautta kesän ja alkusyksyn 2018 aikana. Iteraatiokierrokset rakentuivat rakenna-mittaa-opi -syklin mukaisista kierroksista, joissa tärkeintä on kokeiluista ja niiden kautta oppiminen. (Sticdorn ym. 2018, 343-350.) Muotoilupelin eri prototyypit on kuvattu Kuviossa 19.
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Kuvio 19: Muotoilupelin prototyypit

Iteraatiokierroksissa tärkeää oli ymmärryksen kartuttaminen, oppiminen ja tiedon sekä idean
jalostuminen. Menetelminä käytettiin etnografisia menetelmiä, prototypointia ja erilaisia osallistavia ja visuaalisia menetelmiä. Polanyi (2002) kuvaa käyttäjätietoa hiljaiseksi tiedoksi, jota
voidaan ymmärtää muotoiluetnografisten ja osallistavien menetelmien avulla. Etnografinen lähestymistapa korostaa muotoilijan suunnittelua ennen kaikkea oppimisprosessina, jossa vuorovaikutuksellinen oppiminen on luovan ideoinnin perusta (Hämäläinen & Vilkka 2011, 63). Muotoiluetnografia on siis luonteeltaan ratkaisuhakuista (Hämäläinen & Vilkka 2011, 66), jolloin
muotoiluongelmia voidaan ratkaista uusilla ideoilla jo siinä tilanteessa, kun niitä havaitaan.
3.4.2

Katsaus erilaisiin muotoilu-, suunnittelu ja keskustelupeleihin
”Pelirakenne tukee tiedon yhteisluomista tarjoamalla pelaajien
käyttöön jaettuja yhteistyön kohteita” (Hannula 2014).

Tässä vaiheessa kehittämistyötä palvelumuotoilun menetelmäpakista hyödynnettiin bencmarkkausta, haamuasiakkuus-menetelmää ja havainnointia. Benchmarkkauksessa keskityttiin erityisesti selvittämään millaisia muut kehitetyt muotoilupelit ovat, millaisia pelillisiä elementtejä
niissä on, miten peli etenee ja millaista yhteistyötä ja dialogia ne synnyttävät. Haamuasiakkuus
-menetelmällä tehty benchmarkkaus tuotti myös subjektiivisia kokemuksia muotoilupelin pelaamisesta, mikä auttoi synnyttämään myös muotoiluempatiaa ja reflektoimaan kokemusta suhteessa kehitteillä olevaan muotoilupeliin.
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Touko-elokuun 2018 aikana osallistuttiin muutamaan eri muotoilupelin pelisessioon ja tutustuttiin viime vuosina julkaistuihin muotoilu- ja suunnittelupeleihin; Laurean Coco Cosmos -peliin
(Keränen 2015, Laurea 2018), Tivoli UTOPIA -keskustelupeliin (Sustis 2017) sekä ATLAS -muotoilu- ja suunnittelupeliin (Hannula 2014). Laurean opiskelijoiden kehittämän kokeilujen kehittämiseen tähtäävän muotoilupelin pelisessiota käytiin havainnoimassa toukokuun lopussa 2018
ja pelitilanteen jälkeen haastateltiin kahta pelisessioon osallistunutta pelaajaa. Lisäksi osallistuttiin pelaajana Laureassa järjestettyyn Coco Cosmos -muotoilupelin (Laurea 2018) pelisessioon kesäkuussa 2018.
Coco Cosmos on muunneltava muotoilupeli
Coco Cosmos pelitilanteessa keskityttiin havainnoimaan pelikokemusta subjektiivisena kokemuksena sekä pelitilannetta yhteisöllisenä tilanteena. Pelitilannetta on kuvattu Kuviossa 20.
Pelitilanteesta mukaan tarttui ymmärrys pelillisten elementtien merkityksestä pelin sujuvuudelle ja houkuttelevuudelle, pelin muokkaantuvuus ja joustavuus erilaisiin tilanteisiin ja design-haasteisiin sekä moniammatillisen pelaajajoukon merkitys, varsinkin jos pelattava designhaaste on kompleksinen ja vaikutus on ekosysteemin tasolla laajaa.

Kuvio 20: Coco Cosmos muotoilupelin haamuasiakkaana

Tivoli Utopia - peli keskustelun alustana
Tivoli UTOPIA on vahvasti keskustelupeli. Siinä käsiteltävät aiheet on suunniteltu ja kirjattu pelikortteihin niin, että ne herättävät varmasti keskustelua. Tivoli Utopia on samanaikaisesti sekä
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yhteissuorituspeli että yksilösuorituspeli. Siinä keskeisessä roolissa on pelaajan oma henkilökohtainen suorituskortti. Tivoli UTOPIA -pelin benchmarkkaamista on kuvattu kuviossa 21. Kehittämistyötä koskien keskeisimmät oivallukset olivat pelikorteissa olevat ohjeistukset, keskustelulle
määritetty aika sekä pelaajakortti.

Kuvio 21: Tivoli Utopia -muotoilupelin benchmarkkaaminen

Atlas tukee tiedon yhteisluontia
ATLAS on ryhmässä pelattava tiedon yhteisluomispeli (Pöyry-Lassila 2013). Lautapeli, jonka
avulla palveluntuottajat ja ammattilaiset suunnittelevat palveluyhteistyöhankkeita. Hannula
(2014) toteaa, pelirakenteen tukevan tiedon yhteisluomista tarjoamalla rakenteen pelaajien
väliselle vuorovaikutukselle ja tarjoamalla pelaajien käyttöön jaettuja yhteistyön kohteita. ATLAS -pelistä löytyi paljon samankaltaisuuksia kehitteillä olevalle muotoilupelille. ATLAS vahvisti
näkemystä yhteisen suunnitelman, kartan, tekemisestä pelin kulkiessa ja dialogin merkityksestä
pelisessiossa.
Pelillä tulee olla selkeä rakenne
Laurean opiskelijoiden järjestämässä pelitilaisuudessa havainnointi keskittyi pelin, pelattavuuden ja pelin fasilitointiin liittyvien asioiden havainnointiin. Laurean opiskelijoiden fasilitoimasta pelitilanteen havainnoinnista ja tehdyistä haastatteluista löytyi kolme selkeää teemaa, jotka tulee huomioida peliä kehittäessä: 1) Miksi pelataan, mikä on pelin idea ja tavoite,
2) Kenen kanssa pelataan ja 3) Millainen on hyvä peli. Nämä teemat on esitelty Kuviossa 22.
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Kuvio 22: Laurean opiskelijoiden fasilitoiman pelitilanteen havainnoinnista ja tehdyistä haastatteluista löytyi kolme pelaamista määrittelevää teemaa

Muotoilupelillä on monia eri tehtäviä
Tämän iteraatiokierroksen aineisto antoi syvyyttä ja ymmärrystä muotoilupelin kehittämiseen
liittyen ja nosti esiin tärkeitä havaintoja siitä, millainen on onnistunut pelitilanne, fasilitointi
tilanteessa ja miten pelaaminen koetaan. Iteraatiokierroksen keskeiset oivallukset kirjattiin
taulukkoon 7.
Etnografiset menetelmät:

Kehittämistyön

osallistuminen Coco Cosmos

tekijä

pelisessioon Laureassa (haamuasiakkuus -menetelmä)

✓
✓
✓
✓

Pelillisten elementtien merkitys pelaamisessa
pelin muokkaantuvuus ja joustavuus eri tilanteisiin
moniammatillinen pelaajajoukko plussaa
peli on sekä suomenkielinen että englanninkielinen
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Benchmarkkaus muista muo-

Kehittämistyön

toilupeleistä: Tivoli Utopia-

tekijä

✓
✓

peliin tutustuminen
✓
✓
✓
✓

Benchmarkkaus muista muo-

Kehittämistyön

toilupeleistä: ATLAS -peliin

tekijä ja ATLAS-

tutustuminen

peliä fasilitoinut
palvelumuotoilija

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Benchmarkkaus muista muo-

Kehittämistyön

toilupeleistä: Kalasatama -

tekijä

kokeiluohjelmaan kehitetyn

✓
✓

pelin pelitilanteessa, menetelminä havainnointi ja haastattelu.

✓
✓

Useissa muotoilupeleissä kortit ovat kahdeksankulmioita
Oma pelaajakortti jota täytetään pelin edetessä
pelataan sekä yhteistä peliä että omaa peliä
Vahvasti keskustelupeli, aiheet korteissa on
suunniteltu niin, että herättävät keskustelua
Yhteistyö elementtejä ja tehtäviä, joissa pitää
tehdä yhdessä valintoja
Pelin kulku on yllätyksellinen sillä pelaajat valitsevat vapaasti kortin, jonka nostavat, ei lineaarinen niin että jokaiseen kohtaan vastataan

pelirakenne tukee tiedon yhteisluomista
selkeät kysymyskortit
tyhjiä kortteja, joihin voi itse kirjoittaa
rakenteen luominen ja tarjoaminen pelaajien
väliselle vuorovaikutukselle
Yhteistyön kohteen tarjoaminen
Pelilliset elementit tukevat yhteisen ymmärryksen syntymistä
Peli = kartta, suunnitelma ja kompassi
Peli on englanninkielinen, mutta siitä on saatavilla suomenkielinen versio
On tärkeää tehdä selväksi kaikille pelaajaosapuolille se, miksi pelataan ja mikä on pelin idea
ja tavoite
Kenen kanssa pelataan - myös suuri peliporukka
mahdollinen, jolloin syntyy paljon keskustelua,
mikä koettiin erittäin positiivisena asiana pelitilanteessa
Millainen on hyvä peli
Pelitilanteessa fasilitoinnilla on suuri merkitys
yhteistyön ja dialogin synnyttämiseksi

Taulukko 7: Iteraatiokierroksen keskeiset oivallukset ja havainnot

3.4.3

Benchmarkkausta hyöty- ja lautapeleistä mininetnografian kautta
“We are using games to escape the real world” (McGonigal 2010).

Kesäkuussa 2018 tehtiin mininetnografialla tiedonkeruuta ihmisten kokemuksista hyvistä lautapeleistä ja pelikokemuksiin vaikuttaneista asioista. Netnografia, jota kutsutaan myös Online etnografiaksi (Tuulaniemi 2011) tarkoitetaan internetissä tai sosiaalisessa mediassa tehtäviä etnografisia tutkimuksia. Menetelmällä on luontevaa tutkia erilaisia virtuaaliyhteisöjä ja ryhmiä,
mutta se sopii hyvin myös muuhun asiakasymmärrykseen lisäämiseen. Tässä kehittämistyössä
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menetelmää haluttiin hyödyntää erityisesti pelaajien kokemusten ymmärtämiseen ja sen ymmärtämiseen miksi tietynlainen peli on pelaajien mielestä toimiva ja mukava pelata. Tätä ymmärrystä haluttiin hyödyntää kehitteillä olleen muotoilupelin suunnittelussa.
Muotoiluetnografian ja osallistavien menetelmien käyttäminen tuntui luontevalta, sillä kehittämistyön kannalta oli oleellista ymmärtää, mikä käyttäjien, eli pelien pelaajien, mielestä tekee
tavallisesta hyöty- ja lautapelistä pelin, millainen on hyvä peli ja pelikokemus ja millaisista peleistä ihmiset yleensä pitävät ja miksi. Nämä näkökulmat ja esiin nousevat pelaajien tarpeet
olivat olennaisia huomioida kehittämistehtävässä syntyvän muotoilupelin kehittämisessä. Etnografiset menetelmät tuovat ihmisen ja esineen tai palvelun välisestä suhteesta esiin sen, mikä
on palveluun ja esineeseen liittyvän käyttäjän ajattelun sisin (Hämäläinen & Vilkka 2011, 63).
Muotoiluetnografiassa kyse ei kuitenkaan ole vain aineiston keräämisestä. Muotoiluetnografinen
prosessi on kumuloituva, jossa kehittämistyön tekijä, muotoilija, kokemalla oppii ja tulkitsee
koetun tiedon ja luo sitä hyödyntäen palvelulle tai tuotteelle käyttäjän näkökulmaa hyödyntäen merkityksiä. (Miettinen 2011).
Netnografinen tutkimusprosessi alkaa sopivan online-yhteisön etsimisestä ja aineistonkeruumenetelmäksi tutkija voi valita haluamansa menetelmän. Netnografia on aineistonkeruuprosessina
perinteiseen etnografiseen tutkimukseen verrattuna nopeaa, vaivatonta ja halpaa (Kozinets
2002). Online-yhteisön luonteesta johtuen, netnografiseen tutkimukseen saadaan pienellä vaivalla runsas ja hedelmällinen aineisto (Fingerblogi 2010). Tässä kehittämistyössä netnografia
toteutettiin Facebookissa kolmen päivän ajan avoimena keskusteluna, johon osallistujat saattoivat osallistua avovastauksin ja tutkija pystyi esittämään myös tarkentavia kysymyksiä. Osallistujia oli yhteensä 19. Netnografiassa esitetty tutkimuskysymys oli; Mikä on suosikkilautapelisi
ja miksi, mikä siinä on erityistä. Tarkentavien kysymysten menetelmänä käytettiin 5Xmiksi menetelmää (Grey ym. 2010, 141-143), jonka tavoitteena on päästä kiinni juurisyihin pinnallisten vastausten asemesta. Tutkimuseettisten näkökulmien vuoksi keskusteluun osallistuvalle
ryhmälle ilmoitettiin, että kyseessä on tutkimukselliseen kehittämistyöhön liittyvän aineiston
kerääminen.
Netnografian avulla kerätty aineisto teemoiteltiin keskustelussa nousseiden peliteemojen ja mieltymysten mukaan ja vastaajat jaettiin lopulta viiteen ryhmään. Ryhmät olivat sanaselityspelit -ryhmä, tarinalliset roolipelit -ryhmä, tietopelit -ryhmä, yksin pelattavat pelit -ryhmä
sekä strategiapelit -ryhmä. Ryhmien vastauksien analysointiin hyödynnettiin arvostusjanaa (Kumar 2013, 175), joka on kuvattu Kuviossa 23. Arvostusjanalle nostettiin aineistosta teemoittelun avulla löydetyt kuusi keskeistä teemaa, joita arvioitiin tärkeää -ei tärkeää skaalalla. Teemat olivat: pelin säännöt ovat helpot ja nopeasti omaksuttavissa, peli on muunneltavissa ja
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siitä voi pelata vain osan kerrallaan, pelissä saa selittää sanoja tai keksiä ja sanoittaa asioita.
Peli on hauska ja sitä on hauska pelata, peliä voidaan muokata osallistujien mukaan ja pelissä
on yhteistyön elementtejä.

Kuvio 23: Arvostusjana

Keskeiset oivallukset hyöty- ja lautapelien benchmarkkaamisesta vahvistivat suunnittelussa ja
yhteissuunnittelun prosessin rakentamista tukevan muotoilupelin kehittämisessä jo aiemmilla
iteraatiokierroksilla, benchmarkkauksen sekä teoreettisen kirjallisuuskatsauksen, kautta tehtyjä löydöksiä. Pelien pelaamisessa olennaista ovat yhdessä pelaaminen ja dialogin mahdollistaminen, pelitilanteen hauskuus ja sen ylläpitäminen myös pelillisillä elementeillä sekä pelin pelisäännöt. Yhteinen vihollinen, tavoite tai strategiointi nousivat myös erityisesti tarinallisten
pelien ja strategiapelien kohdalla esiin. Tämän iteraatiokierroksen päätteeksi kerätty tieto johdatti kehittämistyötä peli-idean kiteyttämiseen, joka jalostui konseptoitavaan muotoon. Koska
pelimieltymyksiä on monenlaisia, huomattiin, että kehitettävästä pelistä on tarpeen konseptoida muutama erilainen pelikonsepti. Tämän iteraatiokierroksen keskeisimmät oivallukset on
kuvattu Taulukossa 8. Iteraatiokierroksilta kerättyjen oivallusten kautta muodostui kolme erilaista pelikonseptia; pelilauta peli fasilitoituna palveluna, pelikortti -peli itsenäiseen pelaamiseen sekä digitaalinen pelisovellus. Nämä konseptiaihiot kuvataan luvussa 3.5.
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Etnografiset menetelmät:

Kehittämistyön

muista lautapeleistä mini-

tekijä ja some-

netnografialla

yhteisö, jossa

✓
✓

keskustelijoita
yhteensä 19.
✓
✓
✓
✓

Kehittämistyön
tekijä

→
→
→
→

Pelissä tärkeitä elementtejä ovat yhteistyö, hauskuus, yllätyksellisyys ja sattuman mahdollisuus
Pelin tulisi olla helposti ymmärrettävissä,
”ei liian monimutkaisia sääntöjä”, ”riittävän simppelit säännöt, eikä liikaa aikaa
kulu alkujärjestelyihin”.
Pelin kesto ei myöskään saa olla liian
pitkä – ”kohtuu helppo oppia ja kestoltaan riittävä
Moni pitää peleistä, joissa saa puhua, selittää sanoja tai keksiä uusia sanoja tai
lauseita
Mahdollisuus pelata mahdollisimman monenlaisten ihmisten kanssa on plussaa
Peli, jota voi muunnella käyttötarkoituksen mukaan on hyvä, esimerkiksi voi pelata vain osalla pelivälineistä tai vain
osan peliä kerralla – ”eri kerroilla ja eri
seurassa muodostuu erilaisia käänteitä”
Syntyy idea palvelukonsepteista pelin ympärille
Pelilautapeli (vaatii fasilitaattorin
Pelikortit -peli (korttipeli, jota helppo
kantaa mukana, ei vaadi fasilitaattoria
Digitaalinen peli eli sovellus tai nettisivu

Taulukko 8: Iteraatiokierrosten oivalluksia

3.4.4

Pelin visuaalinen ilme -ideointityöpaja
”Ideoinnin tavoitteena on kehittää mahdollisimman paljon ratkaisuehdotuksia kehittämisen kohteena olevaan ongelmaan” (Tuulaniemi 2011).

Elokuussa 2018 pidettiin pelin visuaalisen ilmeen ideointityöpaja. Työpajaan osallistui kaksi
henkilöä. Työpajatyöskentelyn pohjana ja inspiraationa käytettiin alkuperäistä muotoilupelin
prototyyppiä sekä iteraatiokierrosten oivalluksilla rikastettua prototyyppiä. Työpaja oli kolmivaiheinen. Alussa kehittämistyöntekijä alusti aiheeseen ja kertoi työpajan tavoitteen. Toisena
vaiheena käytiin läpi pelin kehittämisen eri iteraatiokierroksilta löydetyt oivallukset ja opit,
jonka jälkeen ideoitiin post-it -lapuille yhdessä piirtäen ja kirjoittaen ryhmäsketchaamisen
(Tassi 2009) avulla erilaisia visuaalisia elementtejä sekä pelin visuaalista ilmettä ja pelilautamalleja pyöreistä pelilaudoista useammassa osassa pelattavaan peliin. Työpaja päätettiin yhteenvetoon, jossa koottiin keskeisimmät havainnot yhteen.
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Työpajan työskentelymenetelmäksi valikoitui ryhmäsketchaaminen, sillä työpajan tavoitteena
oli tuottaa monia erilaisia visualaisia ilmeitä pelille. Tämä menetelmä rohkaisi yhteiskehittämiseen ja yhteiseen ideointiin. Ideointityöpajan työskentelyä on kuvattu Kuviossa 24.

Kuvio 24: Pelin visuaalisen ilmeen ideointityöpaja

Työpajan avulla vahvistui ymmärrys pelin visuaalista ilmettä määrittävistä tekijöistä ja keskeisistä kysymyksistä. Peliä määrittävät vahvasti pelin tarkoitusta ja kulkua ohjaavat kysymykset
ja tavoitteet sekä pelin pelilliset elementit. Pelillisiksi elementeiksi valittiin pelihahmot, kysymyskortit, pelaajakortit sekä pelilauta. Kehitteillä olevasta muotoilupelistä tullaan konseptoimaan myös pelilaudaton matkapeli-versio, jossa pelilliset elementit tulevat olemaan kysymyskortit ja pelaajakortit.
Keskeisin oivallus pelin visuaalisen ilmeen ideointityöpajasta oli peli jakaminen ensimmäisen
prototyypin mukaisesti kolmeen erilliseen peliosaan. Tämä mahdollistaa pelin pelaamisen
muokkaamista kontekstin, pelaajajoukon ja tarpeen mukaan. Pelin erillisiä osioita voi pelata
eri kerroilla ja eri pelaajajoukolla tai pelin voi pelata yhdellä kerralla läpi. Tämä varmistaa
mahdollisimman laajan sidosryhmäverkoston ja asianomistajien mukaanpääsyn yhteissuunnittelun prosessin luomiseen sekä näiden toimijoiden tarpeiden selvittämisen ja ymmärtämisen. Pelin pelattavuus myös paranee jaettaessa peli kolmeen toisiaan seuraavaan osioon. Jokaisessa
pelin osassa on viittauksia edelliseen peliosioon, jolloin pelistä muodostuu lopulta koherentti
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kokonaisuus. Tämän työpajan ja iteraatiokierroksen keskeisimmät oivallukset ja jatkokehittämisideat on kuvattu Taulukossa 9.
Pelin visuaalisen ilmeen

IDEOINTITYÖ-

suunnittelu

PAJA: Kehittämis-

✓
✓

työn tekijä ja visualisti
Peliproton kehittäminen eteen-

Kehittämistyön

päin saatujen oivallusten inspi-

tekijä

✓

Pelilaudan erilaiset mallit
peli jakaminen ensimmäisen prototyypin mukaisesti kolmeen erilliseen peliosaan
Kysymyskorttien suunnittelu ensin
→

roimana
→
→

→

Pelin pelilliset elementit tulevat
olemaan pelilauta, pelikortit,
peli hahmot eli ukkelit ja pelaajien omat pelaajakortit
Pelilaudalla kuljetaan eteenpäin
pelikortteja lukemalla ja tehtäviä
suorittamalla
Keskustelun ja yhteisen tavoitteen määrittelyn ja suunnittelun
tukeminen, yhteissuunnittelun
tukeminen
Yhteissuunnittelun aikataulun
hahmottaminen

Taulukko 9: Iteraatiokierroksen oivalluksia

3.5

Konseptoi ja Vaikuta - Muotoilupelistä palvelukonsepti
”Konseptointi on palvelun suuri kuva” (Tuulaniemi 2011).

Palvelumuotoilun prosessi päättyy palvelun konseptointiin ja sen saattamiseen käytäntöön (Ojasalo ym. 2015, 76). Tämän kehittämistyön viimeinen vaihe kulkee nimellä Konseptoi ja Vaikuta
(Ojasalo ym. 2015). Palvelumuotoilun eri prosessimalleissa vaihetta kutsutaan käsitteillä realisointi (Moritz 2005), toimittaminen (Design Council 2007), tuotanto ja arviointi (Tuulaniemi
2011) tai implementointi (Stickdorn 2018).
Palvelun konseptisuunnittelu voidaan jakaa karkeasti kahteen vaiheeseen: tutkimusaihe, jossa
palvelua muotoillaan asiakkaiden tarpeisiin vastaten ja projektivaihe, jossa johdetaan ja implementoidaan projektin lopputulos, eli valmis konsepti, käytäntöön (Kalliomäki ym. 2011, 108).
Tässä kehittämistyössä palvelukonseptin implementointi ja arviointi on rajattu kehittämistyön
ulkopuolelle, joten tässä luvussa käsitellään vain konseptointia. Käytetyt menetelmät on kuvattu Taulukossa 10. Muotoilupelin jatkokehittäminen sekä käyttöönotto viimeisen ideointityöpajan jälkeen tapahtuu kehittämistyön ulkopuolella.
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Konseptoi ja Vaikuta

MENEVAIHE TELMÄ

TAVOITE

Moodboard

Tehdä syntyneistä pelikonseptiaihioista visuaaliset
kuvaukset konseptoinnin
tueksi.

Asiakaspersoonat

Kiteyttää palvelukonseptin
kannalta olennaiset käyttäjätarpeet. Kuvata konseptin tarkoitusta käyttäjälle.

Työpaja

Tarkentaa, muokata ja parantaa konseptiaihioita.
Pelata peliprototyyppiä ja
muodostaa pelaamisen
kautta jatkokehitysideoita.

Konseptointi

Konsepti-idean kiteyttäminen

MENETELMÄN VALINTAPERUSTELU
Moodboard-menetelmä
kiteyttää ja kuvastaa kehitetty idean tavalla, joita
sanat ei pysty kuvaamaan.
Visualisoi aineettomat havainnot, kuten tunnelman.
Työkalu konseptoinnin tukena ja muotoiluempatian
herättäjänä, jotta palvelun
kehittäjät pystyvät samaistumaan asiakkaan asemaan. Asiakaspersooniin
kytkettiin tulevaisuuden
ennakointia ja ne rakennettiin yhdistämällä muotoilupelin kehittämiseen
kerättyä aineistoa ja ennakointitietoa mahdollisista
tulevaisuuden asiakkaista
muotoilupelille.
Yhteiskehittäminen ja kehittämistyön avaaminen
yhteiselle pohdinnalle luo
pohjan tuleville kehitysideoille. Työpajassa hyödynnettiin tehtyjä
Moodboardeja, asiakaspersoonia sekä konseptiaihioita. Peliprototyypin
testaamista tehtiin experience prototyping -menetelmällä.
Napkin pitch -menetelmällä kuvataan konseptin
keskeiset asiakkaat ja
käyttäjäryhmät, asiakastarpeet, konseptin muodostama arvo asiakkaalle
sekä konseptin toteuttamis- ja kulurakenne.

KUKA

TUOTOS

Kehittämistyöntekijä

3 erilaista
moodboardia

Kehittämistyöntekijä

4 erilaista asiakaspersoonaa

Kehittämistyön tekijä + 4
työpajaosallistujaa

Teemoiteltu
lista jatkokehitysideoista
muotoilupelin
kehittämiseksi
sekä konseptien muotoilemiseksi.

Kehittämistyön tekijä

3 konseptia
muotoilupelistä

Taulukko 10: Konseptoi ja vaikuta -vaiheessa käytetyt menetelmät

Konseptia lähdettiin rakentamaan palvelumuotoilun prosessin viimeisessä vaiheessa. Konseptit
ovat ennakoivia, perusteltuja ja oleelliseen keskittyviä kuvauksia mahdollisista ratkaisuista, kuten liiketoimintamalleista tai palveluista. Tuulaniemi (2011) kuvaa konseptia karttana, josta
voidaan jo erottaa palvelun ääriviivat, mutta yksityiskohdista ei vielä saa selvää. Visualisoimalla muotoilija voi kommunikoida kompleksista asioista hyvin yksinkertaisin tavoin ymmärrettäviä (Tuulaniemi 2011, 190). Palvelukonsepti on siis samanaikaisesti kuvaus palvelusta, mutta
myös keskeneräinen prototyyppi, joka jättää tilaa kehittämiselle.
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Konseptien rakentamiseen on tarjolla laaja joukko erilaisia pohjia ja canvaita. Palvelukonseptin
voi visualisoida palvelulupaukseksi (Polaine ym. 2013, 128), käyttökuvaukseksi (Miettinen
2011), palvelumalliksi (Tuulaniemi 2011, 233) tai esimerkiksi fiktiiviseksi esitteeksi (Ideapakka
2018). Liedka, Ogilvie, Brozenske (2014) tarjoavat konseptointiin yksinkertaista, mutta vaikuttavaa Napkin Pitch -menetelmää, joka perustuu ajatukseen konsepti-idean kiteyttämisestä yhteen nenäliina-arkkiin kirjoitettuna. Tätä menetelmää hyödynnettiin myös tässä kehittämistyössä konseptoinnin viimeistelyssä.
Tuote- ja palvelumuotoilussa konseptien kehittämisvaiheissa on paljon samankaltaisuuksia. Keskeistä on asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen, konseptien kehittäminen ja valinta sekä testaus
ja viimeistely. Palvelukonseptin avulla voidaan kuvata ja konkretisoida palvelun tuotantotapa,
rakenne ja päävaiheet, vaikka palvelu olisi vielä suunnitteluasteella. Konseptisuunnittelu yhdistääkin monia näkökulmia; käyttäjäkeskeisen suunnittelun, laadullisen ja määrällisen tutkimustiedon, luonnokset, kuvaukset ja mallit. (Kalliomäki ym. 2011, 107.) Konseptikuvausten avulla
voidaan jäsentää monitahoista informaatiota epävarmoissa ympäristöissä (Kalliomäki ym. 2011,
119). Tuulaniemi (2011) puhuu puolivalmisteista, palvelupiloteista tai esilanseerauksesta, joita
voisi kutsua myös prototyypeiksi ja konseptiaihioiksi. Prototyyppien ja konseptien välillä on kuitenkin eroja. Prototyyppi on konseptin lailla idean konkretisointi, mutta vasta koemalli tai ajatuskokeilu, kun taas konseptilla voidaan kuvastaa valmiin palvelun käyttöä, vuorovaikutteisuutta ja käyttötarkoitusta laajemmin esimerkiksi erilaisten kuvausten tai skenaarioiden ja visualisointien avulla. Konsepti määrittelee myös asiakkaalle tarjotut fyysiset ja emotionaaliset
hyödyt.
Koska konseptisuunnittelua tehdään monikanavaisessa ympäristössä, tarvitaan hyviä ja monipuolisia työkaluja palveluiden konseptoinnin tueksi. Tärkeää on esimerkiksi asiakkaiden tarpeiden ja toimintojen ymmärtäminen sekä erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen tavoitteet ja lisäarvo
niitä käyttäville asiakkaille. Näitä pystytään kuvaamaan erilaisilla visualisoivilla menetelmillä.
(Kalliomäki ym. 2011, 108.) Konseptien rakentamisessa hyödynnetään usein myös asiakaspersoona-menetelmää, persoonakortteja, asiakkaiden tarpeiden kommunikoimiseksi, jolloin palveluidean konkretisointi sidotaan asiakkaan odotuksiin vastaamiseen. Tuulaniemi (2011) kuitenkin
kehoittaa palvelukonseptien kokoamista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja niiden viemistä oikeiden asiakkaiden testattavaksi. Konsepti ei vielä kokonaisvaltaisesti määrittele palvelua, vaan esittää sen keskeiset ominaisuudet. Puolivalmisteeseen on asiakkaiden helppoa antaa
myös omat kehitysideansa, jolloin konseptien testaaminen asiakkailla kertoo paljon kehitetyn
palveluidean tarpeellisuudesta ja mahdollisista markkinoista ja tarjoaa asiakkaille viimeistään
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tässä vaiheessa prosessia mahdollisuuden tulla mukaan palvelun jatkokehitykseen ja yhteiskehittämiseen. Polaine ym. (2013) kuitenkin muistuttavat, että palvelumuotoilun prosessissa ratkaisuja muotoillaan alusta alkaen yhdessä asiakkaiden kanssa, ei asiakkaille.
Konseptiaihiot
Ennen varsinaisen konseptipohjan koostamista prosessin viimeisessä vaiheessa, haluttiin konseptoinnin tueksi muotoilla konseptiaihiot, jotka on havainnollistettu Taulukkoon 11. Konseptiaihioiden tueksi ja konsepti-idean viestimiseksi Miettisen (2011) suosituksen mukaan tehtiin
myös moodboardit, eli kuvakollaasit, sekä asiakaspersoonat, jotka esitellään seuraavissa alaluvuissa 3.5.1. ja 3.5.2. Näiden visualisoivien menetelmien tavoitteena oli toimia konseptisuunnittelun tukena, inspiraationa sekä niiden avulla pystyttiin käydä keskustelua konseptiaihioista
ideointityöpajassa. Visualisointi ja mallien rakentaminen ovat muotoilijan ydinosaamista (Tuulaniemi 2011, 186). Kehittämistyön tulokset esitellään luvussa 4, jossa on avattu tarkemmin
kolme tämän kehittämistyön tuloksena syntynyttä konseptia; lautapeli-pelikonsepti, korttipelipelikonsepti ja digitaalinen peli-pelikonsepti.
Konseptiaihion

Konseptiaihion

nimi:

kuvaus:
Lautapeli on fasilitoituna palvelu, jonka

YHTEISSUUNNIT-

tarkoituksena on tukea ryhmän työsken-

TELUN

telyä yhteissuunnittelun prosessin ra-

RAKENNUS-

kentamisessa. Lautapeliin kuuluvat pe-

PALIKAT

lilliset elementit, kuten peli hahmot,

-LAUTAPELI

pelikortit, noppa ja pelilauta. Pelisession voi jakaa tarvittaessa kolmeen eri
pelikertaan. Ja tietenkin pelin fasilitaattori.

YHTEISSUUNNIT-

Korttipeliin on koottu napakka paketti

TELUN

käytännönlähtöisiä kysymyksiä yhteis-

RAKENNUS-

suunnittelun prosessin rakentamisen tu-

PALIKAT

kemiseen. Korttipakka sisältää pakalli-

-KORTTIPELI

sen kysymyksiä ja ohjeet. Peli on tarkoitettu pareittain tai ryhmässä pelattavaksi.

84

Digitaalinen peli on mobiilisti tai verYHTEISSUUNNIT-

kossa pelattava versio lautapelistä. Di-

TELUN

gitaalisen version vahvuus on muun mu-

RAKENNUS-

assa erilaiset kielimahdollisuudet, pro-

PALIKAT

sessin seuranta työkalu sekä alustalta

–DIGITAALINEN

tulostettavat prosessisuunnitelmat ja

PELI

menetelmäcanvaat. Digitaalinen peli on
tarkoitettu pelattavaksi ryhmässä,
mutta sitä voi pelata myös etäosallistujien kanssa.

Taulukko 11: Konseptiaihiot
3.5.1

Moodbard

Kehittämistyön aikana jalostunut, ja iteraatiokierroksilla arvioitu idea yhteissuunnittelun prosessin rakentamista tukevasta muotoilupelistä haluttiin muotoilla visuaaliseen muotoon konseptoinnin tueksi. Visuaaliseksi muodoksi valittiin Moorboard-menetelmä (Stickdorn 2018, 239),
joka auttaa kommunikoimaan ja visualisoimaan konseptiaihiota ja on erinomainen työkalu välittämään kuvauksia esimerkiksi tunnelmasta, käyttötilanteista, halutusta asiakkaiden käyttäytymisestä tai palveluun kuuluvista fyysisistä artefakteista ja elementeistä. Moodboardeja rakennettiin kolme erilaista, yksi kuvaamaan jokaista konseptiaihiota, joita muotoilupeli-ideasta oltiin muotoilemassa. Moodboardit on kuvattu Kuvioissa 25-27.

Kuvio 25: Moodboard visualisointi lautapeli-pelikonsepti -ideasta
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Kuvio 26: Moodboard visualisointi korttipeli-pelikonsepti -ideasta

Kuvio 27: Moodboard digitaalinen peli-pelikonsepti -ideasta
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3.5.2

Asiakaspersoonat
“Personas help a team to build empathy with customer groups,
and step into the shoes of different stakeholders, understand
their needs, and review their tasks” (Stickdorn 2018).

Palvelumuotoilussa asiakkaiden arjen ymmärtäminen on suunnittelijalle kriittistä, ovat asiakkaat sitten loppukäyttäjiä, yritysasiakkaita tai esimerkiksi sidosryhmäasiakkaita. Asiakaspersooniin tiivistetään prosessin alussa läpikäydyn asiakasymmärrys-vaiheen ymmärrys ja siitä koottu
tieto ja löydökset asiakkaan käyttäytymismalleista, toiminnan motiiveista ja toimintaa ohjaavista esteistä ja haasteista. Asiakaspersoona on fiktiivinen representaatio asiakkaasta, eräänlainen arkkityyppi. (Tuulaniemi 2011, 156, Stickdorn 2018, 41.) Asiakaspersoonat ovat keskeinen
menetelmä asiakastiedon kiteyttämiseen ja esittämiseen. Niiden tavoitteena on ohjata konkreettisesti suunnittelua ja auttaa ymmärtämään, kenelle palvelua ollaan kehittämässä ja miksi.
Asiakkaiden arvon muodostuksen ymmärtäminen on lähtökohta erinomaisen asiakaskokemuksen
tuottamiselle.
Tässä kehittämistyössä asiakaspersoonat koostettiin prosessin loppuvaiheilla. Asiakaspersooniin
haluttiin kiteyttää kehittymässä olleen palvelukonseptin kannalta olennaiset käyttäjätarpeet ja
kuvata konseptin tarkoitusta käyttäjälle. Asiakaspersoonat toimivat muotoiluempatiaa syventävänä työkaluna ja menetelmänä konseptoinnissa, jotta palvelun kehittäjät pystyvät samaistumaan asiakkaan asemaan. Tässä kehittämistyössä tehtyihin asiakaspersooniin kytkettiin tulevaisuuden ennakointia ja ne rakennettiin yhdistämällä kehittämistyön eri vaiheissa ja pelikonseptin kehittämiseen kerättyä aineistoa ja ennakointitietoa mahdollisista tulevaisuuden asiakkaista. Persooniin koottu tieto kumuloitui kehittämistyössä matkan varrella ja persooniiin tuli
elementtejä haastattelujen, keskustelujen ja peliprototyypin esittelyn ja testaamisen kautta
saaduista havainnoista ja oivalluksista.
Tehdyt persoonat kuvaavat tulevaisuuden asiakaspersoonia, eli mahdollisia palvelukonseptin
tilaajia ja ostajia tai muotoilupelin käyttäjiä. Persoonia muodostui neljä; Mikko Muutosjohtaja,
Anni osallisuuskoordinaattori, Piia projektikoordinaattori ja Paula palvelumuotoilija. Muodostetut asiakaspersoonat on kuvattu Kuviossa 28 ja Liitteessä 4.
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Kuvio 28: Asiakaspersoonat

3.5.3

Let´s Play!
“If you want people to walk with you into a possible future, you
need to help them see it” (Liedtka & Ogilvie 2011).

Kehittämisprosessin viimeinen ideointityöpaja pidettiin syyskuussa 2018. Työpajan tavoitteena
oli testata muotoilupelin peliprototyyppiä, eli niin sanottua beta-versiota ja muotoilla jatkokehitysideoita pelin kehittämiselle. Tämä työpaja oli olennainen osa kehittämistyötä, sillä palvelumuotoilun prosesseissa palvelukonseptien, eli tässä kehittämistyössä muotoilupelin, testaaminen aidossa ympäristössä aidoilla asiakkailla on ensiarvoisen tärkeää.
Työpajaan esitettiin avoin kutsu sekä kehittämistyön kontekstissa toimiville että pelin kehittämisestä kiinnostuneille, mutta kehittämiskontekstista ulkopuolisille, henkilöille. Työpajan kutsu
haluttiin esittää avoimena, sillä toiveena oli, että työpajaan osallistuisi muotoilupelin kehittämisestä kiinnostunut joukko, joka edustaisi monenlaisia taustoja. Kaiken kaikkiaan kutsu esitettiin suoraan lähes 20 henkilölle. Kutsutut edustivat eri sektoreita, toimialoja ja työtehtäviä.
Kaikkien kutsuttuja yhdistävänä tekijänä oli se, että heillä oli olemassa oleva sidos yhteissuunnitteluun ja yhteissuunnittelun prosesseihin tai heillä oli työnsä kautta ymmärrys tai potentiaalinen mahdollisuus yhteissuunnittelun prosesseissa mukana oloon. Kutsutut edustivat siis kattavasti kehitetyn muotoilupelin potentiaalista asiakasjoukkoa. Aikataulusyistä työpajaan ei päässyt osallistumaan yhtään edustajaa kehittämistyön kontekstista. Työpajan kesto oli 1,5h ja lopullinen osallistujamäärä oli viisi henkilöä kehittämistyöntekijä mukaan luettuna.
Työpaja oli kolmivaiheinen. Työpajan ensimmäisessä vaiheessa kehittämistyöntekijä alusti lyhyesti kehittämiskohteesta ja kertoi muotoilupeli-idean synnystä. Toisessa vaiheessa testattiin
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kehitettyä prototyyppiä eli pelattiin kehitettyä muotoilupeliä. Työpajan kolmannessa, sulkevassa, vaiheessa tutustuttiin kehittämistyössä muotoiltuihin asiakaspersooniin sekä konseptiaihioihin ja työstettiin jatkokehitysideoita pelikokemuksesta syntyneiden kokemusten perusteella. Työpajan vaiheita on havainnollistettu Kuviossa 29.

Kuvio 29: Työpajan lähtötilanne ja ohjelma

Pelin testaaminen
Työpajassa pelattiin kehitettyä muotoilupeliä aidossa tilanteessa, mutta kuvitteellisessa käyttöskenaariossa experience prototyping -menetelmää (Miettinen 2011, 132-133) soveltaen. Tavoitteena oli aidon pelikokemuksen mallintaminen, jotta pelin pelaamisesta syntyviä kokemuksia voitiin työpajassa yhdessä tutkia ja yhdessä löydettyjen oivallusten kautta ideoida pelin jatkokehittämistä pelikokemuksiin perustuen. Skenaarioilla luodaan suunnitteluryhmän yhteistä
näkemystä, ja juuri siksi skenaariot ovat hyvä yhteiskehittämisen menetelmä ja kommunikoinnin väline (Tuulaniemi 2011, 205). Käyttöskenaarion tarkoituksena oli luoda vaihtoehtoinen tulevaisuuden peliskenaario, jossa kehitettyä muotoilupeliä pelattaisiin. Tuulaniemi (2011) toteaakin skenaarioiden olevan hahmotelmia tulevaisuuden toimintaympäristöistä, missä palvelu
tuotetaan tai joissa sitä käytetään.
Kuvitteellinen peliskenaario kuvasti kehittämistyön kontekstia. Skenaariossa kuvattiin tilanne,
jossa oltiin yhteisen alkavan yhteissuunnitteluprosessin alussa. Pelitilanteen alussa jokaiselle
osallistujalle arvottiin peliskenaarioon liittyvä rooli. Erilaisia rooleja olivat startup-yrityksen
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edustaja, kumppaniorganisaation edustaja, julkisen sektorin edustaja sekä projektia fasilitoivan tahon edustaja. Roolien jakamisen jälkeen tutustuttiin pelimateriaaleihin, pelin sääntöihin
ja pelin kulkuun. Roolit, säännöt ja pelin testaamisen arviointikohteet on kuvattu Kuviossa 30.
Pelimateriaaleihin ja sääntöihin tutustumisen jälkeen aloitettiin pelaaminen. Pelaajille jaettiin
pelaajakortit, jotka toimivat testipelaamisen aikana myös muistiinpanovälineinä kehittämisideoille. Pelisession aikana myös kehittämistyöntekijä kirjoitti havaintoja muistiin. Pelisessio kesti
noin 60 minuuttia.

Kuvio 30: Muotoilupelin prototyypin testaaminen työpajassa

Muotoilupelin pelisession jälkeen työpajassa tutustuttiin muotoiltuihin konseptiaihioihin ja niiden tueksi tehtyihin moodboardeihin ja asiakaspersooniin. Visuaaliset mallit toimivat keskustelun tukena työpajassa Kuvion 31 havainnollistamalla tavalla.
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Kuvio 31: Visuaaliset mallit keskustelun tukena

Materiaalien tarkoituksena oli siis ohjata työpajaan osallistuvan ryhmän keskustelua ja avata
uusia näkökulmia. Sandersin (2006) mukaan muotoilijoiden tehtävä on valjastaa muotoilijan
luovuus monialaisen suunnittelutiimin tukemiseksi. Visuaalisilla malleilla muotoilija pystyy luomaan yhteistä ymmärrystä kehitettävästä asiasta. Tuulaniemi (2011) kuvaa abstraktien asioiden
konkretisointia kuviksi ja fyysisiksi malleiksi muotoilijan keskeiseksi osaamiseksi.
Jatkokehitysideat
Työpajan jälkeen kerätty aineisto jatkokehitysideoista kirjoitettiin auki post-it -lapuille, se luokiteltiin ja teemoiteltiin. Teemoittelua on kuvattu Kuviossa 32. Aineistosta nousi teemoja sekä
pelin pelillisten elementtien kehitykseen kuin pelin sisältöön ja tarkoitukseenkin liittyen. Aineisto oli suppea, mutta sisällöllisesti erittäin rikas.
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Kuvio 32: Työpajasta nousseet jatkokehitysideat teemoiteltuna

Keskeisimmät työpajassa nousseet jatkokehitysideat koskivat pelin rakennetta, erityisesti pelin
alkua ja alun tavoitteen määrittelyä. Testipelaamiseen osallistuneet pelaajat nostivat tärkeänä
huomiona esiin sen, että pelin alussa tulee tehdä mahdollisimman pian yhteinen tavoitteenmäärittely sekä pelitilanteelle että koko yhteissuunnittelun prosessille. Tätä määriteltyä tavoitetta voidaan pelin edetessä pelin avulla tarkentaa ja jalostaa. Pelin kolmivaiheinen rakenne
jäi pelaajien mielestä epäselväksi ja sitä tulisi terävöittää, mikäli se on pelin kannalta tärkeää.
Ensimmäisen ”Tarpeet”-pelivaiheen kysymyskortteja oli paljon ja testipelaajat kokivat, että
korttien sisältöjä voisi tiivistää ja korttien määrää vähentää.
Kysymyskorttien teksti- ja kieliasusta tuli myös paljon kehitysideoita, tärkeimpinä kieliasun selkokielistäminen ja arkikielistäminen. Pelaajat myös kokivat, että käytetty kieli kysymys- ja sattumakorteissa viesti vahvasti peliin upotetusta oletuksesta, että kaikki osallistujat ymmärtävät
ja tietävät yhteissuunnittelun prosessin rakenteen sekä kehittämisprosesseissa käytettävät menetelmät. Tämä oli testipelaamisen yksi merkittävimpiä nostoja, sillä ilman pelaamista aidossa
ympäristössä ei tämä erittäin tärkeä huomio olisi noussut esiin. Muut kehitysideat liittyivät erittäin hyväksi koetun pelaajakortin sisällön kehittämiseen ja sen hyödyntämiseen tiedon ja tarpeiden keräämisessä ennen pelitilannetta sekä pelin kulkuun esimerkiksi sattuman ja suunniteltujen pelisiirtojen välillä. Myös pelilaudan visuaalista ulkoasua voisi testipelaajien mukaan
muotoilla niin, että se toimisi suunnittelun työpaperina tai projektipohjana. Kehittämistyön näkökulmasta peliprototyypin altistaminen aidolle pelitilanteelle oli ehdottomasti kannattavaa.
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Lautapeliversio nousi eri pelikonseptien tarkastelussa päävalinnaksi, kun pelaajilta kysyttiin,
mikä pelikonsepti voisi heidän mielestään toimia parhaiten. He sanoittivat pelien pelaamiseen
liittyvää leikillisyyttä ja pelitilanteen tärkeyttä yhteistyön ja sosiaalisen kanssakäymisen tilana.
Digitaalisessa pelikonseptissa nähtiin vahvuudeksi sen mahdollisuudet etätyökaluna myös prosessin aikana, mutta samanaikaisesti koettiin, että yhteissuunnittelun prosessissa tai vastaavassa muussa projektissa on eduksi työskennellä ja toimia yhdessä kasvotusten. Eri pelikonseptien erilaisuutta pidettiin kuitenkin hyvänä.
Yhteissuunnittelun rakennuspalikat -muotoilupelin peliprototyypin testipelaaminen vahvisti kehittämistyössä syntynyttä ideaa muotoilupelin hyödyntämisestä yhteissuunnittelun prosessin rakentamista tukevana työkaluna. Pelitilanne luo yhteissuunnittelun prosessin alkuun kevyen,
mutta asiasisällöltään rikkaan yhteistyön areenan, jossa yhteissuunnittelussa mukana olevat
toimijat voivat lähteä rakentamaan yhteistä polkua. Pelin pelilliset elementit sekä luovat pelitilanteelle ja yhteistyölle rakennetta että tukevat leikillistä ja rentoa yhdessäoloa. Pelin kysymyskortit ohjaavat keskustelua ja tukevat näin myös tiedon yhteisluontia. Pelilauta sekä henkilökohtaiset pelaajakortit vahvistavat suunnitelmallisuutta ja sovittujen asioiden kirjaamista
muistiin pelin aikana. Pelitilanteen jälkeen yhteissuunnitteluun osallistuvalla toimijajoukolla on
kädessään yhteinen suunnitelma tai ainakin prosessin ensimmäiset askeleet yhdessä sovittuna.
Seuraavassa luvussa kuvataan tämän tutkimuksellisen kehittämistyön tulokset sekä Yhteissuunnittelun rakennuspalikat -muotoilupelistä muotoillut kolme erilaista pelikonseptia.

4

Yhteissuunnittelun rakennuspalikat -muotoilupeli
“Co-design approaches do indeed present new possibilities for the
development of interesting and sustainable design innovations”
(Yndigegn ym. 2018).

Tässä luvussa kuvataan kehittämistyön tulokset. Kehittämistyö eteni palvelumuotoilun lähestymistapaa soveltaen, jossa eteneminen tapahtui toisiaan seuraavien divergenttien ja konvergenttien vaiheiden läpi. Tärkeänä osana kehittämistyötä oli ymmärryksen syventäminen yhteissuunnittelusta, yhteissuunnitteluun osallistuvien osallistujien kokemuksista ja tarpeista suhteessa prosessiin sekä kehittämistyön prosessin loppupäässä ymmärrys muotoilupeleistä ja muotoilupelien suunnittelusta.
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Prosessin ensimmäisessä vaiheessa syvennyttiin tutkittavaan ilmiöön ja kerättiin aineistoa asiakasymmärryksen saavuttamiseksi. Aineisto analysoitiin sisällön analyysillä ja valmis analyysi kuvattiin visuaalisilla malleilla suunnitteluempatian synnyttämiseksi. Kerätyn asiakasymmärryksen, eli haastattelujen, dokumenttianalyysin ja havainnoinnin, tuloksena syntyi synteesi osallistujien kokemuksista yhteissuunnittelun prosessista sekä näkemyksiä yhteissuunnitteluprosessissa syntyvistä synergioista eri osallistujaosapuolille. Kehittämistyön toisessa vaiheessa ideoitiin ja päädyttiin valitsemaan jatkojalostettavaksi ideaksi muotoilupeli. Idean pohjana oli tutkimuskysymykseen vastaaminen yhteissuunnittelun prosessin rakentamista tukevan työkalun löytymiseksi. Idea-aihiosta muotoiltiin hyvin varhaisessa vaiheessa ensimmäinen prototyyppi. Valittua ideaa jatkojalostettiin yhteiskehittämisen työpajassa. Kolmannessa kehittämistyön vaiheessa keskityttiin syventämään ymmärrystä muotoilupelin rakentamisesta, prototypoitiin ja
mallinnettiin muotoilupeliä syklisten iteraatiokierrosten kautta asiakasymmärrykseen perustuen. Neljännessä, kehittämistyön viimeisessä osassa, muotoiltiin asiakaspersoonat, testattiin
valmista peliä sekä koottiin aineistosta pelikonseptit.
Kehittämistyössä kerätty aineisto osoittaa, että yhteissuunnittelun prosessissa mukana olevien
eri toimijoiden resurssit sekä prosessiin käytettävä aika tulee huomioida erityisen tarkasti,
mikä korostaa osaltaan hyvää suunnittelua ja fasilitointia yhteissuunnittelun prosessissa. Yhteissuunnittelun prosessiin positiivisesti vaikuttavia asioita ovat fasilitaattorin rooli, moniäänisyys ja -toimijaisuus sekä moniammatillisuus, avoimuus, selkeä työskentelystruktuuri läpi koko
prosessin sekä joustavuus ja vapaus. Yhteissuunnitteluprosesseihin kuuluvissa yhteiskehittämisen työpajoissa tärkeiksi asioiksi aineistosta nousi keskusteluyhteys eri osallistujien kesken, fasilitointi ja tilaisuuden selkeä rakenne. Myös Sanders ja Westerlund (2011) nostavat yhteissuunnittelun tärkeiksi elementeiksi työpajan valmistelun, fasilitaattorin roolin, visualisoinnit ja dokumentoinnin sekä reflektoinnin. Olennaista on myös yhteisen kielen löytyminen, jota muun
muassa erilaiset visualisoinnit, työskentelypohjat, templaatit ja sabluunat voivat tukea ja edistää. Näitä työkaluja ja menetelmiä voidaan tarvittaessa yhdistää kehitettyyn muotoilupeliin.
Miettinen (2011) korostaa myös fasilitaattorin tehtäviä, monialaisen osaajajoukon kokoamista,
käyttäjien ja osallistujien rekrytointia sekä palvelumuotoilun prosessien projektointia. Hyvin
fasilitoidun yhteissuunnittelun avulla saadaan aikaan tehokkaasti tuloksia samalla kun yhteinen
ymmärrys ja osaaminen kasvavat.
Kehittämistyössä läpikäydyn palvelumuotoilun prosessin lopputuloksena syntyi yhteissuunnittelun prosessin rakentamista tukeva muotoilupeli, joka antaa yhteissuunnittelun prosessien rakentamis- ja suunnittelutyölle struktuuria ja rakenteen. Muotoilupelin taustalle muodostettiin
aineisto- ja teorialähtöisesti yhteissuunnittelun prosessimalli. Muotoilupeli sekä prosessimalli
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perustuvat palvelulogiikkaan ja muotoiluajatteluun, ja ne ovat saaneet inspiraationsa kehittämistyön aineistosta tehdyistä havainnoista ja oivalluksista sekä teoreettisesta kirjallisuuskatsauksesta. Muotoilupeliä voidaan hyödyntää niin pienten kuin laajempien yhteissuunnittelun
prosessien suunnitteluun ja rakentamiseen. Kehitettyä muotoilupeliä testattiin työpajassa syyskuussa 2018 ja sieltä saadut jatkokehitysideat on kuvattu kehittämistyön viimeiseen vaiheeseen. Kehitettyjen palvelukonseptien jatkokehitys ja implementointi on rajattu tämän kehittämistyön ulkopuolelle. Muotoilupeli pelillisine elementteineen on kuvattu Liitteessä 5 ja kehitetty prosessimalli on kuvattu luvussa 4.2.
Kerätyn aineiston ja tehdyn prototypoinnin ja prototyyppien testaaminen osoittaa, että syntynyt muotoilupeli tukee yhteissuunnittelun prosessin rakentamista ja tämän tyyppiselle työkalulle on tarvetta. Yhteissuunnittelun monimutkaisuutta ja monitoimijaisuutta pystytään suunnitelmallisesti hallinnoimaan ja koordinoimaan yhdessä tehdyn suunnitelman mukaan. Kehitetystä pelistä nostettiin sekä ideointityöpajassa että pelin testipelaamistyöpajassa esiin vahvuutena juurikin yhteisen suunnitelman tekemistä tukevia ja vahvistavia elementtejä, kuten pelaajakortti. Pelin synnyttämää dialogia pidettiin erittäin tärkeänä. Pelin, pelilaudan ja kysymyskorttien kehittäminen jatkuu tämän kehittämistyön ulkopuolella saatujen kehitysideoiden saattelemana.
4.1

Muotoilupeli palveluna - konseptit

Kehittämistyön tuloksena syntyneestä muotoilupelistä luotiin neljälle erilaiselle asiakaspersoonalle kolme erilaista palvelukonseptia, jotka on kuvattu Kuvioissa 33-35 sekä Liitteessä 6. Palvelukonseptit on rakennettu nojautuen kerättyyn asiakasymmärrykseen yhteissuunnittelun prosessista ja siihen osallistuvien näkemykset huomioiden sekä perustuen palvelumuotoilun prosessissa kertyneeseen ymmärrykseen muotoilupeleistä yhteissuunnittelun työkaluna.

Kuvio 33: Lautapeli -konsepti
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Kuvio 34: Korttipeli -konsepti

Kuvio 35: Digitaalinen peli -konsepti

4.2

Yhteissuunnittelun prosessimalli

Kehittämistyön kokemusten pohjalta muodostettiin yhteissuunnittelun prosessimalli. Prosessimalli muodostuu kolmesta divergentin ja konvergentin vaiheen yhdistävästä osasta, jotka ajoittuvat ajallisesti yhteissuunnittelun prosessia ennen olevaan aikaan, aikaan sen toteutumisen
aikana ja aikaan toteutumisen jälkeen. Vaiheet ovat Kutsu ja Ymmärrä, Suunnittele ja Toteuta
sekä Arvioi ja Viimeistele. Nämä kolme vaihetta muodostui sekä teoreettiseen tietoperustaan
tehdyn kirjallisuuskatsauksen että aineistosta syntyneen synteesiin pohjautuen. Prosessimalli
on havainnollistettu Kuviossa 36 ja Liitteessä 7.
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Kuvio 36: Yhteissuunnittelun prosessimalli muotoilupelin taustalla

Kehitetty yhteissuunnittelun prosessimalli nojaa muotoiluajatteluun, palvelulogiikkaan ja FuadLuken (2012) yhteissuunnittelun silmukka- ja prosessimalliin, jossa yhdessä tapahtuva kokeminen, määritteleminen ja ratkaiseminen vuorottelevat. Tämä prosessimalli on kehitetyn muotoilupelin taustalla. Muotoilupeli auttaa läpikäymään prosessin ensimmäiset vaiheet ja sen avulla
saadaan kirjattua suunnitelma prosessin läpiviennille.
Kehitetty prosessimalli on kuvattu lineaarisesti, mutta eri vaiheiden välillä voidaan kulkea
edestakaisin. Muotoiluajattelulle tyypillinen asiakaskeskeinen lähestymistapa näkyy erityisesti
prosessin ensimmäisessä vaiheessa. Tässä kehittämistyössä kerätystä aineistosta korostui yhteissuunnittelun prosessissa mukana olevien toiveet tehokkaasta ajankäytöstä yhteiselle ajalle,
suunnitelmallisuus, yhteistyö muiden toimijoiden kanssa, dialogi ja pitkäkestoisen yhteistyön
syntymisen toiveet. Nämä esiin nousseet teemat korostavat yhteissuunnittelun prosessin alkuvaiheen, yhteisen kokemisen ja määrittelyn vaiheita sekä ratkaisujen tekemistä yhteisen ajan
käyttämiseksi. Juuri näiden teemojen selvittämiseen sekä yhteisen tavoitteen määrittelyyn
tässä kehittämistyössä kehitetty muotoilupeli antaa rakenteen.

5

Johtopäätökset
“Games are a powerful platform for change” (McGonigal 2010).

Tämän kehittämistyön tarkoituksena oli tarkastella yhteissuunnittelua ilmiönä ja ymmärtää yhteissuunnittelun prosessiin osallistuvien toimijoiden näkemyksiä prosessiin osallistumisesta.
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Tutkimuksellisen kehittämistyön kysymykset tarkentuivat matkan varrella. Tavoitteena oli
tuoda esiin yhteissuunnittelun prosessiin osallistuneiden odotuksia, toiveita ja kehittää työväline yhteissuunnittelun prosessin rakentamisen tueksi. Tässä luvussa tarkastellaan miten kehittämistyön tulokset vastaavat tutkimuksellisen kehittämistyön kysymyksiin, tarkastellaan ja arvioidaan tehtyä kehittämistyötä ja käytettyjä kehittämistyön menetelmiä ja ennakoidaan jatkotutkimusaiheita.
Yhteissuunnittelu ja osallistavat menetelmät ovat saaneet jalansijaa kehittämistyössä kaikilla
sektoreilla. Asiakkaiden osallisuus kehittämisprosesseissa ei ole enää poikkeus. Myös asiakkaiden oma aktiivisuus, tiedon käyttöönotto ja sen jakaminen, on tuonut heitä lähemmäs palveluntuottajia ja aktiiviseksi osaksi palveluprosesseja. Uudet ideat jalostuvat uusiksi palveluiksi
yhä useammin useiden eri toimijoiden ja asiakkaiden vuorovaikutuksessa. Fuad-Luke (2012) kuvaa palveluita monimutkaisina kokonaisuuksina, jotka koostuvat monista toimijoista, sidosryhmistä, palveluntuottajista ja toimittajista ja näiden välisestä synergiasta. Yhteistyö näiden toimijoiden välillä tulee olla saumatonta tavoitellun ja tyydyttävän lopputuloksen saavuttamiseksi. Oman tiedon jakaminen ja yhteisen tiedon luonti tiettyyn rajaan asti johtaa sopimuksiin avoimuudesta, yhteistyöstä ja hyödynnettävyydestä jo ennen arvoverkkojen ja yhteistyön
muodostamista. (VNK 2017). Verkostojen johtamisesta ollaan siirrytty vahvasti ihmisten motivaation ja itseohjautuvuuden johtamiseen.
Minkälaisia yhteissuunnittelun prosessia koskevia odotuksia ja tarpeita yhteissuunnittelun
prosessissa mukana olevilla toimijoilla on prosessin eri vaiheissa?
Tässä tutkimuksellisessa kehittämistyössä on tarkasteltu yhteissuunnittelua palvelulogiikan valossa ja yhteistyön areenana. Toimintalogiikoiden muuttuvat paradigmat vaikuttavat niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Asiakkaan rooli suhteessa palveluntarjoajaan ja asiakkaiden
mukanaolo mahdollistuu yhteissuunnittelun prosessissa, jossa suunnittelu- ja muotoiluprosessia
viedään eteenpäin yhdessä. Yhteissuunnittelu ei ole vain palveluiden tai palvelutarjoomien
suunnittelua ja muotoilua vaan kokonaisvaltainen lähestymistapa.
Kun yhteissuunnittelua katsotaan palveluprosessina, on kaikilla osallistujilla mahdollisuus olla
siinä mukana omista lähtökohdistaan käsin. Osallistujien, eli prosessissa mukana olevan asiakkaan, toimijan, maailma vaikuttaa palvelusta heille syntyvään arvoon. Ei ole ollenkaan yhdentekevää millä tavalla yhteissuunnittelun prosessia viedään eteenpäin. On syytä ottaa alusta lähtien mukaan kaikki toimijat ja lähteä yhdessä suunnittelemaan heidän tarpeitaan kuunnellen
millainen yhteissuunnittelun prosessista pitäisi tulla. Myöskään fasilitointi ei voi olla hakuammuntaa vaan sen täytyy olla suunnitelmallista, osallistujien resurssit, ajankäyttö ja toiveet
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huomioivaa. Kun ekosysteemin kaikkien osapuolten tarpeet huomioidaan, voi yhteissuunnittelu
tuottaa uusia innovatiivisia palveluita, mutta myös mittaamatonta arvoa kaikille siihen osallistuville.
Minkälaisilla menetelmillä tai työkaluilla yhteissuunnittelun prosessin suunnittelua ja toteuttamista voidaan tukea?
Yhteissuunnittelun työskentelytapa ei synny itsestään. Mattelmäen (2007) mukaan yhteissuunnittelu on yhteistoiminnallista tiedon jakamista ja luomista. Yhteissuunnittelu on suunnittelua
yhdessä (Fuad-Luke 2012), jota sovelletaan koko suunnitteluprosessin läpi (Ali & Liam 2015) ja
joka parhaimmillaan on rikas yhteistyön alusta ja ajattelutapa. Dialogi ja yhteistoiminta tarvitsee kuitenkin syntyäkseen sytykkeitä, rakenteen ja työkaluja. Yhteissuunnittelun toteuttamisen
tueksi on laaja kirjo erilaisia menetelmiä. Muotoilupeli toimii erinomaisesti yhteissuunnittelun
tukena sekä menetelmänä, työkaluna että ajattelutapana (Vaajakallio 2012). Muotoilupelien
vahvuudet ovat niiden keskustelua ja yhteistyötä herättävässä luonteessa (Hakio 2015, 58) että
uusien näkökulmien luomisessa (Brandt 2006). Yhteissuunnittelun prosessin rakentamisessa tärkeää on myös eri osallistujien tarpeiden ja odotusten huomioiminen, mikä nousi kerätyssä asiakasymmärrysaineistossa selkeästi esiin.
Kehitettyä prosessimallia sekä kehittämistyön tuloksena syntynyttä muotoilupeliä voidaan käyttää ja soveltaa monenlaisissa yhteissuunnittelun prosesseissa. Erityisen hyödyllinen prosessimalli ja kehitetty muotoilupeli on kompleksisissa yhteissuunnittelun prosesseissa, jossa mukana
on heterogeeninen monitoimijainen joukko toimijoita, esimerkiksi laaja palveluntuottajaekosysteemi. Tämän kehittämistyön tuloksena syntyneellä muotoilupelillä voidaan tukea yhteissuunnittelun prosessien rakentamista konkreettisen työkalun avulla. Työkalua voivat käyttää
esimerkiksi kuntien ja kaupunkien työntekijät, fasilitaattorin roolissa toimivat organisaatiot,
yritysten sisäisiä muutosprosesseja johtavat ja koordinoivat sekä esimerkiksi oppilaitokset tai
yritysten välistä yhteistyötä edistävät organisaatiot. Prosessimalli sekä kehitetty muotoilupeli
soveltuvat työkaluksi myös oppilaitosten TKI-hankkeisiin sekä yritysten R&D -projekteihin. Kehitetty muotoilupeli tukee yhteissuunnittelun prosessia, jolloin se saadaan palveluna toimimaan
niin että, kaikille osapuolille muodostuu arvoa ja prosessin sisällä kumuloituu synergiaa. On tärkeää pystyä tukemaan organisaatioiden välistä yhteistyötä ja rakentaa yhteissuunnittelun areenoita, joissa kaikkien mukana olevien osapuolten tarpeet ja toiveet voidaan ottaa huomioon.
Yhteistoiminnan merkitys ja arvo eri osapuolille syntyykin sekä tarpeiden tyydyttämisestä
mutta myös tulevaisuuden mahdollisuuksista ja potentiaalisista hyödyistä.
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5.1

Kehittämistyön arviointia

Kuten tässäkin tutkimuksellisessa kehittämistyössä huomattiin, menee toteutus vain harvoin
juuri kuten on suunnitellut. Varsinainen kehittämistyö alkoi huhtikuussa 2018, mutta kehittämistyön fokusta oli etsitty useamman kuukauden ajan. Kehittämistyön lähtökohtana oli halu
ymmärtää yhteissuunnittelua ilmiönä.
Kehittämistyölle asetetut tavoitteet saavutettiin. Kehittämistyön tietoperustassa tutustuttiin
palveluiden johtamisen ja markkinoinnin, palvelujohtamisen ja palvelumuotoilun tutkimusalueisiin. Näiltä tutkimusalueilta nousi kehittämistyölle tukipilarit, joihin kehittämistyö, menetelmävalinnat sekä kehittämistyön tulos nojautuvat. Toimintalogiikoiden paradigmojen muutokset, niiden vaikutus ja soveltaminen julkisen sektorin toimintakentässä näkyi kehittämiskontekstissa ja tavassa lähestyä kehittämistyössä tarkastelussa olevaa ilmiötä. Muotoiluajattelun ja
palvelumuotoilun menetelmiä sovellettiin kehittämisprosessin aikana monipuolisesti, iteratiivisesti ja asiakaskeskeisesti. Yhteissuunnittelu muodosti koko kehittämistyön kattoteeman, joka
näkyi kehittämistyössä alusta loppuun. Kehittämistyön tuloksena syntynyttä muotoilupeliä testattiin aidossa pelitilanteessa.
Kehittämistyön prosessin arviointi
Palvelumuotoilun prosessi astui vahvasti mukaan kehittämistyöhön puhelinhaastattelukierrokselta kerätyn aineiston analyysin jälkeen, jolloin aineistosta nousi vahvasti esiin tarve yhteissuunnittelun prosessin rakentamista tukevan työkalun löytämiseen. Aineiston ohjaamana lähdettiin jalostamaan syntynyttä ideaa muotoilupelistä ja tässä kohtaa palvelumuotoilun menetelmien valinta lähestymistavaksi tuntui luontevalta. Palvelumuotoilun lähestymistavan vahvuutena on palvelukonseptien luominen, jolloin koettiin, että palvelumuotoilun menetelmistä löytyisi monia kehittämistyötä eteenpäin vieviä ja visuaalisia menetelmiä, jollaisia kehittämistyössä tarvittiin. Kehittämistyössä haluttiin alusta alkaen luoda uutta, jotain käytännöllistä ja
asioita eteenpäin vievää kehittämiskonteksti huomioiden.
Palvelumuotoilun prosessista korostui alun tutki ja ymmärrä -vaihe sekä loppupuolella oleva
mallinna ja arvioi -vaihe, joita Kuvio 37 havainnollistaa. Vaiheet harvoin ovat määrämittaisia ja
tilaa divergenteille vaiheille tarvitaan monien mahdollisten lopputulosten löytämiseen. Varsinkin muotoiluajatteluun perustuvissa prosesseissa, kuten palvelumuotoilussa, prosessin iteratiivinen, avoin ja osallistava luonne asettavat valmiit suunnitelmat jatkuvan arvioinnin kohteeksi.
Prosessi elää orgaanisesti tehtyjen oivallusten kautta, mutta ei päämäärättömästi. Palvelumuo-
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toilun prosessi on suunnitelmallinen ja selkeästi etenevä kehittämistyön prosessi. Uudet näkökulmat, osallistujat, ideat ja iteraatiokierrosten kautta saadut oivallukset ja opit muokkasivat
prosessia. Niin yhteissuunnitteluprosesseissa kuin muissakin muotoiluprosesseissa liian pitkälle
valmisteltu prosessi ei kuitenkaan jätä tilaa luovuudelle ja avoimelle mukaan tulemiselle. Prosessi voi siitä huolimatta olla hyvin ja suunnitelmallisesti fasilitoitu.

Kuvio 37: Prosessin eri vaiheiden väliset painotus erot

Opinnäytetyö eteni suunnitelmallisesti ja loogisesti ja tehtyihin menetelmävalintoihin oltiin
tyytyväisiä. Kehittämistyössä käytettiin lopulta laajaa joukkoa monenlaisia menetelmiä, mikä
oli kehittämistyön luonteen kannalta mieluista ja luontevaa. Menetelmissä korostuivat kehittämistyötä eteenpäin kuljettavat menetelmävalinnat. Tutkimuksellisia, laadullisen tutkimuksen
perinteen mukaisia, menetelmiä käytettiin pääasiassa prosessin alkupäässä. Tiedonhakua ja
ymmärrystä syvennettiin haastattelujen ja havainnoinnin lisäksi työpöytätutkimuksella, dokumenttianalyysillä, netnografialla ja benchmarkkaamalla. Haastattelu ja havainnointi prosessien
eri vaiheissa tuotti suuren määrän aineistoa, mutta monien muiden menetelmien kohdalla myös
suppea aineisto tuotti kehittämistyön kannalta merkityksellistä ja sisällöltään rikkaita oivalluksia. Tämä olikin kehittämistyön kannalta tärkeä huomio, sillä pienetkin havainnot, kuten muutokset havainnoitavien käytöksessä, työpajoissa sanotut yksittäiset kommentit tai dokumenteista tehdyt löydökset saattavat muuttaa kehittämistyön suuntaa radikaalisti. Kaikki tehdyt
oivallukset ja löydökset kirjattiin ja niitä puntaroitiin suhteessa muuhun aineistoon.
Konkreettista kehittämistyötä edistettiin prototypoinnilla, testaamisella ja konseptoinnilla. Yhteiskehittäminen ja kehittämistyön altistaminen aidoille käyttäjille näkyi työpajoissa, joita järjestettiin kahdessa eri kehittämistyön vaiheessa.

101

Tässä opinnäytetyössä tutkimuksellisuus näkyi erityisesti prosessin alkupäässä. Varsinaisen kehittämistyön aikana tutkimuksellisuus ja tiedonkeruussa käytetyt laadulliset tutkimusmenetelmät tuottivat prosessin alkuun arvokasta ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä sekä asiakasymmärrystä kehittämistyön pohjaksi. Kehittämistyön aikana ja erityisesti sen loppupäässä korostui kehittämistyön menetelmät ja sitä kautta myös kehittämistyölle ominainen suunnitelmallinen,
mutta tutkimuksellista osuutta huomattavasti rennompi ote. Esimerkiksi kesän 2018 aikana tehdyt iteraatiokierrokset eivät noudattaneet ankarasti akateemisen tutkimuksen perinteitä. Tietoinen valinta kehittämistyön rennommasta luonteesta tehtiin palvelumuotoilun prosessin
muokkautuvaan ja iteratiiviseen luonteeseen nojaten, kuten Ojasalo, Koskelo & Nousiainen
(2015) myös kehoittavat kehittämässään prosessimallissa. Kehittämistyön kannalta systemaattisempi ja tutkimuksellisempi ote iteraatiokierroksissa ja palveluratkaisun muotoilussa olisi saattanut kuitenkin tuoda lisää varmuutta ja rakennetta kehittämistyön läpivientiin. Laadullisen
tutkimuksen menetelmien syvällisempi ja perusteellisempi käyttö olisi myös lisännyt tehdyn
tutkimuksen luotettavuutta.
Eettisyys kehittämistyössä
Tutkimuksellisessa kehittämistyössä korostuvat niin tieteellisyys kuin eettiset säännöt. Työ tulee tehdä rehellisesti, huolellisesti ja tarkasti, ja seurausten on oltava käytäntöä hyödyttäviä
(Ojasalo ym. 2015, 48). Tähän kehittämistyöhön osallistuneet ihmiset, haastateltavat, työpajoihin osallistuneet, netnografiaan osallistuneet ja muut asianosaiset ovat tienneet mitä kehittämistyön tekijä on tekemässä, miksi, mikä on kehittämisen tavoite ja mikä heidän roolinsa on
kehittämistyössä tai tiedontuottajana. Kaikkien osallistujien anonymiteetti ja luottamuksellisuus on varmistettu sekä aineiston analyysissä, että kehittämistyön raportissa.
Kehittämistyön raportissa on noudatettu hyvää tieteellistä käytäntöä, lainaukset ja viittaukset
on merkitty lähdeviittein.
5.2

Jatkotutkimus- ja kehittämisaiheet

Muotoilupelejä löytyy jonkin verran ja niiden käyttötarkoitukset vaihtelevat. Tämän kehittämistyön aikana tutustuttiin kolmeen muuhun muotoilupeliin, jotka kaikki ovat pelejä, joita pelataan yhdessä ryhmässä kasvotusten. Pelit perustuvat keskustelulle, yhteistyölle, dialogille ja
tiedon yhteisluonnille. Tämän kehittämistyön tuloksena kehitettiin kolme erilaista muotoilupelikonseptia, palvelukonseptia. Kaikkia näitä konsepteja lähdetään jatkokehittämään tämän kehittämistyön päättyessä. Erityisesti jatkokehitys tullaan keskittämään lautapeliversion ja prosessimallin kehittämiseen. Lautapelin ja prosessimallin kehittäminen ja testaaminen aidoissa
yhteissuunnittelun skenaarioissa on tärkeää kehittämisen kannalta.
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Kiinnostava jatkotutkimus ja -kehittämisaihe on digitaalisen muotoilupelin konseptin kehittäminen. Digitaalisen pelin kehittäminen vaatii oman kehittämisprosessinsa, jossa moniammatillisen
tiimin kanssa lähdetään jatkokehittämään konseptia. Digitaalisen pelin kehittämiseksi on tarpeen myös koota uudelleen ymmärrystä asiakkaiden tarpeista sekä käyttöskenaarioista. Myös
fyysisen pelin ja digitaalisen pelin yhdistäminen olisi kiinnostava jatkokehittämisaihe. On mielenkiintoista jäädä seuraamaan millaisia uusia muotoilupelikonsepteja kehitetään tulevien vuosien aikana ja millaisiin käyttötilanteisiin ne ovat pääsääntäisesti suunnattuja.
5.3

Lopuksi

Haluan esittää sydämeni pohjasta kiitokset perheelleni tuesta tämän prosessin aikana. Puolisoni
Heikki ja erityisesti rakkaat tyttäreni Liisa ja Elsa ovat tukeneet ja piristäneet opiskelijan arkea
ja olleet rinnallani niin hyvinä kuin heikkoina hetkinä. Toivottavasti esimerkkini omien tavoitteiden ja haaveiden tavoittelemiseksi toimii esikuvana pienille tytöilleni.
Kiitos ohjaajalleni Satu Luojukselle hyvästä ja sinnikkäästä ohjauksesta, sekä YPA16 -opiskelijaporukalle uskomattomasta yhteishengestä ja kaikille uusille Laurealaisille ystäville tsemppaamisesta ja osaamisen jakamisesta. Opiskelu ei olisi ollut mitään ilman teitä.
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Liite 1: Kehittämistyössä käyteyt menetelmät -taulukko

MENEVAIHE TELMÄ

Työpöytätutkimus

Tutki ja ymmärrä

Haastattelu

Dokumenttianalyysi

Havainnointi

TAVOITE
Syventää ymmärrystä
kehittämistyötä määrittäviin keskeisiin tieteenaloihin ja käsitteisiin, aiheesta käytyyn
ajankohtaiseen keskusteluun ja aiemmin tehtyihin tutkimuksiin.

MENETELMÄN VALINTAPERUSTELU

Liite 1

KUKA

Kehittämistyössä tarkastelun
kohteena olevasta ilmiöstä
Kehittämison julkaistu paljon tieteellityön tekijä
siä artikkeleita ja muuta laadullista materiaalia.

Ymmärtää yhteissuunnittelua palveluprosessina sekä
selvittää siihen osallistuvien
osallistujien kokemuksia, tarKerätä asiakasymmär- peita ja toiveita. Haastatterystä kehittämistyön
lut olivat puolistrukturoituja
kohteena olevan yhpuhelinhaastatteluja, kesto
teissuunnitteluproses- noin 30 minuuttia per haassin osallistujilta.
tattelu. Haastateltavat: 9
startup -yrityksen edustajaa,
jotka olivat osallistuneet tarkastelussa olevaan yhteissuunnittelun prosessiin.
Dokumenttianalyysi valikoitui aineistonkeruumenetelmäksi, sillä käytettävissä oli
Koota ymmärrys yhkirjallisia esitysaineistoja,
teissuunnitteluprosesjotka olivat tarkastelussa olsiin osallistuneiden
leen yhteissuunnittelun prokumppaniorganisaasessin ajalta. Käytettävissä
tioiden tarpeista ja
olevat dokumentit olivat koodotuksista saatavilla
keiluohjelman kick off -tilaiolevasta esitysmaterisuudessa esitetyjä yksityisiä
aaleista.
esitysmateriaaleja. Dokumentteja oli yhteensä 5 kappaletta.
Havainnointi ilman osallistumista oli havainnoitavaan tilanteeseen sopiva havainnointimenetelmä, myös eettisesti perusteltu, sillä silloin
Jalostaa ja syventää
osallistujat tiesivät tulevansa
haastatteluista ja dohavainnoiduiksi. Havainkumenttianalyysistä
nointi tapahtui kokeiluohjelsaatua ymmärrystä yhmaan kuuluneessa yhteisketeissuunnitteluproseshittämsen tilaisuudessa,
sista ja osallistujien kojossa havainnoitavia oli paikemuksista prosessiin
kalla yhteensä 10. Osallistuosallistumisesta.
jat olivat kokeiluohjelmaan
osallistuvia startup-yritysten
sekä kumppaniorganisaatioiden edustajia. Havainnointi
kesti kaksi tuntia.

TUOTOS
Tutkimuksen tietoperusta ja ymmärrys kehittämiskontekstista.

Kehittämistyön tekijä

Laaja laadullinen
aineisto, haastattelunauhat ja litteroidut haastattelutekstit.

Kehittämistyön tekijä

Laadullinen kirjallinen aineisto.

Kehittämistyön tekijä

Havainnoijan eli
kehittämistyön
tekijän muistiinpanot. Havainnot
koostuivat sekä
havainnoinnin
kohteiden sanoista ja lauseista että kehittämistyön tekijän
omista havainnoista tilanteessa.
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Ennakoi ja
Ideoi

Empatiakartta

Ideointityöpaja

Prototypointi

Benchmarkkaus

Mallinna ja arvioi

Havainnointi

Haastattelu

Mini-netnografia

Prototypointi ja iteraatiokierrokset

Kerätyn asiakasymmärryksen kuvaaminen visuaalisesti molempien tutkimuskohteiden osalta.

Kerätyn asiakasymmärryksen kommunikoiminen suun- Kehittämisnitteluempatiaa mahdollistyön tekijä
taen.

2 x Empatiakartta-canvas

Työpajan tavoitteena
oli kehittää muotoilupeliä ideoinnin pohjalta sekä kirkastaa kehittämistyön alla olevan muotoilupelin tarpeellisuutta yhteissuunnittelun prosessin
työkaluna

Työpajassa käytettiin mene4 osallistujaa
telminä me-we-us ideointia,
+ Kehittämisteemoittelua ja samankaltaityön tekijä
suuskaaviota.

Konkreettiset
ideat ja jatkokehitysehdotukset
muotoilupelin
kehittiseen

Idean muuttaminen
käsinkosketeltavaksi ja
kommunikoitavaksi.

Prototypoinnin kautta voidaan kokeilla erilaisia ideoita
ja vaihtoehtoja. Prototyyppi
Kehittämison käsinkosketeltava mallintyön tekijä
nus ideasta ja se myös auttaa idean kommunikoimisessa.

muotoilupelin
prototyyppi

Benchmarkkausta tehtiin
haamuasiakkuus-menetelTavoitteena tehdä katmällä sekä haastattelemalla
saus olemassa oleviin
asiantuntijoita ja tutustumuotoilupeleihin.
malla olemassa olevien pelien pelimateriaaleihin.
Seurata ja dokumenHavainnointi-menetelmällä
toida oivalluksia muo- saadaan autenttista tietoa
toilupelin pelaamisesta havainnoitavasta tilanteesta.
ja pelillisyydestä peliPitää kuitenkin muistaa obsessiota havainnoijektiivisuus havaintojen temalla
kemisessä.
Havainnoidun muotoilupelisession jälkeen
haastateltiin kahta pelisessioon osallistunutta pelaajaa heidän
kokemuksistaan ja näkemyksistään muotoilupeliin liittyen.

Haastattelun avulla syvennettiin havainnoinnin kautta
saatua ymmärrystä tilanteesta.

Tarve käyttäjätarpeiden
esiinnostamiseksi ja niiden
Löytää ja ymmärtää
ymmärtäminen kehittämispeleihin ja erilaisten
työn kontekstissa. Netnogralautapelien pelamaifiassa hyödynnettiin 5xMiksi
seen liittyviä kokemuk-menetelmää ja kerätyn aisia ja merkityksiä
neiston analyysiin hyödynnettiin arvostusjanaa.
Prototypoinnin kautta voiIdean muuttaminen
daan kokeilla erilaisia ideoita
käsinkosketeltavaksi ja
ja vaihtoehtoja. Prototyyppi
kommunikoitavaksi.
on käsinkosketeltava mallinArvioida idean toiminus ideasta ja se myös autvuutta prototyypin
taa idean kommunikoimikautta.
sessa.

Kehittämistyöntekijä

Laadullinen aineisto ja keskeiset oivallukset
kuvattuna iteraatio- taulukkoon

Kehittämistyöntekijä

Havainnoijan eli
kehittämistyön
tekijän muistiinpanot.

Kehittämistyön tekijä + 2
haastateltavaa

Laadullinen nauhoitettu aineisto, joka litteroitiin tektiksi.

Kehittämistyön tekijä +
19 keskustelijaa sosiaalisessa mediassa

Laadullinen kirjallinen aineisto
sekä arvostusasteikko

Kehittämistyön tekijä

3 x muotoilupelin prototyyppi
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Asiantuntijahaastattelu

Asiantuntijahaastattelujen tavoitteena oli
tutustua olemassa olevaan muotoilupeliin.

Haastattelu oli luonteva menetelmä tilanteeseen, jossa
kehittämistyön tekijä kerää
tietoa tutkittavasta asiasta
henkilöltä, joka tuntee sen
hyvin. Haastattelun lisäksi
tutustuttiin pelimateriaaleihin.

Ideointityöpaja

Pelin visuaalisen ilmeen kehittäminen.

Työpaja oli kolmivaiheinen.
Ideointimenetelmänä käytettiin ryhmäsketchaamista.

Moodboard

Tehdä syntyneistä pelikonsepti-aihioista visuaaliset kuvaukset konseptoinnin tueksi.

Konseptoi ja Vaikuta

Asiakaspersoonat

Työpaja

Konseptointi

Moodboard-menetelmä kiteyttää ja kuvastaa kehitetty
idean tavalla, joita sanat ei
pysty kuvaamaan. Visualisoi
aineettomat havainnot, kuten tunnelman.
Työkalu konseptoinnin tukena ja muotoiluempatian
herättäjänä, jotta palvelun
kehittäjät pystyvät samaistuKiteyttää palvelukon- maan asiakkaan asemaan.
septin kannalta olenAsiakaspersooniin kytkettiin
naiset käyttäjätarpeet. tulevaisuuden ennakointia ja
Kuvata konseptin tarne rakennettiin yhdistäkoitusta käyttäjälle.
mälllä muotoilupelin kehittämiseen kerättyä aineistoa ja
ennakointitietoa mahdollisista tulevaisuuden asiakkaista muotoilupelille.
Yhteiskehittäminen ja kehittämistyön avaaminen yhteiTarkentaa, muokata ja selle pohdinnalle luo pohjan
parantaa konseptiaihi- tuleville kehitysideoille. Työoita. Pelata peliproto- pajassa hyödynnettiin tehtyyppiä ja muodostaa tyjä Moodboardeja, asiakaspelaamisen kautta jat- persoonia sekä konseptiaihikokehitysideoita.
oita. Peliprototyypin testaamista tehtiin experience prototyping -menetelmällä.
Napkin pitch -menetelmällä
kuvataan konseptin keskeiset asiakkaat ja käyttäjäryhKonsepti-idean kiteytmät, asiakastarpeet, konseptäminen
tin muodostama arvo asiakkaalle sekä konseptin toteuttamis- ja kulurakenne.

Kehittämistyöntekijä +
asiantuntija

Laadullinen kirjallinen aineisto
ja pelimateriaalit.

Kehittämistyöntekijä ja 1
työpaja-osallistuja.

Useita visuaalisia
ideoita muotoilupeleille.

Kehittämistyöntekijä

3 erilaista
moodboardia

Kehittämistyöntekijä

4 erilaista asiakaspersoonaa

Teemoiteltu lista
jatkokehitysideKehittämisoista muotoilutyön tekijä + 4
pelin kehittätyöpajaosallismiseksi sekä kontujaa
septien muotoilemiseksi.

Kehittämistyön tekijä

3 konseptia muotoilupelistä
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Liite 2: Puhelinhaastattelurunko

1.

Mistä sait tiedon Nopeiden kokeilujen hausta?

2.

Miten kommentoisit tarjouspyyntöä?
Tarkentavia kysymyksiä, jos tarpeen:
-

3.

Liite 2

Kokeiluhaasteen kuvauksen selkeys
Informaation riittävyys
Kehittämistoiveita?

Miten kommentoisit tarjouslomaketta?
Tarkentavia kysymyksiä, jos tarpeen:
-

Tarjouspyyntölomakkeen kysymysten selkeys
Tarjouspyyntölomakkeen kysymysten kattavuus
Kehittämistoiveita?

4.

Mikä motivoi lähettämään tarjouksen?

5.

Jos kokeilu olisi ollut vastikkeeton eli minkäänlaista korvausta ei olisi ollut luvassa, olisi yrityksenne siitä huolimatta lähettänyt oman kokeiluehdotuksensa?

6.

Yrityksesi kutsuttiin mukaan 7.3. pidettyihin Co-Creation Jameihin.
Saitko riittävästi informaatiota Jameista ennen tapahtumaa? Kehittämistoiveita?
Minkälaisia odotuksia sinulla oli Jameista?

7.

Miten arvioisit Co-creation Jameja kokonaisuutena?
Tarkentavia kysymyksiä eri pisteistä, jos tarpeen:
-

Keskustelumahdollisuudet muiden Jameihin osallistuneiden yritysten kanssa?
Missä määrin odotuksesi täyttyivät?
Kehittämistoiveita?

8.

Kokeilujen pitsaustilaisuus järjestettiin 13.3.2018.
Saitko riittävästi informaatiota tästä tilaisuudesta ennen tapahtumaa? Kehittämistoiveita?
Minkälaisia odotuksia sinulla oli tästä tilaisuudesta?

9.

Pitsausten jälkeen arviointiraati teki päätöksen siitä, minkä yritysten ehdotukset toteutetaan.
Mahdolliset kommenttisi päätöksentekoprosessiin ja päätöksistä tiedottamiseen?

JOS EI HYVÄKSYTTY KOKEILUUN:
10. Onko yrityksenne kiinnostunut osallistumaan vastaaviin tarjouskilpailuihin tulevaisuudessa?
Miksi, miksi ei?
JOS HYVÄKSYTTIIN KOKEILUUN:
11. Minkälaisia odotuksia sinulla on kokeilusta?
KIITOKSET kokemustenne ja näkemystenne jakamisesta!
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Liite 3: Iteraatiokierrokset kehittämistyön aikana

IDEOINTITYÖPAJA: Kehittä-

Liite 3

✓
✓

mistyön tekijä
+ 4 osallistujaa.

✓
✓
✓
✓

Peli-idean lyhyt esittely

Kehittämistyön
tekijä ja muutosvalmentaja

Kehittämistyön
tekijä ja palvelumuotoilija

✓
✓
✓

→
→
→
→

Peli-idean lyhyt esittely

Kehittämistyön
tekijä ja tutki-

✓
✓

muksellisen ke-

Peliprosessi selkeytettävä – mitä tavoitellaan
pelaamisella, mikä on pelin tavoite
Yhteissuunnittelussa valmiiksi suunniteltu ei
motivoi osallistujia
To do -listat, jotain mitä ”jää käteen” – yhteistyön tueksi
Voisiko peliä pelata useammalla kerralla
Ketkä ovat pelin kohderyhmä tai pelaajaosapuolet – ”peliä pitää testata (pelin) oikeilla
asiakkailla”
Voisi liittää muita palvelumuotoilun menetelmiä, esim. empatiakartan, sidosryhmäkartan
tms.
Muutosjohtamista ja organisaatiokulttuurin
muutosta tukevia pelejä on paljon
Pelien pelilliset elementit vaihtelevat
osa peleistä ovat enemmänkin työpajasabluunoita kuin varsinaisia pelejä
Pelin pelilliset elementit
Pelissä pitäisi olla selkeä rakenne ja esim.
pelinappula
Sekä itse peli ja pelilliset elementit tärkeitä,
mutta myös pelitilanne, tavoite ja yhteisymmärryksen syntyminen tavoitteista
Fasilitoinnin merkitys – peli ei ole vain tuote
vaan palvelu
Muotoilupelien kehittämisestä on kirjoitettu
paljon, tutkimuksia löytyy
Peli on hyvä idea ja kehittämistyötä kannattaa jatkaa

hittämistyön
ohjaaja
Peliproton kehittäminen

Kehittämistyön

eteenpäin saatujen oival-

tekijä

→
→
→

Uuden pelilaudan sketchaaminen
Kysymyskorttien rinnalle sattuma-kortit
Pelinappuloita voisi olla sekä yhden henkilön
nappula että ”tiiminappula”

✓
✓

Hyödyllinen työkalu
”Peliä voisi hyödyntää kaupunkiorganisaation
kehittämishankkeissa ja yhteissuunnittelun
prosesseissa”
Kiinnostava työkalu myös projektihallintaa
ajatellen

lusten inspiroimana
Peli-idean ja pelin lyhyt

Kehittämistyön-

esittely

tekijä ja kaupungin johtava
virkamies

Peli-idean ja pelin lyhyt

Kehittämistyön

esittely

tekijä ja 2 järjestötyöntekijää ja 1 järjestömuotoilija

✓

✓
✓

Pelaajien esittely toisilleen pelin alussa – pelitiimin omat esittelykortit kerätään lähtöruudun ympärille
Ekosysteemin eri toimijoiden tarpeet – pelikortit, joihin kirjataan
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✓

Etnografiset menetelmät:

Kehittämistyön

osallistuminen Coco Cosmos

tekijä

pelisessioon Laureassa (haa-

✓
✓
✓
✓

muasiakkuus -menetelmä)
Benchmarkkaus muista

Kehittämistyön

muotoilupeleistä: Tivoli

tekijä

Utopia-peliin tutustuminen

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Benchmarkkaus muista

Kehittämistyön

muotoilupeleistä: ATLAS -

tekijä ja AT-

peliin tutustuminen

LAS-peliä fasilitoinut palvelumuotoilija

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Benchmarkkaus muista

Kehittämistyön

muotoilupeleistä: Kalasa-

tekijä

tama -kokeiluohjelmaan ke-

✓
✓

hitetyn pelin pelitilanteessa, menetelminä ha✓
✓

vainnointi ja haastattelu.

Etnografiset menetelmät:

Kehittämistyön

muista lautapeleistä mini-

tekijä ja some-

netnografialla

yhteisö, jossa

Kuka/kenelle peli on tarkoitettu – peliä voi
pelata yksin, mutta parempi tiiminä, jossa
eri toimijat mukana

Pelillisten elementtien merkitys pelaamisessa
pelin muokkaantuvuus ja joustavuus eri tilanteisiin
moniammatillinen pelaajajoukko plussaa
peli on sekä suomenkielinen että englanninkielinen
Useissa muotoilupeleissä kortit ovat kahdeksankulmioita
Oma pelaajakortti jota täyteään pelin edetessä
pelataan sekä yhteistä peliä että omaa peliä
Vahvasti keskustelupeli, aiheet korteissa on suunniteltu niin, että herättävät keskustelua
Yhteistyö elementtejä ja tehtäviä, joissa pitää
tehdä yhdessä valintoja
Pelin kulku on yllätyksellinen sillä pelaajat valitsevat vapaasti kortin jonka nostavat, ei lineaarinen niin että jokaiseen kohtaan vastataan
pelirakenne tukee tiedon yhteisluomista
selkeät kysymyskortit
tyhjiä kortteja, joihin voi itse kirjoittaa
rakenteen luominen ja tarjoaminenpelaajien väliselle vuorovaikutukselle
Yhteistyön kohteen tarjoaminen
Pelilliset elementit tukevat yhteisen ymmärryksen syntymistä
Peli = kartta, suunnitelma ja kompassi
Peli on englanninkielinen, mutta siitä on saatavilla suomenkielinen versio
On tärkeää tehdä selväksi kaikille pelaajaosapuolille se, miksi pelataan ja mikä on pelin idea ja
tavoite
Kenen kanssa pelataan - myös suuri peliporukka
mahdollinen, jolloin syntyy paljon keskustelua,
mikä koettiin erittäin positiivisena asiana pelitilanteessa
Millainen on hyvä peli
Pelitilanteessa fasilitoinnilla on suuri merkitys yhteistyön ja dialogin synnyttämiseksi
✓
✓

keskustelijoita
yhteensä 19 .
✓
✓

Pelissä tärkeitä elementtejä ovat yhteistyö,hauskuus, yllätyksellisyys ja sattuman
mahdollisuus
Pelin tulisi olla helposti ymmärrettävissä, ”ei
liian monimutkaisia sääntöjä”, ”riittävän
simppelit säännöt, eikä liikaa aikaa kulu alkujärjestelyihin”.
Pelin kesto ei myöskään saa olla liian pitkä –
”kohtuuhelppo oppia ja kestoltaan riittävä
Moni pitää peleistä, joissa saa puhua, selittää
sanoja tai keksiä uusia sanoja tai lauseita
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✓
✓

Kehittämistyön

→

tekijä

→
→
→

Pelin visuaalisen ilmeen

IDEOINTITYÖ-

suunnittelu

PAJA: Kehittämistyön tekijä

✓
✓
✓

Mahdollisuus pelata mahdollisimman monenlaisten ihmisten kanssa on plussaa
Peli, jota voi muunnella käyttötarkoituksen
mukaan on hyvä, esimerkiksi voi pelata vain
osalla pelivälineistä tai vain osan peliä kerralla – ”eri kerroilla ja eri seurassa muodostuu erilaisia käänteitä”
Syntyy idea palvelukonsepteista pelin ympärille
Pelilautapeli (vaatii fasilitaattorin
Pelikortit -peli (korttipeli, jota helppo kantaa
mukana, ei vaadi fasilitaattoria
Digitaalinen peli eli sovellus tai nettisivu

Pelilaudan erilaiset mallit
peli jakaminen ensimmäisen prototyypin mukaisesti kolmeen erilliseen peliosaan
Kysymyskorttien suunnittelu ensin

ja visualisti
Peliproton kehittäminen

Kehittämistyön

eteenpäin saatujen oival-

tekijä

lusten inspiroimana

→
→
→
→

Pelin pelilliset elementit tulevat olemaan pelilauta, pelikortit, pelihahmot eli ukkelit ja
pelaajien omat pelaajakortit
Pelilaudalla kuljetaan eteenpäin pelikortteja
lukemalla ja tehtäviä suorittamalla
Keskustelun ja yhteisen tavoitteen määrittelun ja suunnittelun tukeminen, yhteissuunnittelun tukeminen
Yhteissuunnittelun aikataulun hahmottaminen
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Liite 4: Asiakaspersoonat

Liite 4
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Liite 5: Yhteissuunnittelun rakennuspalikat -muotoilupeli pelillisine elementteineen

Liite 5
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Liite 6: Pelikonseptit

Liite 6
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Liite 7: Yhteissuunnittelun prosessimalli

Liite 7

