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1 JOHDANTO 

”Graafisen suunnittelun yksi keskeisimmistä taidoista on luova ongelmanratkaisukyky. 

Kun suunnittelija on vastaanottanut asiakkaalta briefin, alkaa luova prosessi. Luova pro-

sessi käsittää monta eri vaihetta, joista kaikki pitää toteuttaa erittäin huolella, jotta voidaan 

saavuttaa erinomainen lopputulos.” (Toivanen, 2015). Parhaat ideat ovat usein piilotettuja 

syvälle, mutta löydettävissä käyttäen hyväkseen erilaisia luovuutta edistäviä menetelmiä. 

Luovuus on myös hyvä nähdä kykynä, jota pystytään kehittämään ja ruokkimaan oikeilla 

menetelmillä. Luovuus itsessään on sisäisen mainostoimiston yksi tärkeimmistä voimava-

roista. Luovan huipputiimin kehittyminen ei ole itsestään selvää vaan vaatii valtavasti 

työtä. Jokainen meistä on omalla tavallaan luova, mutta miten luovuutta voisi johtaa siten, 

että se vaikuttaisi positiivisesti työyhteisön hyvinvointiin, sekä samaan aikaan olisi talou-

dellisesti kannattavaa? 

Tässä kehittämishankkeessa tutkitaan luovuutta ja luovuuden johtamista kohdeorganisaa-

tiossa muotoilun keinoin, sekä kehitetään ideointimenetelmää tuomaan lisäarvoa brän-

distrategian toteutukseen. Muutosprosessia arvioidaan muutoksen johtamisen teorian 

avulla. Opinnäytteeni suunnitteluvaiheessa nousi monia keskeisiä kysymyksiä mieleeni, 

joihin etsin tutkimukseni aikana vastauksia. Millä menetelmillä/keinoilla mainostoimiston 

luovaa prosessia pystytään parantamaan? Voidaanko työskentelymalleja ja -prosesseja 

harmonisoida? Kuinka luovaa prosessia ohjataan ja johdetaan? Mitä erityispiirteitä on 

ajattelun ammattilaisten johtamisessa? 

Hankkeen myötä sisäisen mainostoimiston luovuuden tulisi kehittyä; oikeilla menetelmillä 

pystytään vaikuttamaan tiimin tuottavuuteen ja tehokkuuteen. Tarkoituksena on luoda 

kohdeorganisaation inhouse-mainostoimistoon luovuutta tukeva kulttuuri eli kehittää luo-

vuutta sisäisen mainostoimiston voimavarana.  

Hankkeen tavoitteena on kehittää luovaa prosessia kohdeorganisaation sisäisessä mai-

nostoimistossa. Kehittämistyön avulla viedään mainostoimiston työskentelykulttuuri uu-

delle tasolle. Uuden työskentelymallin avulla luovan prosessin lopputuloksessa yhdistyvät 

kohdeorganisaation brändistrategia ja trendihierarkia eli asiakkaille luodaan lisäarvoa. 

Konkreettisena lopputuloksena hankkeesta syntyy mainostoimistolle luovan prosessin työ-

kalupakki.  

Henkilökohtaisena tavoitteenani on kehittyä luovuuden johtajana. Tällä en tarkoita luovan 

tiimin henkilöstöjohtamista vaan keskittymistä varmistamaan, että luovuus kasvaa tiimin 

voimavarana. Haluan tietää mitkä asiat teorian mukaan vaikuttavat luovuuden kehittymi-

seen huipputiimissä ja kuinka luovuutta johdetaan. Minulle oleellista tässä hankkeessa on 
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tavoitteellisen työskentelykulttuurin kehittäminen kohdeorganisaatiossa. Hyvän yhteistyön 

avulla toisia tukien ja kunnioittaen luodaan parasta mahdollista laatua ja lisäarvoa asiak-

kaiden tarpeisiin. 

Työn tietoperustan ytimenä on luovan huipputiimin kehittyminen, siihen vahvasti vaikut-

tava luovuus työyhteisön voimavarana sekä muutoksen ja luovuuden johtaminen. Työtä 

ohjaavat kohdeorganisaation arvot ja strategia. Paneudun myös maailmalla sisäisten mai-

nostoimistojen trendiin ja arvioin sen vaikutuksia luovuuteen. Tutkin muotoilun keinoin 

kohdeorganisaation nykytilannetta ja kehitän saamani tiedon pohjalta sisäiselle mainostoi-

mistolle uudenlaisen työskentelytavan luovan prosessin ideointivaiheeseen.  

Tässä hankkeessa käytetään tutkimusmenetelmänä kehittämistutkimusta. Kehittämistutki-

muksella tarkoitetaan tutkimusmenetelmää, jossa tutkitaan kehittämällä uusia toimintata-

poja. Menetelmän vahvuus on, että tutkimuksesta syntyy sekä käytännön tarpeeseen ke-

hitetty konkreettinen kehittämistuotos, kuten tässä hankkeessa luovan prosessin työkalu-

pakki inhouse-mainostoimistolle, että teoriaa kehitetyn tuotoksen ja kehittämisprosessin 

olemuksesta. Tätä teoriapohjaa voidaan käyttää hyväksi asiakastapaamisissa, sekä esi-

tyksissä luovien ratkaisujen ja toimintamallien perusteluissa. 

Kehittämistutkimuksessa uusia ideointimenetelmiä testataan yhdessä tiimin kanssa ja niitä 

tarvittaessa muokataan ja kehitetään toimivaksi kohdeorganisaatiossa. Kehittämistoimin-

nassa käytetään tiedonkeruussa hyväksi sisäisen mainostoimiston asiakkaiden haastatte-

luja, asiakastyytyväisyystutkimuksia, työntekijähaastatteluja ja muuta muotoilun keinoin 

tehtyä havainnollistavaa materiaalia. Sisäisen mainostoimiston projekteista saadaan myös 

laadukasta informaatiota tuntiraportointijärjestelmästä Marathonista. 

Tälle kehittämishankkeelle erityistä on työskentelymallin toimivuus yli maarajojen, sekä 

pienen luovan yksikön toimiminen ison organisaation sisällä. Vuorovaikutus tiimin sisällä, 

sekä asiakkaiden kanssa on erittäin tärkeää. Toimintaympäristön muutosten nopeus ja 

kompleksisuus edellyttävät hankkeen läpiviennissä epävarmuuden sietämistä, muiden 

esittämien näkemysten kunnioittamista ja joustavaa päätöksentekoa toiminnan eri vai-

heissa.  

Kehittämistyössä käytetyistä kuvioista löytyy kuvaluettelo lähteiden yhteydestä. Opinnäy-

tetyö sisältää salaisiksi määriteltyjä liitteitä 6 kappaletta. Julkaisutilaisuudessa esitellyn 

työn laajuus liitteineen on 42 sivua. 
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2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 

1. Tarvetila ennen vuotta 2018 

Kehittämistarpeen havaitseminen ja ongelmien kiteytyminen. Asiakastyytyväisyys tutki-

muksissa havaittiin kehittämistarpeita tiimin luovuudessa. Laatu ja tulos voisivat parantua 

kehittämällä tiimin luovaa prosessia, jolloin luovien ratkaisujen kehittäminen ja monipuoli-

set ammatilliset kyvyt paranisivat.  

2. Vallitsevan käytännön analyysi elokuu-syyskuu 2019 

Ongelmien pohjalta laadittu käytännön analyysi, jonka pohjana asiakastyytyväisyystutki-

mustulokset, tuntiraportointinumerot, uusi brändistrategia ja sisäisten mainostoimistojen 

trendit maailmalla. Palvelumuotoilun menetelmillä analysoidaan nykytilanne ja hahmote-

taan tulevaisuutta, sekä tutkitaan kirjallisuuden kautta mitä erityispiirteitä on luovan huip-

putiimin johtamisessa. 

3. Uuden ratkaisun mallintaminen syyskuu 2019 

Uusia toimintamalleja mallinnetaan kehittämistutkimuksen menetelmillä. Kehittämisen 

myötä luovaprosessi vastaa entistä paremmin muuttuneisiin tarpeisiin ja uuteen brän-

distrategiaan.  

Luvussa 5 esitellyn suunnan muutoksen takia alla harmaalla esitetty osa hanketta ei to-

teutunut suunnitellulla tavalla vaan joustavan päätöksen teon avulla päädyttiin viemään 

hanke läpi erilaisin keinoin. 

4. Uuden mallin kokeilu ja tutkiminen lokakuu 2019 

Luovan prosessin malleja kokeillaan toimintatutkimuksen avulla yhdessä sisäisen mainos-

toimiston kanssa. Lähtökohtana on siten tieteellisyyden ja käytännöllisyyden yhdistäminen 

sekä työntekijöiden sitouttaminen toimintaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa han-

ketta. 

5. Uuden mallin käyttöönotto marraskuu 2019  

Luova prosessi otetaan käyttöön osaksi joka päiväistä työskentelyä sisäisessä mainostoi-

mistossa. 

6. Prosessin arviointi marraskuu 2019 

Arvioidaan prosessin vaikutusta sisäisen mainostoimiston toimintaan sekä vaikutusta stra-

tegian toteutumiseen tiimissä ja sen sidosverkostoissa konsernissa. 

7. Uuden käytännön vakiinnuttaminen ja laajeneminen 2020 



4 

3 LUOVA HUIPPUTIIMI TEOREETTISENA YTIMENÄ 

Luovan huipputiimin kehittyminen sisäisessä mainostoimistossa tarvitsee tuekseen luo-

vuutta tiimin voimavarana, toimivaa luovuuden johtamista, muutoksen johtamista sekä 

näiden asioiden kiteytymistä yhteen. Maailma muuttuu koko ajan kompleksisemmaksi. 

Huipputiimin kehittymisen kannalta kaikki teorian kannalta keskeiset asiat ovat jo ole-

massa, mutta kuten Albert Einstein on sanonut: hän vain keksi uuden tavan yhdistää ne. 

Sisäisen mainostoimiston osalta tämä on siis johtajuuden, muutoksen ja luovuuden yhdis-

tämistä uudella tavalla ja parempien vaihtoehtojen keksimistä.  

Sydänmaanlakan (2009) mukaan: ”Luova huipputiimi ei synny itsestään vaan, se vaatii 

paljon raakaa työtä.” Luovassa työyhteisössä on erityisiä piirteitä verrattuna tavanomai-

seen tiimityöskentelyyn.  Uusi aivotyöläisten luokka kaipaa yrityksiltä ja niiden johdolta 

uutta, suurempaa agendaa mihin sitoutua (Kilpinen, 2008). Luovuus ja innovatiivisuus or-

ganisaatiossa ovat haaste, mihin kuuluu tavallista organisaatiota enemmän sitoutumista 

arvoihin ja sääntöihin, sekä yksilön halua toimia vastuullisesti. Käytännössä tämä agenda 

voi olla vaikka hyvin tehty, perusteltu ja jalkautettu strategia.  

3.1 Luovuus työyhteisön voimavarana  

Mitä luovuus sitten on ja mikä on luovuuden merkitys? Luovuus on kyseenalaistavaa ja 

uutta etsivää ajattelua. Luovuus ei ole ilotulitusta ja peräkkäin syttyviä lamppuja vaan 

usein se vaatii kykyjä ja työkaluja kokonaisuuksien hahmottamiseen, sekä systemaattista 

tapaa etsiä ongelmaan ratkaisua yhdistelemällä asioita uudella tavalla. Sydänmaanlakka 

määrittelee luovuuden seuraavasti: Luovuus on kyky nähdä asioita uusista näkökulmista 

ja rakentaa siitä jotain uutta ja omaperäistä ja toimivaa (Sydänmaanlakka 2009, 253). 

Luovuuden merkitys tulee esille lisäarvona. Luova idea ei ole päälle liimattua muodikasta 

grafiikkaa ja värikkäitä kuvioita, vaan se on jotakin enemmän. Se antaa lisäarvoa asiak-

kaalle: iloa, hyvinvointia ja merkitystä.  

Luovuuden kolmen i:n teorian mukaan luovuus on kyky ihmetellä, innostua ja innovoida.  

Luovuus itsessään tulisi kuitenkin nähdä osaamisena, jota pystytään konkreettisesti koulut-

tamaan ja kehittämään. Koulutuksella tuetaan yksilön, tiimin ja koko organisaation luo-

vuutta. Iso kysymys on myös, että onko työyhteisöllä riittävät resurssit luovuuden kehittä-

miselle ja pystytäänkö niitä hyödyntämään tehokkaasti. Resursseja voi hahmottaa henki-

löstön osaamisen ja oppimiskyvyn, tietojärjestelmien, rahan ja ajan kautta. 

Pekka Himanen on mallintanut luovan työyhteisön kuvion 1 mukaisesti. Perustana on, että 

organisaatiokulttuuri on rakennettu keskinäisen luottamuksen ja kunnioituksen varaan. 
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Käsitteet tässä mallissa ovat melko abstrakteja ja niiden mittaaminen on mahdotonta. Toki 

intuitiivisen tutkimuksen avulla pystytään aistimaan ja havainnoimaan tilannetta työyhtei-

sössä. Hyvänä pohjana havainnoimisille voi käyttää mahdollisia henkilöstötutkimuksia, 

mistä löytyy viitteitä työyhteisön hyvinvoinnista.  

Luovassa työyhteisössä pelon ilmapiiristä täytyy hankkiutua välittömästi eroon. Organi-

saatiokulttuuri, jossa ihmisellä ei ole turvallista olla kadottaa luovuutta ja potentiaalia hyö-

dyntävän kulttuurin. Ihmisten tulee voida olla aidosti omina itsenään ja kunnioittaa, sekä 

luottaa työyhteisöönsä. Luova työyhteisö perustuu turvallisuudelle ja luottamukselle. 

Erityisesti nostaisin mallista esille myös dialogin. Johtaminen on vuorovaikutusta ja vuoro-

vaikutus dialogeja. Dialogia pystyy parantamaan ihan pieniltä tuntuvilla asioilla, jotka vai-

kuttavat kuitenkin suuresti dialogin laatuun. Kuulostaa yksinkertaiselta sanoa, että pitäisi 

olla läsnä. Se, että vilkuilet kelloa ja kurkistat, onko Instagramiin tullut uusia kuvia, saattaa 

tuntua viattomalta, mutta todellisuudessa se vaikuttaa dialogiin paljon. Keskittymällä het-

keen tuet työyhteisön luovuutta enemmän kuin arvaatkaan. 

 

 

KUVIO 1. Luova työyhteisö (Kilpinen 2008, 80, Himasen mukaan)  
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3.2 Luovuuden johtaminen 

Luovia asiantuntijaorganisaatioita ovat työyhteisöt, joissa työtä tehdään korkeatasoisen, 

tasaveroisen osaamisen pohjalta - eli yhä useammat aikamme työyhteisöt. Tällaista 

organisaatiota ei johdeta menestykseen käskien, kontrolloimalla tai hallinnoimalla. 

Tarvitaan uutta näkemystä sekä johtamisesta että organisaatiosta ja usein myös syvällisiä 

asennemuutoksia. (Huuhka, 2010.) 

Myös luovuuden johtaminen perustuu innostumiseen, innostamiseen ja innovointiin, mikä 

on yksilön ja tiimin sisäisen motivaation, sekä organisaation vision ja unelman 

herättämistä (Sydänmaanlakka, 2009). Sydänmaanlakan teorian mukaan luovaksi 

huipputiimiksi voi kasvaa seuraavien kuuden askelman kautta: 

1. Asioiden johtaminen toimii: tavoitteena tehokkuus 

2. Ihmisten johtaminen toimii: tavoitteena sisäinen motivaatio ja sitoutuminen 

3. Erilaisuuden johtaminen toimii: tavoitteena moninaisuus 

4. Luovuuden johtaminen toimii: tavoitteena jatkuva uudistuminen 

5. Virtuaalinen johtaminen toimii: tavoitteena voimakas yhdessä tekemisen ja läsnä-

olon tunne, vaikka tiimi toimii hajautuneena 

6. Verkostojen johtaminen toimii: tavoitteena laajat kontaktit yrityksen sisällä ja ulko-

puolella. 

Tämä teoria kattaa moniulotteisesti perinteistäkin johtamisoppia. Puhuttaessa luovasta 

huipputiimistä tulisi ennen kaikkea keskittyä luovan johtamisen periaatteisiin olettaen, että 

kohdat 1-3 ja 5-6 ovat kunnossa. Luovassa johtamisessa tavoitteena on jatkuva uudistumi-

nen, mikä tarkoittaa tiimin luovuuden ja innovatiivisuuden tukemista kaikilla mahdollisilla 

tavoilla ja keinoilla. Yleisesti luovuus lisääntyy yhteisestä ihmettelystä ja innovoinnista. Luo-

vuudelle tulisi asettaa selkeät tavoitteet, joita pystytään seuramaan systemaattisesti. Luo-

vuustekniikoita tulisi käyttää aktiivisesti ja tiimiä kouluttaa luovuuteen. 

Kiinnittäisin myös erityisesti huomiota verkostojen johtamiseen. Luovuuden kannalta on tär-

keää, että tiimillä on laajat kontaktit sekä yrityksen sisällä, että ulkopuolella. Sisäisellä mai-

nostoimistolla nämä sidosryhmät ovat limittäin. Havaintojeni perusteella kohde organisaa-

tion sisäisessä mainostoimiston työntekijöiden tulisi kiinnittää huomiota verkostoitumiseen, 

sillä se kantaa hedelmää luovuuden kehittymisessä.  
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4 HANKKEEN TAUSTA 

4.1 Inhouse-mainostoimiston kehitys lukuina 

Salainen liite 1 

4.2 Kohdeorganisaation strategia ohjenuorana hankkeelle 

Salainen liite 2 

4.3 Sisäisten mainostoimistojen trendi; uhka vai mahdollisuus? 

Puhuttaessa mainostoimistoalasta ei voida sivuuttaa keskustelua luovuudesta ja innovaa-

tioista. Luovuus ei ole vain tiettyjen ihmisten etuoikeus, vaan jokainen ihminen on luova, 

kun vaan sille annetaan riittävästi tilaa ja oikeanlainen ilmapiiri. Sinulla on mielikuvitus, 

jolla voi saada aikaan suurempia asioita kuin ikinä uskoitkaan (Solatie & Mäkeläinen, 

2013). 

Kuinka innovatiivisuus sitten näkyy mainostoimistojen arjessa? Onko se taiteellisten ih-

misten korkealentoisia ideoita vai hyvin johdettuja ideointisessioita monialaisessa poru-

kassa? Onko se kuplivia juhlia vai sittenkin puurtamista ideoiden eteen? Tiedän, ettei näi-

hin kysymyksiin ole yksiselitteisiä vastauksia, mutta jotain tulevaisuudesta ja trendeistä 

kertoo sisäisten mainostoimistojen räjähdysmäinen kasvu USA:n markkinoilla. 

Vuonna 2018 64 % yrityksistä USA:ssa on sisäinen mainostoimisto, kun vielä kymmenen 

vuotta sitten toimistoja oli vain 42 % yrityksistä (Burns, 2018). Kasvu on yllättänyt meidät 

kaikki. Sama trendi näkyy myös Euroopassa ja on hiljalleen rantautumassa myös tänne 

pohjolaankin.  

Vihdoinkin on ymmärretty, että mediaseksikäs ulkoinen mainostoimisto ei ole se ainut oi-

kea ratkaisu markkinoinnin suunnittelulle. Sisäisissä mainostoimistoissa työstä 44 % on 

perinteistä printtimainontaa. Digitalisoitumisen myötä myös sisäisten toimistojen työt ovat 

muuttuneet. 38 % töistä on digiä. (Burns, 2018.)  

Pääsääntöisesti tätä muutosta selitetään kustannustehokkuudella, mutta samaan aikaan 

markkinoijat ovat olleet erittäin tyytyväisiä sisäisistä mainostoimistoista saamaansa työ-

hön, eikä se ole ihme. Sisäisissä mainostoimistoissa sekä brändi- että alatuntemus ovat 

aivan eri tasolla. Yritysten sisällä hengitetään brändiä, eikä työlistalla ole monia eri brän-

dejä samaan aikaan.  
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Toisaalta yleisissä keskusteluissa tulee usein esille juuri tuo mainostoimistojen innovatiivi-

suus. Saadaanko yrityksen ulkopuolelta silti tuoreempia ajatuksia ja syökö sisäisten mai-

nostoimistojen käyttö luontaista kasvua ja kehitystä. Myöskään tähän kysymykseen en ole 

löytänyt selkeitä vastauksia vaan enemmänkin mielipiteitä mainostoimisto johtajilta, joiden 

leipää on nyt nakerrettu sisäisten toimistojen toimesta. Koen näiden lausuntojen kuitenkin 

olevan hyvin subjektiivisia. 

Tämän nopea sisäisen suunnittelun kasvu on tuonut mukanaan myös haasteita. Lisäänty-

neet työmäärät hankaloittavat työnkulun ohjaamista ja monet näkevät tiimien kasvun 

myös johtamisen haasteena (Kukkonen, 2018). Näen tässä muutoksessa myös isompaa 

työelämän muutosta y-sukupolven työelämään tulemisen myötä. Y-sukupolvi on syntynyt 

vuosina 1980-1995 ja he haastavat aiemmat sukupolvet elämän asenteellaan ja suhtautu-

misellaan vanhoihin työelämän johtamisen malleihin. Ehkä mainostoimisto ei ole enää 

houkuttelevin vaihtoehto vastavalmistuneelle suunnittelijalle, vaan nuori ammattilainen et-

siikin elämäänsä tasapainoa työn ja vapaa-ajan välille. Pinnallinen ja kilpailuhenkinen mai-

nostoimistomaailma ei välttämättä vedä puoleensa vaan valitaankin omia arvoja mukai-

leva yritys. Ehkäpä nämä sanavalmiit uuden sukupolven edustajat tuovatkin sisäisiin mai-

nostoimistoihin juuri sitä innovatiivisuutta, mitä on pitkään perään kuulutettu.  

Mielestäni mainostoimiston innovatiivisuudessa on kyse johtamisesta. Hyvin johdetun luo-

van prosessin myötä mainostoimiston luovuus kehittyy; pystytään vaikuttamaan tiimin 

tuottavuuteen ja tehokkuuteen. Innovatiivisuudessa ei ole kyse vain kyvystä ja kapasitee-

tista luoda ideoita vaan uusien ideoiden hyödyntämisestä.	

Innovaatio on laajasti ottaen idea, käytäntö, esineellinen tai menetelmällinen rat-

kaisu, jonka potentiaaliset omaksujat (individual or unit of adoption) näkevät ja 

käsittävät uudeksi (Rogers 1995; Dewar & Dutton 1986).  

Innovatiivisuuden näkökulmasta sisäisessä suunnittelussa on potentiaalia. Monialaisissa 

kollegoiden tiimeissä voidaan saada useampia eri näkökulmia työskentelyyn. Mainostoi-

mistoissa kuitenkin loppujen lopuksi on edustettuna vain muutaman eri alan ammattilaisia 

ja näin ollen ajatukset ja ideat saattavat joskus jäädä suppeammiksi ja niistä puuttuu ker-

roksellisuus. Toisaalta taas yrityksen omat työntekijät saattavat olla liian lähellä ja näin ol-

len oman ”laatikon ulkopuolelta” ajattelu voi olla vaikeaa.  

Yhdessä asiassa olen kuitenkin samaa mieltä useimpien lähdeartikkelieni kirjoittajien 

kanssa. Yhteistyö on tässä muuttuvassa maailmassa noussut tärkeäksi. Sisäiset ja ulkoi-

set mainostoimistot tarvitsevat toisiaan. En näe tulevaisuudessa maailmaa, jossa yritykset 

voisivat tehdä kaiken suunnittelun sisäisesti, mutta toivon että emme myöskään palaa 

maailmaan, jossa ”mainostoimisto gurut” voivat määritellä työlleen minkä vain hinnan. 
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Sisäisten mainostoimistojen nouseva trendi on mahdollisuus innovatiivisuudelle. Pitää löy-

tää oikeat ihmiset oikeisiin rooleihin ja luoda innovatiivisuutta ruokkiva ilmapiiri, sekä kehit-

tää toimivat työskentelytavat. Tämä kaikki on mahdollista, mutta vaatii hyvän strategian ja 

ehkä jopa hieman tuuria ja onnea matkalla.  

4.4 Palvelumuotoilu kehitystyön taustana 

Olen tarkastellut sisäisen mainostoimiston toimintaympäristöä palvelumuotoilusta ja stra-

tegisesta muotoilusta tuttujen työkalujen avulla. Palvelumuotoilu on systemaattinen tapa 

lähestyä palveluiden kehittämistä ja innovointia yhtä aikaa sekä analyyttisesti että intuitiivi-

sesti (Tuulaniemi, 2018,10). Loogiseen päättelyketjuun, tosiasioihin, asiakastutkimukseen 

ja dataan liittyvä tieto on analyyttistä lähestymistä aiheeseen. Intuitiivisuudella tarkoitetaan 

kykyä hahmottaa tulevaisuutta ja sitä mitä ei ole vielä olemassa. Tässä luvussa esittelen 

käyttämiäni työkaluja, sekä niistä löytämiäni havaintoja ja analysointia nykytilasta, sekä 

alan tulevaisuudesta. 

4.4.1 Service blueprint 

Service blueprint eli palvelujärjestelmän visuaalinen kuvaus on Shostackin prosessin ana-

lyysimenetelmä, joka perustuu ajan ja liikkeen suunnitteluun (Tuulaniemi 2018, 212). Jär-

jestelmä kuvaa visuaalisesti toimenpiteet ja tapahtumat, sekä prosessit asiakaspalvelun 

kannalta, sekä palvelun näkyvyysrajan takana. Kuvaukseen liittyvät kaikki palvelun suun-

nittelua ja johtamista ohjaavat tekijät sisältäen mm. aikataulut, projektisuunnitelmat. 

Visuaalinen kuvaus koko palvelusta helpottaa kokonaisuuden hahmottamista. Oheinen 

kuvio 3 kohdeorganisaation toiminnasta selventää prosessin kontaktipisteitä ja avaa tar-

kemmin mitä tausta- ja tukitoimintoja prosessissa on. Kun kehittää prosessin yhtä osaa on 

syytä ottaa huomioon koko blueprintissä esitetty kokonaisuus.  
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KUVIO 3. Inhouse-mainostoimiston Service blueprint 

4.4.2 Story board 

Story board, eli kuvakäsikirjoitus auttaa suunnittelijoita asettumaan niiden ihmisten ken-

kiin, jotka palvelua käyttävät. Se auttaa ymmärtämään palvelun kontaktipisteissä tapahtu-

vaa vuorovaikutusta ja niiden rajapintoja. Kuvakertomusta voidaan näyttää kollegoille ja 

se antaa mahdollisuuden antaa kriittistä palautetta. Parhaimmillaan story board on suun-

nittelun alkuvaiheessa, sillä se auttaa tutkimaan suunnittelumahdollisuuksia ja tarkasta-

maan käyttäjien vaatimuksia.  

Oheinen kuvakertomus kuviossa 4 esittelee optimaalisen tarinan onnistuneesta projek-

tista. Nykyaikaisessa työelämässä asiat eivät kuitenkaan ole näin yksinkertaisia. Tässä 

opinnäytetyössä keskitytään pieneen osaan kohdeorganisaation kuvakertomusta, mutta 

suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon laajemmalti koko prosessi. On siis hyvä ottaa huo-

mioon luovan prosessin kehittämisen muutokset vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. 

Haluaisitko asiakkaana kuulla prosessin etenemisestä enemmän? Tuottaako luova pro-

sessi materiaalia, joka auttaa asiakasta päätöksentekemisessä?  
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KUVIO 4. Inhouse-mainostoimiston Story board 

4.4.3 Pestel 

Pestel-analyysia käytetään yrityksen tai organisaation toimintaympäristön tarkasteluun ja 

analysointiin. Analyysillä kartoitetaan muutosvoimia eli erilaisia ilmiöitä, alueen tai organi-

saation kehittymistä ohjaavia ja muokkaavia tekijöitä. Oheisessa analyysissä kuviossa 5 

tarkastellaan sisäisen mainostoimiston tulevaisuuden näkymiä ja pohditaan luovan pro-

sessin kehitystyössä esiin tulevia kysymyksiä. Erityisesti analyysissä nousee esille sosiaa-

liset asiat ja suurimmat ratkaistavat ongelmat liittyvätkin tähän alueeseen. On kuitenkin 

hyvä tiedostaa analyysissä esiin tulleet kysymykset esimerkiksi teknologian kannalta. 
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Ratkaisut, jotka toimivat lokaalissa tiimissä, eivät välttämättä vielä teknologisesti toimikaan 

globaalin tiimin työskentelyssä vaan saatetaan tarvita hyvinkin luovia teknologisia ratkai-

suja. 

  

KUVIO 5. Inhouse-mainostoimiston Pestel-analyysi 

4.4.4 Trendikartta 

Trendikartta perustuu tulevaisuuden tutkimuksen megatrendeihin ja trendeihin. Karttaan 

on valittu sisäisen mainostoimiston toimintaympäristöön vaikuttavia trendejä, jotka on 

syytä huomioida luovan prosessin kehitystyössä. Trendikartan avulla organisaation tule-

vaisuuden ennakoinnista voidaan tehdä vaivatonta. Karttaan valitaan kyseisen organisaa-

tion kannalta merkittävät trendit ja perustellaan juuri tämän trendin tärkeys organisaation 

tulevaisuuden kannalta.  

Tämä kuviossa 6 esitetty kartta on kehitetty sisäisten mainostoimistojen kehityksen kan-

nalta, eli siinä kuvataan trendejä, jotka vaikuttavat työntekemiseen nyt ja tulevaisuudessa. 

Näiden trendien pohjalta voidaan todeta, että sisäisen mainostoimiston työskentelyn kehit-

täminen on tärkeää ja ajankohtaista. Nämä trendit tulee myös huomioida muutoksen joh-

tamisessa. Kaikki sisäisen mainostoimiston työntekijät eivät välttämättä suhtaudu muutok-

seen samalla intensiteetillä vaan omien näkemyksiensä kautta. Kuitenkin olisi hyvä val-

mistautua tulevaan ja uusiin sukupolviin sekä työn murrokseen. 
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KUVIO 6. Inhouse-mainostoimiston trendikartta 

 

4.4.5 Sidosryhmäkartta 

Salainen liite 3 

4.4.6 Varjostus 

Salainen liite 4 

4.4.7 Palvelupolku 

Salainen liite 5 
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5 SUUNNANMUUTOS HANKKEEN EDETESSÄ 

Työn edetessä ja nykyisen tilanteen hahmottamisen aikana minulle vahvistui käsitys, että 

luovan prosessin muutoksella on mahdollista luoda lisäarvoa koko ideointivaiheeseen. 

Kohdeorganisaation brändistrategiaa ollaan juuri lanseeraamassa ja brändityö pystytään 

sitomaan kehittämääni ideointimenetelmään. Jotta ideointi on monipuolista ja tulevaisuu-

teen suuntaavaa strategian lisäksi ideointiin on hyvä liittää myös tulevaisuuden trendit; 

sekä konsernin sisäinen trendihierarkia, että laajemmalti megatrendejä. Näin ollen kehittä-

mäni ideointimalli ei koske vain sisäistä mainostoimistoa vaan on laajemmalti konsernin ja 

sidosryhmien käytettävissä. Näiden oivallusten kautta luonnollisesti hanke siirtyi lähem-

mäs brändinstrategian toteuttamista ja koko hanke muutti hieman muotoaan. 

Hankkeen edetessä paljastui myös, että en tule palaamaan opintovapaaltani takaisin si-

säisen mainostoimiston työntekijäksi vaan tieni vie uusiin haasteisiin. Näistä muutoksista 

johtuen hankkeeseen suunniteltu ideointityökalujen testaaminen ja lanseeraus rajautuu 

tämän opinnäytteen ulkopuolelle. Mallintamaani työskentelytapaa kuitenkin kehitetään 

brändistä vastaavan tiimin kanssa toimimaan brändistrategian toteuttamisessa. Lopputu-

losta tullaan myös arvioimaan kohdeorganisaation näkökulmasta. Liitän työhöni muutos-

johtamisen teorian mukaan suunnitellun muutossuunnitelman alkuperäisestä suunnitel-

mastani poiketen. 
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6 UUDEN TYÖSKENTELYTAVAN MALLINTAMINEN 

Lukemani teorian ja käyttämieni työkalujen avulla olen saanut kokonaiskäsityksen hank-

keen taustoista. Tarkastellessani havaintojani lukemani teorian kautta olen tullut siihen 

johtopäätökseen, että luovuuden johtaminen kehittämistyöni kohteena olevassa sisäi-

sessä mainostoimistossa on alkumetreillä. Askelia oikeaan suuntaan on otettu, mutta 

matka on vielä pitkä.  

Havaintojeni perusteella työyhteisön luovilla työkaluilla pystyisi lisäämään arvoa suunnitte-

lutyöhön ja varmistamaan, että toteutettu lopputulos vastaa brändistrategian asettamia 

viestinnän aineksia, sekä trendihierarkiaa yleismaailmallisia megatrendejä unohtamatta. 

Keräämäni tiedon avulla päädyin siis rakentamaan sisäiselle mainostoimistolle työkalupa-

kin, joka sisältää brändikortit ja trendikortit suunnittelun ja ideoinnin avuksi. Esittelen 

tässä opinnäytetyössä korttien käyttöä. Itse korttien sisältö on kohdeorganisaation tär-

keintä omaisuuttaa ja jää näin ollen salaiseksi osuudeksi opinnäytetyötä. Brändi- ja trendi-

korttien materiaalit luovutetaan kohdeorganisaation käyttöön. 

Korttipakkojen käyttö ideointityökaluna on yksinkertaista. Korttipakkoja voi käyttää apuna 

isomman tiimin kanssa yhteissuunnittelussa, mutta niistä on hyötyä myös yksittäisen työn-

tekijän työskentelyssä. Korttipakasta löytyy teemakortteja, joissa on kuva, sekä selventävä 

sana tai lyhyt teksti. Teemakorttien lisäksi korttipakassa on tehtäväkortteja, joiden sisältö 

on esitelty alla luvuissa 6.1 ja 6.2. Ideoinnin alussa fasilitaattori kertoo lyhyesti mihin on-

gelmaan ollaan etsimässä ideoita. Teemakortit levitetään pöydälle kaikkien nähtäväksi. 

Työskentelyyn voidaan käyttää joko brändi- tai trendikortteja tai molempia pakkoja yh-

dessä. Tämän jälkeen valitaan yksi tai useampi tehtäväkortti riippuen käytettävästä ajasta. 

Tehtäväkortti luetaan ääneen ja fasilitaattori määrittelee tehtävän tekemiseen käytettävän 

ajan. Tehtävän suorittamisen jälkeen fasilitaattori pitää huolen, että saadut ideat kirja-

taan/arkistoidaan jatkotyöstämistä varten. 

Avaan suunnitelmaani työkalujen käytöstä kuviossa 10 esitetyn Business Model Canvak-

sen avulla. Se on menetelmä, jota käytetään uuden toiminnan ideoinnin, arvioinnin ja 

suunnittelun visuaalisena välineenä. Menetelmä on Sveitsiläisen Alexander Osterwalderin 

kehittämä liiketoiminnan kuvaustapa. Siinä kuvataan selkeästi ja lyhyesti, mitä organisaa-

tio tekee ja millaisia palveluita se tuottaa arvolupauksensa mukaisesti. Kuvatut elementit 

ovat hyödyllinen lisä strategialähtöiseen suunnitteluun.  

KUVIO 10. Uuden työskentelytavan Business Model Canvas. Salainen liite 5. 
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Esiteltyäni ensimmäisen version korttipakoista kohdeorganisaatiolle palaute oli hyvää. 

Työskentelymallia kehuttiin luovaksi sekä brändistrategiaa vastaavaksi. Koimme kuitenkin, 

että brändistrategia ei ole tyhjentävä, vaan mukaan tulisi lisätä brändikortteihin vielä yksi, 

kysymysmerkin sisältävä kortti, joka auttaa avaamaan ajattelua vielä vähän strategian ul-

kopuolelle.  

Toinen keskusteluissa noussut kehittämiskohta on tunteiden ja emootion käsittely ideoin-

nin yhteydessä. Mihin tunteeseen haluamme vastata kehittämällämme palvelulla, ratkai-

sulla, tuotteella tai toimintatavalla? Mitä tunteita herätämme kuluttajassa? Mielestäni tämä 

kehittämiskohta jää kuitenkin suurimmalta osaltaan työpajan pitäjän, eli fasilitaattorin vas-

tuulle. Hänen täytyy pitää huolta, että halutut tunteet välittyvät jo ideointivaiheessa. Fasili-

tointi on kannustamista luovuuteen ja tuloksellisuuteen. ”Fasilitointi-termin alkuperä on la-

tinankielen sanassa facil, joka tarkoittaa helppoa. Tarkoituksena on siis tehdä ryhmien 

työskentelystä helpompaa edistämällä ryhmän luovuutta ja saamalla kaikkien asiantunte-

mus yhteiseen käyttöön. Tavoitteena on myös ajan tehokas käyttö ja tuloksellisuuden var-

mistaminen.” kirjoittavat Summa ja Tuominen Fasilitaattorin työkirjassa. (2009) Fasilitoi-

jalla on siis iso vastuu koko ideointiprosessin läpiviennissä.  

Tämän kehittämiskohdan avuksi päätinkin valmistella myös pakkaan yhden kortin fasili-

taattorille. Lukemani teorian pohjalta hänen panoksensa prosessiin ja ammattitaitonsa on 

ensiarvoisen tärkeää. Pitää kuitenkin muistaa, ettei kukaan ole seppä syntyessään, vaan 

hiljalleen fasilitoinnissa pystyy kehittymään ja kokemuksen kautta prosesseista saa tehok-

kaampia ja tuloksellisempia.  

6.1 Brändikortit brändistrategian toteuttamiseen 

Uuden brändistrategian toteuttaminen on juuri alkamassa. Brändin avainteemat on nyt 

määritelty ja niiden kautta on menty syvemmälle viestinnän sisältöihin. Kuinka sitten var-

mistetaan, että suunnittelutyössä otetaan huomioon uusi brändistrategia? Brändikorttien 

tarkoituksena on selkeyttää suunnittelutyötä haluttujen teemojen ympärille ja varmistaa, 

että lopputuloksessa näkyy brändistrategia. Korttien käyttöohjeet mukailevat Sitran mega-

trendikorttien käyttöohjeita.  

Mihin soveltuvat:  

Brändikortit helpottavat suunnittelun ideointivaihetta ja koko luovaa prosessia. Ne rajaavat 

viitekehyksen valittuihin teemoihin ja niiden avulla saadaan brändin ydin osaksi suunnitte-

luprosessia. 
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Hyödyt: 

Korttien avulla saadaan kokonaiskuva suunnittelun teemoista ja samalla brändistrategiaa 

toteutetaan käytännön työskentelyssä.  

Työskentelyaika:  

10-60 min 

Osallistujat: 

Soveltuvat sekä yksilö- että ryhmätyöhön. Osallistujia kannattaa etsiä omista verkostoista 

kohdeorganisaation sisältä ja ulkopuolelta. On hyvä muistaa, että parhaaseen lopputulok-

seen päästään monialaisessa ryhmässä. 

Käyttöohjeet: 

Brändikorttipakkaa voi hyödyntää monella eri tavalla. Valitse tai nosta pakasta tilantee-

seen sopiva tehtävä. Voit myös kokeilla useampaa tapaa käyttää pakkaa. Tarvitset kortti-

pakan, kynän, paperia, pelottoman luovan mielen ja kaverin tai pari!  

Fasilitaattori: 

Sitoutuu siihen, että ryhmä saavuttaa päämääränsä. Edistää ryhmän ja yksilöiden työs-

kentelyä ylläpitämällä rakentavaa ja positiivista ilmapiiriä. Rohkaisee ja varmistaa kaikkien 

osallistumisen ihmisten erilaisuutta kunnioittaen. Varmistaa tulosten tallentamisen ja sen, 

että kaikki tietävät mitä tehdään ja mitä on sovittu. Vastaa aikataulussa pysymisestä ja 

työn etenemisestä. Varmistaa, että lopputuloksessa näkyy tunne/emootio, joka halutaan 

välittää kuluttajalle. 

Opiskele 

Lue korttipakkaa läpi ja mieti millaisia ajatuksia kortit herättävät. Millaiselta brändi maistuu 

ja miltä se näyttää, tuoksuuko se? Mitä ajatuksia kortit sinussa herättävät ja millaiseen 

maailmaan ne sinut johdattavat? 

Arvota 

Nosta korttipakasta satunnaisesti 3-6 korttia ja laita ne tärkeysjärjestykseen, joka vastaa 

omaa käsitystäsi. Jos työskentelet muiden kanssa, keskustelkaa ja verratkaa korttien jär-

jestyksiä keskenänne. Nouseeko keskusteluun yhteisiä teemoja? Oletteko samaa mieltä? 
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Visioi  

Nosta 3-6 korttia tai käytä jo nostamiasi ja tee niiden pohjalta tarina brändistä. Liitä tari-

naan aiheita, joiden parissa työskentelet tai jotka liittyvät myös omaan elämääsi. Jaa ta-

rina muiden kanssa. 

Ideoi 

Hae paikalle päivän sanomalehti tai muu aikakausilehti ja valitse siitä sinua kiinnostava 

uutinen. Nosta 3-6 korttia ja mieti millainen uutinen olisi, jos se olisi brändin mukainen? 

Unelmoi 

Nosta 3-6 korttia pakasta ja luo niiden pohjalta paras mahdollinen palvelu, ratkaisu, tuote 

tai toimintatapa kuvailemalla jotain sinulle tärkeää asiaa yhdistettynä kortteihisi. Millainen 

olisi brändistrategian mukainen viesti ja mitä lisäarvoa se toisi asiakkaalle? 

Keksi 

Nosta 3-6 korttia ja keksi niistä saatujen ideoiden pohjalta omaan kiinnostuksen kohtee-

seesi liittyvä palvelu, ratkaisu, tuote tai toimintatapa, joka kehittää asiaa paremmaksi. Mi-

täpä jos kiinnostuksen kohteesi olisikin kohdeorganisaation palvelu, ratkaisu, tuote tai toi-

mintatapa? Miten nostamasi kortit kehittäisivät sitä? 

Konkretisoi 

Kulje brändimaailmasta taaksepäin kohti tavallista arkea askel askelelta. Mitkä asiat ovat 

tapahtuneet konkreettisesti? Mitä asioita suunnittelussa pitäisi ottaa huomioon, jotta pää-

sisimme hyvään lopputulokseen? 

Ylläty 

Nosta 3-6 korttia ja keksi niille täysin päinvastaiset teemat. Löydätkö yllättäviä näkökul-

mia? Kerro kiinnostavimmat ja yllättävimmät ajatukset muille. Pohtikaa voisiko näin tapah-

tua ja miten se vaikuttaisi brändiin? 

6.2 Trendikortit tulevaisuuden visiointiin 

Trendikorttien avulla voi laajentaa omaa ajattelua, ideoida uutta ja visioida tulevaisuutta. 

Kohdeorganisaation tutkimustiimi on luonut oman trendihierarkian, jonka viitekehyksen 

avulla pystymme hahmottamaan liiketoimintaan vaikuttavia tulevaisuuden trendejä. Tren-

dikortit eivät kuitenkaan koostu vain trendihierarkiasta vaan mukaan on valikoitu mega-

trendejä ja teemoja mm. Signalsin trendinäyttelystä, jonka kokosivat trendianalyytikko & 

suunnittelija Susanna Björklund ja muotoilija & sisustusarkkitehti Sisse Collander Enne 
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yrityksestä Habitare 2019 messuille. Trendinäyttely luotaa sisustuksen, asumisen ja muo-

toilun trendejä ja pohtii yhteiskunnallisia ilmiöitä ja megatrendejä valittujen teemojen 

kautta. Näyttely yhdistää uniikilla tavalla kansainvälisiä sisustuksen ja muotoilun tulevia 

trendejä, sekä heikkoja signaaleita unohtamatta yhteiskunnallisia ilmiöitä ja megatrendejä 

niiden takana. Kortteihin on siis saatu kattava näkemys trendeistä kohdeorganisaation si-

sältä sekä talon ulkopuolelta. Näin verkostoitumalla päästään teorian mukaan luovuuden 

kannalta parhaaseen lopputulokseen. Korttien käyttöohjeet mukailevat Sitran megatrendi-

korttien käyttöohjeita. 

Mihin soveltuvat:  

Ajattelun vetreyttämiseen ja venyttämiseen, uusien asioiden ideointiin, sekä sen visiointiin 

mitä tulevaisuus saattaa tuoda tullessaan.  

Hyödyt:  

Korttien avulla saat kuvan tulevaisuuden ilmiöistä. Tulevaisuuksien tarkastelu helpottuu 

korttien avulla, sillä hahmottaminen helpottuu ja pystymme havainnoimaan sitä mitkä tren-

dit vaikuttavat jo nyt toimintaamme.  

Työskentelyaika:  

10-60 min 

Osallistujat: 

Soveltuvat sekä yksilö- että ryhmätyöhön. Osallistujia kannattaa etsiä omista verkostoista 

Fazerin sisältä ja ulkopuolelta. On hyvä muistaa, että parhaaseen lopputulokseen pääs-

tään monialaisessa ryhmässä. 

Käyttöohjeet: 

Trendikorttipakkaa voi hyödyntää monella eri tavalla. Valitse tai nosta pakasta tilantee-

seen sopiva tehtävä. Voit myös kokeilla useampaa tapaa käyttää pakkaa. Tarvitset kortti-

pakan, kynän, paperia, pelottoman luovan mielen ja kaverin tai pari!  

Fasilitaattori: 

Sitoutuu siihen, että ryhmä saavuttaa päämääränsä. Edistää ryhmän ja yksilöiden työs-

kentelyä ylläpitämällä rakentavaa ja positiivista ilmapiiriä. Rohkaisee ja varmistaa kaikkien 

osallistumisen ihmisten erilaisuutta kunnioittaen. Varmistaa tulosten tallentamisen ja sen, 

että kaikki tietävät mitä tehdään ja mitä on sovittu. Vastaa aikataulussa pysymisestä ja 

työn etenemisestä. Varmistaa, että lopputuloksessa näkyy tunne/emootio, joka halutaan 

välittää kuluttajalle. 
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Opiskele 

Lue korttipakkaa läpi ja mieti millaisia ajatuksia kortit herättävät. Ovatko ne tuttuja? Mikä 

näkyy jo nyt? Mikä yllättää?  

Arvota 

Nosta korttipakasta satunnaisesti 3-6 korttia ja laita ne tärkeys järjestykseen, joka vastaa 

omaa käsitystäsi. Jos työskentelet muiden kanssa, keskustelkaa ja verratkaa korttien jär-

jestyksiä keskenänne. Nouseeko keskusteluun yhteisiä teemoja? Oletteko samaa mieltä? 

Visioi  

Nosta 3-6 korttia tai käytä jo nostamiasi ja tee niiden pohjalta tarina tulevaisuudesta. Liitä 

tarinaan aiheita, joiden parissa työskentelet tai jotka liittyvät myös omaan elämääsi. Jaa 

tarina muiden kanssa. 

Ideoi 

Hae paikalle päivän sanomalehti tai muu aikakausilehti ja valitse siitä sinua kiinnostava 

uutinen. Nosta 3-6 korttia ja mieti millainen uutinen olisi, jos korttiesi ilmiöt olisivat nyt arki-

päivää? 

Unelmoi 

Nosta 3-6 korttia pakasta ja luo niiden pohjalta paras mahdollinen tulevaisuuskuva kuvai-

lemalla jonkin sinulle tärkeän asian tulevaisuutta yhdistettynä kortteihisi. Mitä lisäarvoa se 

toisi asiakkaalle? 

Keksi 

Nosta 3-6 korttia ja luo niistä saatujen ideoiden pohjalta omaan kiinnostuksen kohteeseesi 

liittyvä tulevaisuuden palvelu, ratkaisu, tuote tai toimintatapa, joka kehittää asiaa parem-

maksi. Miten nostamasi kortit kehittäisivät sitä? 

Konkretisoi 

Kulje tulevaisuuskuvasta taaksepäin kohti nykyhetkeä askel askelelta. Millaiset asiat ovat 

tapahtuneet konkreettisesti, kun kuljet “takaperin” kohti nykyhetkeä? 

Ylläty 

Nosta 3-6 korttia ja keksi niille täysin päinvastaiset kehityskulut. Mitä on tapahtunut, jotta 

päinvastainen kehityskulku toteutuisi? Löydätkö yllättäviä näkökulmia ja mustia 
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joutsenia*? Kerro kiinnostavimmat ja yllättävimmät ajatukset muille. Pohtikaa voisiko näin 

tapahtua. 

*Mustaksi joutseneksi kutsutaan yllättävää ja äkillistä tapahtumaa, joka voi radikaalistikin 

muuttaa asioiden kulkua. 

6.3 Muutoksen suunnittelu ja toteutus 

Luovan prosessin muutos on sisäisessä mainostoimistossa iso asia. Koko muutoksen on-

nistumisen kannalta on tärkeää kiinnittää huomiota muutosjohtamiseen. Jotta turvallisuus 

ja luottamus tiimissä säilyisi, täytyy muutoksen läpiviennissä olla luovien ihmisten kanssa 

erityisen sensitiivinen. Ulkopuolelta käskien ja kontrolloiden ei tätä prosessia voi viedä läpi, 

sillä silloin herkästi kadotetaan iso osa potentiaalista luovuutta. Muutoksen läpiviennissä 

pitäisi keskittyä luovuuskoulutukseen ja inspiroimiseen. 

Stenvall ja Virtanen (2007) ovat kiteyttäneet muutoksen johtamisen kolmeen teesiin: 

1. Onnistunut muutosprosessin toteutus perustuu aina kriittiseen reflektioon 

2. Muutoksen tekeminen ei onnistu ilman avointa kommunikaatiota ja luottamusta 

3. Tieto mahdollistaa muutoksen 

Muutosprosessia tarkasteltaessa voidaan erottaa toisistaan muutoksen suunnittelu ja to-

teutusvaihe. Keskityn nyt luvussa 7 esittelemäni suunnanmuutoksen takia muutoksen 

suunnitteluvaiheeseen. Suunnittelen siis kokonaisuutta ja keskityn avaamaan enna-

koivasti rakennettavia toimenpiteitä. Käsittelen toteutusorganisaatioon ja toteutustapaan 

liittyviä kysymyksiä ja esittelen asioita, joihin prosessin aikana tulisi kiinnittää huomiota. 

Pfeffer ja Sutton (2006) ovat esittäneet listan muutosprosessin läpiviemiseen onnistumi-

sen kannalta tärkeistä kysymyksistä, joihin tulisi kiinnittää huomiota muutoksen läpivien-

nissä (Stevall & Virtanen 2007, 46-47). Vastaan alla tämän hankkeen prosessin kannalta 

oman näkemykseni perusteella kysymyksiin. Näkemykseni perustuu luvussa 6 esittele-

mieni taustatietojen ja työkalujen avulla kerättyyn tietoon ja saamaani kokonaisnäkemyk-

seen. 

1. Ovatko suunnitellut uudet käytännöt parempia kuin organisaation nykyinen toi-

minta? 

Koen uuden käytännön helpottavat sisäisen mainostoimiston suunnittelijoiden ide-

ointityötä ja tuovan lisäarvoa asiakkaalle, sekä sitä kautta kuluttajalle. Saatu lisä-

arvo näkyy brändin hallinnassa sekä työskentelyn tehokkuuden ja tuloksellisuuden 

paranemisessa. 
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2. Onko muutos vaivan arvoinen, kun otetaan huomioon sen edellyttämä aika, tuote-

tut häiriöt ja resurssien käyttö? 

Aiemmin esittelemäni ideointimenetelmän Business Model Canvas kuviossa 10 

kuvaa muutokseen tarvittavia resursseja ja koen muutoksen olevan kaiken sen 

vaivan arvoinen. Tämän opinnäytetyön jälkeen tarvittavat resurssit ovat pienet. 

Ideointimenetelmän kehitystyö on jo tehty. Aikaa tulisi käyttää hyvään muutoksen 

johtamiseen ja minimoida samalla tuotetut häiriöt konsernissa.  

3. Onko hyödyllistä tehdä vain symbolinen muutos sen sijaan, että pyritään muutta-

maan organisaation ydintä? 

Tämä on erittäin tarpeellinen kysymys. Ennen kuin lähtisin viemään muutospro-

sessia läpi, miettisin tarkasti, mitkä kaikki sidosryhmät muutokseen tarvitaan mu-

kaan ja kannattaako työkalut ottaa käyttöön kaikissa sisäisen mainostoimiston pro-

jekteissa. Kuitenkin koen, että luovaksi huipputiimiksi pääseminen vaatii muutosta 

nykyisiin työskentelytapoihin. Jos siis sisäisen mainostoimiston strategiana on olla 

Fazerin sisäisten asiakkaiden ensisijainen kumppani nyt ja tulevaisuudessa suosit-

telisin symbolisen muutoksen sijaan isompaa muutosta organisaation ytimessä, eli 

tavassa tuottaa palveluita asiakkaille. 

4. Onko muutos hyödyllinen yksittäisille henkilöille, mutta haitallinen koko organisaa-

tiolle? 

Kääntäisin tämän kysymyksen toisin päin. Muutos saattaa tuntua haitalliselta yksit-

täiselle työntekijälle, mutta koko organisaation kannalta se olisi kuitenkin hyödylli-

nen. Se vaatii sisäisen mainostoimiston tiimiltä kykyä muutokseen, mikä ei aina ole 

helppoa. Kuitenkin koko organisaation ja sisäisen mainostoimiston tulevaisuuden 

kannalta näkisin, että työkalut ideointimenetelmien parantamiseen ja brändin yti-

men kirkastamiseen olisivat hyödyllisiä. 

5. Onko muutoksen eteenpäin vievillä tahoilla riittävästi valtaa toteuttaa hanke? 

Kuten hankkeen aikana on huomattu, tässä hankkeessa ei ollut riittävästi valtaa 

viedä muutosta loppuun. Näkemykseni mukaan tässä hankkeessa luoduilla työka-

luilla on arvoa kohdeorganisaatiolle ja jollain aikavälillä tämä tai vastaava hanke 

voidaan saattaa maaliin. 

6. Onko henkilöstö kuormitettu liian suurella muutoshankkeiden määrällä? 

Kohdeorganisaatiossa on tulossa muutosten vuosi. Yrityskauppojen kautta osa 

asiakkaista tulee siirtymään toiseen konserniin ja näin ollen projektit tulevat 
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muuttumaan. Siksi koen, että varmistaakseen paikkansa sisäisenä palveluna olisi 

ensiarvoisen tärkeää tarjota uudenlaisia luovia työskentelytapoja asiakkaille. Kui-

tenkin muutoshankkeisiin täytyy suhtautua kriittisesti ja varmistaa, että henkilöstö 

ei kuormitu liikaa. 

7. Onko henkilöstö valmis ja kykenevä oppimaan ja päivittämään tietonsa siinä mää-

rin, mitä muutos edellyttää? 

Tähän kysymykseen en osaa löytämäni tiedon perusteella vastata. Uskoisin, että 

oikealla muutosjohtamisella henkilöstö voitaisiin saada mukaan prosessiin, mutta 

asian suhteen täytyy olla hyvin sensitiivinen. Luovan prosessin muutos on ajatte-

lun ammattilaisille henkilökohtainen asia, eikä sitä voida muuttaa määräämällä, 

kontrolloimalla ja hallitsemalla. Vastaisin siis tähän kysymykseen: kyllä, mutta 

muutos täytyy olla hyvin johdettu. 

8. Onko muutosta eteenpäin vievillä tahoilla valmiutta keskeyttää tai suuntautua uu-

delleen muutostilanteessa, mikäli se on välttämätöntä? 

Muutosprosessi keskeytyi hankkeen aikana. Olisiko toimijoiden kannattanut odot-

taa ja tutustua tarkemmin opinnäytetyön sisältöön ja tavoitteisiin ennen kuin pää-

tös keskeyttämisestä tehtiin? Mielestäni hankkeen keskeyttäminen/päättäminen ei 

olisi ollut tässä vaiheessa välttämätöntä. Tästä syystä esittelen ohessa ehdotuk-

seni muutoksen toteutukselle. 

Muutosten tekemiseen voi liittyä psykologisia tekijöitä. Työntekijät voivat tehdä muutok-

sessa havaintoja sellaisista asioista, jotka vastaavat heidän omia näkemyksiään ja etu-

jaan. On myös varsin ymmärrettävää, että eri ammattiryhmät tulkitsevat asioita omalta 

kantiltaan, siksi muutoksen edessä tuleekin pohtia kriittisesti mikä on organisaation koko-

naisetu (Stenvall & Virtanen 2007, 47).  

Hanketta aloittaessani pohdin kysymystä, kuinka ajattelun ammattilaisia johdetaan. Tutus-

tuttuani luovuuden johtamisen teoriaan olen huomannut luovuuden johtamisen olevan ker-

roksellinen ja moniulotteinen kokonaisuus, mikä vaikuttaa valtavasti ajattelun ammattilais-

ten johtamiseen muutoksessa. Nämä erityispiirteet näkyvät myös luovan alan ammattilais-

ten suhtautumisessa muutokseen. Yksiselitteistä toimintamallia luovaan prosessiin tuskin 

on olemassakaan, minkä takia on ymmärrettävää, että juuri tähän muutokseen voidaan 

suhtautua varovaisesti ja epäilen, että muutoksesta ei selvitään ilman vastarintaa. Muutos 

edellyttää valtaa, sillä lähes poikkeuksetta muutoksiin liittyy enemmän tai vähemmän vas-

tarintaa (Stenvall & Virtanen 2007, 47).  
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Kohdeorganisaation työntekijöitä on kuormitettu muutoksilla vuosien varrella paljon, minkä 

vuoksi taas yhteen muutokseen suhtautuminen voi olla ristiriitaista ja voidaan olettaa, ettei 

henkilöstöllä välttämättä ole voimavaroja toteutukseen. Jos muutos siis näyttää toteutus-

vaiheessa virheeltä, olisi kohdeorganisaation kyettävä keskeyttämään tai uudelleen suun-

taamaan toiminta. 

Hankkeen aikana olen suunnitellut muutosprosessia tarkasti, mikä on luonut perustan 

mahdollisuudelle, että prosessi onnistuisi. Taustoja ja teoriaa tutkiessani olen luonut käsi-

tyksiä ja faktoja, jotka ovat vaikuttaneet koko hankkeen läpi. Hankkeessa esitelty muutos 

olisi siis kohdeorganisaatiolle askel hyvään suuntaan.  

Muutosprosessin suosittelisin toteuttamaan nopealla ja kokonaisvaltaisella tavalla, eli ns. 

rationaalisesti. Toteutusvaihe voisi olla verrattain nopea, jolloin organisaatio kykenisi pro-

sessin onnistuessa keskittymään perustehtäviinsä heti uudistuksen läpikäymisen jälkeen. 

Teorian mukaan tällaisissa rationaalisissa muutosprosesseissa päämäärä ohjaa strategi-

oita ja edelleen yksittäisiä operationaalisia toimenpiteitä. (Stenvall & Virtanen 2007, 54.) 

Tämän hankkeen muutosprosessi on operationaalinen toimenpide osana kohdeorgani-

saation strategian ohjaamaa muutosprosessia. 

Toisaalta taas tämän muutosprosessin voisi myös nähdä inkrementaalisena eli askelta-

vana muutosprosessina. Tällöin tarkoituksena olisi kokonaisvaltaisen muutoksen sijaan 

toteuttaa uudistus, jolla pyritään ratkaisemaan tai vähentämään ongelmallisia epäkohtia. 

Teorian mukaan on helpompi päästä yksimielisyyteen pienistä kokonaisuuksista kuin koko 

muutoskokonaisuudesta. (Stenvall & Virtanen 2007, 55.) Inkrementaali toteutustapa an-

taisi myös aikaa sopeutua prosessiin ja samalla myös virheiden korjaaminen olisi mahdol-

lista prosessin erivaiheissa. Tämä tapa toimia voisi kuitenkin valitettavasti myös rasittaa 

kohdeorganisaatiota enemmän, sillä muutosprosessin kanssa toimittaisiin ajallisesti pit-

kään. 

Oleellisinta muutoksen läpiviennissä kuitenkin olisi toteutuksen suunnitelmallisuus. Tiedon 

käyttämisen ja luomisen perustana se auttaa pohtimaan millaista oppimista muutoksen to-

teutus edellyttää ja millaisissa tilanteissa sen tulisi tapahtua. Viestintä ja muutosprosessi 

kulkevat käsikädessä. Ei voi olla toista ilman toista ja siksi muutoksen suunnittelun yhtey-

dessä tulee suunnitella tarkasti myös sitä koskeva viestintä. Viestintä tukee muutoksen to-

teutusta ja profiloi muutoksen sisällön. Jotta muutos saadaan vietyä läpi suunnitelmien 

mukaan, tarvitaan viestintää ja mitä myönteisempi muutosprofiili saadaan luotua niin sitä 

todennäköisempää on koko prosessin onnistuminen. Tärkeää on informoida muutoksen 

sisällöstä ja tavoitteista. Muutoksesta tulisi kohdeorganisaatiossa viestiä sekä sisäiselle 
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mainostoimistolle, että sidosryhmille, jotka on esitelty luvun 6.4.6. Inhouse-mainostoimis-

ton sidosryhmäkarttassa. (Liite 3) 

Teorian mukaan nykyään ei voida olettaa, että työntekijät sitoutuisivat työnantajaansa or-

ganisaatiokollektiivina vaan on alettu puhua, että työntekijät liittoutuvat organisaationsa 

kanssa, mieltävät organisaation arvot ja tavallaan lupautuvat tavoitteiden toteuttamiseen 

(Stenvall & Virtanen 2007, 67). Siksi viestinnän avulla voidaankin sitouttaa työntekijöitä 

hankkeen sisältöön ja tavoitteisiin. Viestintä myös vauhdittaa vuorovaikutusta organisaa-

tiossa. Ihmiset ovat sosiaalisia ja oikeanlainen viestintä antaa uutta merkitystä muutosti-

lanteessa.  

Valitsemalla oikeat kanavat muutosprosessin läpivientiin päästään parhaaseen loppu tu-

lokseen. Sisäisen mainostoimiston tiimissä muutosviestinnän peruspilarit muodostavat tii-

min esimies, AD (Art Director) ja projektipäälliköt, sekä heidän välisensä dialogi. Jotta 

muutosprosessi voitaisiin viedä läpi, täytyy erityisesti kiinnittää huomiota tämän dialogin 

laatuun, johon pystytään vaikuttamaan hyvinkin pienillä asioilla, kuten luvussa 5.1. olen jo 

aiemmin todennut. Hankkeen edetessä voidaan ottaa askel kohti luovan huipputiimin ke-

hittymistä. 

Verkkoviestintä kohdeorganisaation kokoisessa konsernissa on yksi mahdollisuus. Sisäi-

sellä mainostoimistolla on omat sivut intranetissä ja mielestäni muutos olisi oman intra uu-

tisen ja jopa konsernin sisäisen lehden artikkelin arvoinen. Kuitenkaan ei voida uskoa, että 

tämä viestintä tavoittaisi kaikkia vaan tiimin ulkopuoliseen viestintään suosittelisin käyttä-

mään tiimi- ja osastopalavereja. Oleellista olisi, että näiden tapaamisten osallistujille an-

nettaisiin mahdollisuus dialogiin ja esiteltäisiin esimerkiksi markkinoinnin tiimeille konk-

reettisesti uutta toimintatapaa ja esimerkiksi annettaisiin tuliaisina sisäisestä mainostoi-

mistosta ja bränditiimistä korttipakkoja.  

Luvussa 5 esitetyn suunnanmuutoksen jälkeen uskon kuitenkin, että sisäisessä mainostoi-

mistossa ei juuri nyt ole resursseja esitetyn muutoksen läpiviemiseen. Kehitetty työskente-

lymalli toimisi kuitenkin brändistrategian toteuttamisessa koko konsernille. Ideointimene-

telmä lisäisi arvoa markkinointi- ja mainontamateriaalien tilaajan ja mainostoimiston (sisäi-

nen tai ulkoinen) välisessä vuorovaikutuksessa ja lisäisi luovuutta yhteistyöhön. Suositte-

len arvioimaan työskentelymallin mahdollisen lanseeraamisen laajemmalti konsernin 

avainhenkilöille, jotka työskentelevät uuden brändistrategian parissa. Näin ollen uusi ide-

ointimenetelmä rantautuisi aikanaan myös sisäisen mainostoimiston käyttöön ja kasvat-

taisi tiimin luovuutta. Muutos ei olisi silloin niin rationaalinen ja kokonaisvaltainen sisäisen 

mainostoimiston työntekijöille vaan pikemmin inkrementaali, jolloin sopeutuminen proses-

siin olisi helpompaa.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET  

7.1 Kuinka luovuutta johdetaan?  

Olen saanut prosessin aikana kattavan käsityksen asioista, jotka vaikuttavat luovuuteen 

organisaation voimavarana ja luovuuden johtamiseen. Johtopäätöksenä olen tullut siihen 

tulokseen, että luovuuden johtaminen on kompleksista ja meneillään oleva työn murros 

tekee asiasta vieläkin monimutkaisempaa. Kuvaan alla kuviossa 11 käsitteitä, jotka vaikut-

tavat luovuuden johtamiseen. 

 

KUVIO 11. Luovuuden johtamisen kompleksisuus 

Luovuutta tutkiessa työelämälähtöisesti voidaan tarkastella työyhteisön luovuuteen vaikut-

tavia tekijöitä ja luovuuden johtamista. Kuvaan alla kuviossa 12 tekijöitä, joihin erityisesti 

tulisi kiinnittää huomiota luovassa työyhteisössä. Kuvio koostuu neljästä peruspilarista, ka-

tosta ja perustuksista. 
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KUVIO 12. Luovuus työyhteisön voimavarana 

 

Luottamus ja turvallisuus on yksi työyhteisön luovuuteen vaikuttavista peruspilareista. 

Työntekijän tulee voida olla oma itsensä ja tuntea olonsa työyhteisössä turvalliseksi, jotta 

luovuus voisi kehittyä. Dialogin laatu vaikuttaa suoraan luovuuteen ja on näin ollen toinen 

luovan työyhteisön peruspilareista. Dialogin laatuun voidaan vaikuttaa pienillä teoilla, joilla 

voi olla yllättävän suuret vaikutukset. Tiimillä tulee olla yhteinen agenda, joka voi esimer-

kiksi olla hyvin tehty strategia. Tämä agenda on yksi peruspilareista. Viimeiseksi, mutta ei 

missään nimessä vähäisemmäksi peruspilariksi määrittelen verkostoitumisen. Tällä tarkoi-

tan työyhteisön kontakteja yrityksen/konsernin sisällä, sekä ulkopuolella. 

Kuvion 12 perustana on luovuuden johtaminen, jonka tavoitteena on jatkuva uudistumi-

nen. Jotta luovan työyhteisön luovuuden johtaminen toimisi, tulee keskittyä kuviossa 13 

mallintamiini kolmion sivuihin. Luovuus tulee nähdä ominaisuutena, jota pystytään kehittä-

mään kouluttamalla. Luovuutta pystytään herättelemään henkiin erilaisilla tekniikoilla, 

jotka tulisi olla jatkuvassa käytössä luovassa työyhteisössä. Jatkuvassa uudistumisessa 

tärkeää on myös selkeiden tavoitteiden asettaminen. Myös luovuudelle pystytään määrit-

telemään tavoitteita, vaikka se onkin aina hieman vaikeampaa kuin perinteinen tavoittei-

den asettelu abstraktisuutensa takia. 
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KUVIO 13. Luovuuden johtaminen 

 

7.2 Miten luoda asiakkaalle lisäarvoa ideointimenetelmällä?  

Jotta asiakkaan agenda/strategia toteutuisi, täytyy ideointi rajata asiakkaan määrittele-

mien teemojen ja viestinnän sisältöjen ympärille. Ideointia ei kuitenkaan saa rajata liikaa 

vaan samalla tulee ottaa huomioon tulevaisuuden trendejä, jotka nekin voidaan osittain 

asiakkaan toimesta määritellä viitekehyksen muotoon. Ideointimenetelmän tulee olla sel-

lainen, että se käsittää esimerkiksi nämä kokonaisuudet. Muotoiluntutkimus sisältää sa-

toja, ellei jopa tuhansia erilaisia ideointimenetelmiä ja näistä tulee valita parhaiten kuhun-

kin tilanteeseen sopiva menetelmä. Mikä sitten on oikea ideointimenetelmä ongelman rat-

kaisuun? Usein yksiselitteistä vastausta ei ole, jolloin voidaan myös kokeilla ja kehitellä 

erilaisia ideointimenetelmiä. Kun oikea tapa ideoida on löydetty, se on hyvä muutosjohta-

misen periaatteiden mukaan ottaa käyttöön työyhteisössä. Täytyy kuitenkin muistaa, että 

luovuuden ylläpitäminen ideointiprosessissakin vaatii jatkuvaa kehittämistä ja tänään or-

ganisaatiolle optimaalinen ideointimenetelmä ei välttämättä ole ensi vuonna relevantti, 

sillä strategiat ja trendit elävät nopeasti muuttuvan yhteiskunnan mukana. Asiakkaalle 

pystytään luomaan lisäarvoa ideointimenetelmän avulla työskentelemällä kuviossa 14 

hahmotellun jatkuvan kehittämisen prosessin mukaan. 
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 KUVIO 14. Ideointimenetelmien jatkuvan kehittämisen kehä 
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8 ARVIOINTI 

Hankkeen arviointiasetelma on hieman haasteellinen, sillä luovuutta ei pysty suoraan mit-

taamaan numeraalisilla mittareilla. Siksi hankkeen tarkoituksena onkin luovuutta tukevan 

ilmapiirin luominen. Tätä emme myöskään pysty mittaamaan hankkeen aikana. Suunnan-

muutoksen jälkeen tämän tavoitteen arvioiminen on erityisen vaikeaa, sillä muutosproses-

sia ei hankkeen aikana viety kokonaisuudessaan läpi. Mielestäni tämä opinnäytetyö antaa 

kuitenkin tärkeää tietoa sisäisen mainostoimiston johdolle siitä, mitkä asiat tulee ottaa 

huomioon luovassa organisaatiossa. 

Tavoitteisiin pääsemistä sen sijaan pystymme arvioimaan. Luovan prosessin työkalupakin 

selkeydestä ja toimivuudesta saamme kehittämishankkeen aikana suoraa palautetta koh-

deorganisaatiosta. Uusia työkaluja arvioitiin luoviksi ja tarpeellisiksi. Arvioidessani sitä 

kuinka työkalupakki vaikuttaisi omaa työskentelyyni sisäisessä mainostoimistossa uskoi-

sin sen helpottavan arkea ja luovan lisää arvoa asiakkailleni. Näiden työkalujen avulla voi-

sin kirkkaasti sanoa olevani työssäni brändin lähettiläs.  

Kohdeorganisaation arvoihin on määritelty asiakaslähtöisyys, laadukkuus ja yhteistyö. 

Hanke on viety läpi asiakaslähtöisesti, sillä hankkeen aikana kuunneltiin aidosti yhteistyö-

kumppaneita koko konsernista. Yhteistyö yli tiimirajojen on sujunut mutkattomasti. Hank-

keessa esitellyn toimintamallin avulla uskon sisäisen mainostoimiston työskentelyn tehos-

tuvan, jolloin arvoihin määritelty laadukkuus paranisi.  

Henkilökohtaisesti koen kehittyneeni luovuuden johtajana ja uskon saavani tästä hank-

keesta kompetenssia tuleviin uusiin haasteisiini. Olen oppinut käyttämään opinnoissani 

opetettuja työkaluja kokonaisuuksien hahmottamiseen ja koen niistä olleen paljon hyötyä 

hankkeessa. Strateginen ajattelukykyni on parantunut hankkeen aikana. Hahmotan luo-

vuutta tukevat elementit ja minulla on tarvittaessa työkaluja muutoksien läpivientiin. Har-

millisesti tässä opinnäytteessä esitelty hanke ei edennyt muutokseen asti, mutta sitä suu-

remmalla syyllä olen oppinut prosessista valtavasti. En koe hankkeen kaatumista kuiten-

kaan haitalliseksi tätä opinnäytettä ja omaa oppimista arvioidessa. Määrittelin hankkeen 

alussa, että toimintaympäristön muutosten nopeus ja kompleksisuus edellyttävät hank-

keen läpiviennissä epävarmuuden sietämistä, muiden esittämien näkemysten kunnioitta-

mista ja joustavaa päätöksentekoa toiminnan eri vaiheissa. Olen tämän kompleksisuuden 

ja toimintaympäristön muutoksien keskellä kyennyt kuitenkin kehittämään tarpeellisen ja 

luovan työskentelymallin ja joustavilla päätöksillä tämä opinnäyte on viety maaliin tavoittei-

den mukaisesti. 
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9 KESKEISET KÄSITTEET 

 

Luovuus  

Kyky tuottaa tarkoituksellisesti jotakin merkittävästi uutta tai ainutlaatuista. 

 

Luova prosessi 

Laajempi tekojen joukko, minkä seurauksena syntyy luova tuotos. 

 

Verkostoituminen 

Käsite, jota käytetään kuvamaan henkilöiden ja yhteisöjen välisten verkkomaisten suhtei-

den luomista. 

 

Strategia 

Suunnitelma, jolla pyritään saavuttamaan haluttu päämäärä. Eli miten saavuttaa kilpailue-

tua suhteessa kilpailijoihin. 

 

Palvelumuotoilu 

Palvelujen innovointia, kehittämistä ja suunnittelua muotoilun menetelmin. 

 

Innovatiivisuus 

Työryhmän, yksikön tai organisaation ominaisuus, taito tai kapasiteetti luoda ideoita ja 

hyödyntää niitä.   

  

Kehittämistutkimus 

Tutkimusmenetelmää, jossa tutkitaan kehittämällä uusia toimintatapoja. Tutkimuksesta 

syntyy myös teoriaa kehitetyn tuotoksen ja kehittämisprosessin olemuksesta. 
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