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Opinnäytetyössä kuvaillaan muotoilustrategian toteuttaminen
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Sangre Oy:lle. Muotoilustrategian toteutuksessa hyödynnettiin
muotoiluajattelua ja palvelumuotoilun menetelmiä. Tärkeimmät
sidosryhmät muotoilustrategian toteuttamisessa olivat yrityksen
johto ja työntekijät. Opinnäytetyössä perustellaan muotoilun
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Opinnäytetyön (myöhemmin pelkkä työ) aiheena on

1

muotoilustrategian toteuttaminen Sangre Oy:lle (myöhemmin
pelkkä Sangre), hyödyntäen palvelumuotoilun menetelmiä.
Työssä käytetään symboliviittausta avattaessa termejä ja
lyhenteiden tarkoituksia. Tärkeimmät sidosryhmät
muotoilustrategian toteuttamisessa ovat yrityksen johto ja
työntekijät. Työ kuvaa muotoilijan matkan kohti strategista

Johdanto

muotoilua. Työn lopputuloksena syntyi strateginen dokumentti,
joka ohjaa yrityksen toimintaa ja luo pohjan tulevalle. Selkeän
muotoilustrategian avulla Sangre voi kasvaa täyden palvelun
digitaalisen muotoilun konsulttitoimistoksi. Tämä työ auttaa tuon
tavoitteen saavuttamisessa.
Työn tilaaja Sangre on digitaalisen muotoilun konsulttitoimisto,
joka sai alkunsa vuonna 2015 kahden helsinkiläisen digitoimiston
– Twinkle ja Sangre Helsinki – yhdistyessä Sangreksi.
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Yhdistyneet yritykset tukivat hyvin toisiaan, sillä toinen yritys oli

Muotoilustrategian todelliset hyödyt näkyvät vasta ajan kuluessa,

erikoistunut teknologiaan ja toinen digitaaliseen muotoiluun. Tällä

sillä menee hetki ennen kuin työssä käsitellyt asiat saadaan

hetkellä Sangre työllistää 14 henkilöä neljässä eri massa (Suomi,

osaksi jokapäiväistä työtä.

Puola, Bulgaria ja Vietnam). Sangre on myös onnistunut saamaan
mielenkiintoisia asiakkuuksia, kuten Jokerit, Trainer’s House ja

Työ koostuu kahdesta osasta: tutkimusosuudesta (tämä

Yamarin. Vaikka yritys on nykymuodossaan vielä varsin pieni ja

dokumentti) sekä toiminnallisesta työosuudesta (liite 1), joka on

nuori, on sillä potentiaalia kasvaa seuraavaksi Suomen johtavaksi

toteutettu muotoilustrategia. Koska työosuus on erittäin laaja

täyden palvelun digitaalisen muotoilun palvelutaloksi. Vahva

kokonaisuus (yli 90-sivua), keskitytään tässä tutkimusosuudessa

muotoilustrategia voi auttaa saavuttamaan tämän tavoitteen.

muotoiluprosessin toteutumiseen ja pyritään löytämään
vastaukset tutkimuskysymyksiin. Työssä esitellään

Työn tarkoituksena on selvittää mistä muotoilustrategia koostuu

yksityiskohtaisesti läpikäyty prosessi, jonka lopputuloksena

ja minkälainen muotoilustrategia hyödyttää Sangrea. Hypoteesina

syntyi muotoilustrategia. Työssä kuvaillaan myös relevantteja

on, että muotoilun hyödyntäminen strategiana tuo merkittävää

sivuaktiviteetteja, joita on harjoitettu normaalin työn ohessa, sillä

kilpailuetua liiketoiminnassa. Tavoitteena on luoda strateginen

ne ovat vaikuttaneet muotoilustrategian sisältöön. Edellä

dokumentti, joka auttaa tuomaan muotoiluajattelun ja

mainittuja sivuaktiviteettejä ovat myyntiesitysten (sales deck)

käyttäjäkeskeisen suunnittelun näkyviin enemmän arjessa ja

toteutus sekä Sangren verkkosivujen päivitys.

osaksi yrityksen päivittäistä tekemistä.
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Työssä etsitään vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

2

1. Mikä on muotoilustrategia?
2. Miten muotoilustrategiaa voi hyödyntää yritystoiminnassa?
Työ käsittelee muotoilustrategian toteuttamista ja käy läpi
muotoilustrategian merkittävimmät aihealueet sekä

Tutkimuskysymys

tutkimusprosessin vaiheet. Työn lopputuloksena syntyy
muotoilustrategia, jonka avulla yrityksen johto pystyy esimerkiksi
kehittämään yrityskulttuuria, suunnittelemaan liiketoimintaa,
kehittämään brändiä sekä sisäisiä ja ulkoisia prosesseja.
Työstä on rajattu pois vertailu muihin vastaavan tason
yritysstrategioihin, kuten liiketoiminta-, brändi- ja
markkinointistrategioihin.
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Muotoilustrategialle määritettiin omat liiketoiminnalliset tavoitteet

Seuraavassa kappaleessa esitellään teoriaa muotoilun

yhdessä Sangren toimitusjohtaja Mikael Koskimaan (2019)

liiketoiminnallisista hyödyistä ja vaikutuksista. Teoria antaa syyn

kanssa:

sekä pohjan muotoilustrategian toteuttamiselle.

•
•
•

Määrittää sisäinen ja ulkoinen pelikenttä.

Muotoilun liiketoiminnallisten vaikutusten lisäksi merkittävää

Määrittää brändin nykytila ja tarvittavat toimenpiteet

taustatutkimusta tehtiin muun muassa seuraavista aiheista:

brändin jatkokehitykselle.

liiketoimintasuunnitelma, yrityskulttuuri, brändinkehitys (brand

Määrittää palvelutarjooma (service oﬀerings) sekä niiden

management), palveluiden tuotteistaminen ja muotoiluprosessit.

prosessit.

Näitä aiheita käsitellään tarkemmin kappaleessa 4

Määrittää seurattavat mittarit, joilla voidaan arvioida

Muotoilustrategian pääteemat.

•
•

Sitouttaa työntekijät yrityksen liiketoimintastrategiaan.

muotoilustrategian toteutumista ja sen vaikutuksia.
Tavoitteiden määrittämistä on kuvattu tarkemmin kappaleessa
5 Tutkimusprosessi, sillä tavoitteiden määrittely oli yksi vaihe
pitkässä prosessissa kohti lopullista muotoilustrategiaa.
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3.1 Hypoteesi

3

Muotoilustrategian toteuttamisen tärkeys perusteltiin muotoilun
positiivisilla vaikutuksilla liiketoimintaan. Hypoteesina oli, että
muotoilu tuo merkittävää kilpailuetua tai muuta erityistä hyötyä
liiketoimintaan. Seuraavaksi käydään läpi kuinka edellä mainitulle
hypoteesille saatiin tukea.

Teoria & käsitteet

5

3.2 Muotoilun liiketoiminnalliset
vaikutukset
Muotoilun vaikutusta yritysten liiketoimintaan on oikeastaan vasta
viime vuosina alettu ymmärtämään paremmin sekä tunnistamaan
sen tuomaa lisäarvoa. Muotoilun liiketoiminnallisista vaikutuksista
on ilmestynyt viime vuosina mielenkiintoisia tutkimuksia ja ne
kaikki puhuvat muotoilun puolesta.
Design Management Instituutin vuonna 2015 toteuttamassa
tutkimuksessa verrattiin Yhdysvalloissa muotoilua
liiketoiminnassaan hyödyntävien yritysten osakkeen arvon
kehitystä S&P 500 markkinaindeksiin (kuvio 1), jonka on sanottu
kuvastavan hyvin Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden tilaa.
Tutkimuksesta kävi ilmi, että muotoilua liiketoiminnassa
hyödyntävillä yrityksillä on selkeä kilpailuetu verrattuna muotoilua
hyödyntämättömiin yrityksiin. (DMI 2015.)

Kuvio 1. Design Management Instituutin (2015) tutkimuksesta käy ilmi, miten vuonna 2015
muotoilua liiketoiminnassa hyödyntävien yritysten markkinaindeksin arvo on 211%
korkeampi verrattuna S&P 500 markkinaindeksiin (DMI 2015).
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McKinsey & Companyn vuonna 2018 teettämässä tutkimuksessa
The Business Value of Design ilmenee miten muotoilua
hyödyntävät yritykset generoivat enemmän liikevaihtoa yritykselle
ja arvoa osakkeen omistajille kuin muotoilua hyödyntämättömät
yritykset (McKinsey & Companyn 2018, 2).
Muotoilu vaikuttaa vahvasti myös hinnoitteluun. Muotoilua
hyödyntävät yritykset voivat myydä tuotteitaan kalliimmalla kuin
kilpailijansa. Tästä aiheesta Design Forum Finlandin
toimitusjohtaja Petteri Kolinen (2017) antoi hyvän esimerkin
vertailemalla Filippa K:n tuotteita ja hinnoittelua Nanson
vastaaviin. Kolisella on pitkä kokemus brändin ja muotoilun
johtamisesta. Muotoilustrategiassa käytettiin Kolisen esimerkkiä
brändiä käsittelevässä kappaleessa (kuvio 2).

Kuvio 2. Kolisen (2017) innoittama esimerkki brändin arvon vaikutuksesta tuotteiden hintaan.
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Suomessakin on teetetty tutkimuksia muotoilun

Muotoilun hyödyistä ei siispä pitäisi olla epäselvyyksiä. Silti

liiketoiminnallisista vaikutuksista. Vuonna 2015 Työ- ja

Suomessakin on monia yrityksiä, jotka eivät siltikään ymmärrä

elinkeinoministeriö julkaisi tutkimuksen nimeltä Muotoilun

muotoilun tärkeyttä liiketoiminnassa. On kuitenkin ilo nähdä, että

hyödyntäminen ja vaikutukset yritysten kilpailukykyyn.

suurin osa Sangren asiakkaista ymmärtää varsin hyvin muotoilun

Tutkimuksessa todetaan seuraavasti muotoilun hyödyistä

tärkeyden nykypäivän yritysmaailmassa.

(Työ- ja elinkeinoministeriö 2015, 22):

“ Muotoilu on vaikuttanut positiivisesti erityisesti tuotteiden laatuun
ja käytettävyyteen sekä nostanut tuotteista tai palveluista
saatavaa hintaa ja siten pääosin myös parantanut kannattavuutta.
Muotoilu on edesauttanut yritysten markkinaosuuden kasvua ja
osa on onnistunut laajentamaan maantieteellistä markkinaaluettaan tai tuotevalikoimaansa uusiin tuotteisiin. ”
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3.3 Muotoilun kypsyyden mittaaminen

Tämä on todettu myös Macadamianin (2018) kehittämässä
viisivaiheisessa UX Maturity Model -viitekehyksessä, jolla voidaan

Muotoilun onnistumista ja vaikutuksia on ollut vaikea ymmärtää ja

mitata yrityksen muotoilun kypsyyttä. Viitekehyksen parhaalla

mitata, sillä muotoilu on aineeton hyödyke (Kapferer 2008, 9 ja

tasolla – viisi – todetaan, että muotoilua ymmärretään ja

511). Myös henkilökohtaiset mielipiteet ovat valitettava osa

edustetaan ylimmän johdon tasolla. (Macadamian 2018, 13.)

muotoilua – varsinkin estetiikkaan liittyen – sillä kauneus on
katsojan silmissä (Lippert 2009). Toki on yksittäisiä yrityksiä, jotka

Muotoilustrategiassa tutkittiin eri tapoja mitata muotoilua ja

ovat ymmärtäneet jo pitkään muotoilun tärkeyden

päädyttiin hyödyntämään edellä mainitun mittarin lisäksi Danish

liiketoiminnassa. Tästä hyvänä esimerkkinä Apple. Sielläkin

Design Centren (2015) neliportaista Design Ladder -työkalua

muotoilun arvostaminen lähti alkuperäisestä toimitusjohtajasta eli

(Danish Design Centren 2015) sekä InVision Companyn (2019)

Steve Jobsista, joka arvosti kovasti Bauhaus-tyyliä. Hän mainitsi

viisitasoista Design Maturity Model -mallia (InVision Company

eräässä puheessaan myös, että Apple tuo tuotteisiinsa

2019, 14-25). Ne soveltuvat Sangrelle erinomaisesti, sillä kyseiset

nykytaiteeseen verrattavan muotoilun tason.

mittarit on kehitetty mittaamaan digitaalisen muotoilun kypsyyttä.

(Isaacson 2011, 126-128 ja 343.) Jos johto ei tue tai arvosta
muotoilua, ei se saa jalansijaa yrityksessä eikä muotoilua pystytä
hyödyntämään kokonaisvaltaisesti (Macadamian 2018, 5 ja 7).
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Muotoilustrategiassa on analysoitu Sangren muotoilun kypsyys
kaikilla edellä mainituilla mittareilla. Mittareiden erilaisuudesta
johtuen Sangre sijoittui hieman eri tavalla kaikilla mittareilla,
mutta enimmäkseen varsin hyvin. Esimerkiksi InVision Companyn
(2019) Design Maturity Model -malli osoittautui varsin ankaraksi
siinä mielessä, että Sangre sijoittuu siinä tasojen 2 ja 3
välimaastoon (kuvio 3). Tämä kertoo siitä, että yrityksessä on
vielä paljon kehitettävää muotoilun hyödyntämisessä
liiketoiminnassa. Muotoilustrategian tarkoituksena on ohjata
yritystä kohti kypsempää muotoilua.

Kuvio 3. Sangren muotoilukypsyyden tila määritettynä InVision Companyn (2019) viisitasoisella
Design Maturity Model -mallilla.
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3.4 Abstraktit muotoilukäsitteet
Muotoilustrategia sisältää käsitteiden avaamista, sillä kaikilla
lukijoilla ei ole samaa lähtötasoa. Näin ollen ei voida olettaa, että
lukija ymmärtää muotoilijoille jopa itsestään selviä aiheita.
Käsitteitä avaamalla kaikilla lukijoilla on tällöin samat lähtökohdat
muotoilustrategian ymmärtämiseen. Muotoilustrategia alkaa
johdannolla, jossa käydään läpi muun muassa seuraavat
käsitteet: taiteen ja muotoilun ero sekä viheliäinen ongelma.
Taiteen ja muotoilun eroja käsiteltiin muotoilustrategiassa (kuvio
4), sillä aika ajoin aihe kirvoitti keskusteluita kollegoiden kanssa.
Monella tuntui olevan hyvin taiteellinen lähestyminen muotoiluun.
Muotoilu on monimutkainen prosessi, joka kattaa monia
koulukuntia. Hyvä muotoilu on esteettisesti miellyttävää,
taiteellista ja luovaa sekä samaan aikaan käytettävää ja
nautinnollista. (Norman 2002, Johdanto.)

Kuvio 4. Kärjistetysti todettuna taide on subjektiivista ja muotoilu pyrkii olemaan
mahdollisimman objektiivista (mukaillen Bowie 2011, 74-75). Pelkkä toiminnallisuus
on jo puhdasta insinööritaitoa (mts. 75).
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Käsittelemällä kyseistä aihetta muotoilustrategiassa, yrityksen

Viheliäisellä ongelmalla (wicked problem) tarkoitetaan tilannetta,

muotoilufilosofiaa pystytään ohjaamaan kohti ensiluokkaisen

jossa ongelmaan ei ole yhtä selkeää ratkaisua tai jokainen

käyttäjäkokemuksen luomista ennemmin kuin vain keskittymään

ratkaisu voi johtaa uuteen ongelmaan. Näin ollen viheliäisessä

estetiikkaan. Liika estetiikan huomiointi voi tehdä muotoilijan

ongelmassa ei välttämättä ole selkeää päätepistettä. (Kolko

sokeaksi käytettävyydelle (Norman 2002, 91). Tällöin estetiikan

2012, 10.) Kompromissit ovat arkipäivää digitaalisessa

tavoittelu on vienyt voiton käyttökokemuksesta.

muotoilussa. Usein ideaalinen toteutus käyttökokemuksen

Käyttökokemusta ei pidä vähätellä, sillä se näkyy yleensä myös

kannalta ei onnistu esimerkiksi teknisten rajoitusten tai

myynnissä. Fast Company ilmaisi käyttökokemuksen tärkeyden

lainsäädännön takia. Lainsäädäntö on hyvä esimerkki siitä, miksi

hienosti eräässä artikkelissaan (Eckert 2012):

lähes jokaisella verkkosivulla joudumme hyväksymään

“Every dollar spent on UX brings in between $2 and $100

evästekäytännöt (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679/EU).

dollars in return. – Jokainen käyttökokemukseen investoitu

Kyseinen käytäntö on varmasti näyttänyt paperilla hyvältä, mutta

dollari palautuu 2–100 dollarina takaisin.”

se ei palvele käyttökokemusta jokapäiväisessä elämässä.
Palvelumuotoilun lähestyminen soveltuu erinomaisesti viheliäisen

Kuvitellaan teoreettinen asteikko, jossa vasemmalla on puhdas

ongelman ratkaisukentän selvittämiseen, koska

estetiikka ja oikealla on pelkkä toiminnallisuus (Bowie 2011,

palvelumuotoilussa asioita tarkastellaan kokonaisvaltaisesti

74-75). Jokainen yritys ja muotoilija joutuu itse päättämään mihin

(Stickdorn, Hormess, Lawrence ja Schneider 2018, 15).

kohtaan asettuu tällä teoreettisella asteikolla.
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4.1 Liiketoimintasuunnitelma

4

Liiketoimintasuunnitelmassa määritellään muun muassa liikeidea,
toimiala, kilpailukyky sekä erottuminen markkinoilla, missio, arvot,
strategia ja visio. Liiketoimintasuunnitelmassa arvioidaan
yritystoiminnan kannattavuutta ja menestymisen mahdollisuuksia
sekä kuvataan, kuinka ne saavutetaan. (Pichler 2016; 11-12, 21 ja
39-42.)

Muotoilustrategian
pääteemat

Edellä mainitut liiketoimintasuunnitelman osa-alueet voivat
kuulostaa sanahelinältä, mutta niiden tarkoitus on määrittää
pitkän tähtäimen visio ja suunta yritykselle. Muuten arki täyttyy
vain lyhyen tähtäimen operatiivisista toiminnoista ja yrityksen
kasvattaminen vaikeutuu huomattavasti (Pichler 2016, 11 ja 34).
Kolinen (2019) kertoi haastattelussa*, että muotoilustrategia pitää
sitoa yrityksen liiketoimintastrategiaan. Kolisen näkemys
muotoilun johtamiseen (taulukko 1) on kolmitasoinen:
sanoittaminen, hahmottaminen ja kuvittaminen.

* Haastatteluita ei löydy liitteenä, koska tämä opinnäytetyö koostuu
toiminnallisesta työosuudesta. Täten niitä ei ole tarvinnut kirjoittaa puhtaaksi.
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Kolisen näkemys muotoilujohtamisesta on hyvin linjassa

Taustatutkimukseen kuului myös yrityksen sisäisten

tyypillisten liiketoiminnan tasojen kanssa (Pichler 2016, 20).

dokumenttien läpikäynti, kuten liiketoimintasuunnitelma ja
työntekijöiden käsikirja sekä toimitusjohtajan pitämät esitykset,

Kolisen näkemys muotoilujohtamisesta

Liikketoiminnan tasot

kuten missiolausunto (mission statement) ja Sangren matka.
Toteutetun taustatutkimuksen pohjalta hahmoteltiin ehdotus

Sanoittaminen – Miksi?

Visionäärinen

Hahmottaminen – Miten?

Strateginen

Kuvittaminen – Mitä?

Taktinen

Taulukko 1. Kolisen (2019) näkemys muotoilujohtamisesta verrattuna tyypillisiin
liiketoiminnan tasoihin (Pichler 2016, 20).

(kuvio 5), jossa kuvataan yrityksen missio, arvot, visio ja strategia.
Parhaiten muotoilustrategiassa ajan tasalla ovat yrityksen missio,
arvot, visio sekä arvolupaukset (ks. kappale 4.4 Palveluiden
tuotteistaminen). Liiketoimintasuunnitelman muotoilua varten
haastateltiin Pekka Immosta (2020). Immosella on pitkä kokemus

Sangren tapauksessa liiketoimintastrategia (sis. liiketoiminnan

tuotestrategioiden muotoilusta. Immonen (2020) sanoi, että

tasot) vaati kirkastamista ja aiheesta käytiin monia keskusteluja

(Sangren tapauksessa) hallituksen tehtävänä on määrittää

Koskimaan (2019) sekä yrityksen silloisen talousjohtajan Tiina

yritysstrategia. Tästä syystä yritystrategialle ei tehty ehdotusta

Hongin välillä. Taustatutkimusta toteutettiin kartoittamalla

muotoilustrategiaan. Immosen (2020) ehdotuksesta

yrityksen organisaatiorakenne sekä kaikki yrityksen sidosryhmät.

muotoilustrategiaan kuitenkin sisällytettiin linkkejä pohjiin, jotka
auttavat yritysstrategian määrittämisessä.
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Hallituksen olisi hyvä tarkastaa yrityksen missio, arvot, visio ja
strategia yksi tai kaksi kertaa vuodessa. Näin varmistetaan, että
ne ovat linjassa yrityksen tavoitteiden kanssa (Pichler 2016, 14 ja
33).
Yrityksessä oli viimeisen kahden vuoden aikana tapahtunut
paljon muutoksia, niin johdossa kuin työntekijöissä. Lisäksi oli
perustettu Sangre+ventures tytäryhtiö, jonka liiketoimintamalli on
pääomasijoittaminen startup-yrityksiin lähinnä työpanoksen
muodossa. Muun muassa näiden asioiden johdosta
pääliiketoimintamalli – konsultointi – vaati kiteyttämistä
työntekijöiden ymmärrettävään muotoon.

Kuvio 5. Sangren missio, arvot ja visio kuvattuna muotoilustrategiassa. Yrityksen strategia
vaatii määrittämistä. Tämä tehtävä kuuluu Sangren tapauksessa hallitukselle.
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Tämä aihealue liittyy myös oleellisesti yrityskulttuuriin, sillä

Teknologia, muotoilu ja liiketoiminta ovat Sangren ytimessä ja ne

työntekijöiden liiketoimintamallin tuntemus vaikuttaa oleellisesti

määrittelevät myös yrityksen brändin. Kyseinen huomio ei

työntekijöiden itseohjautuvuuteen. Itseohjautuva toimintakulttuuri

välttämättä käy ilmi yrityksen työntekijöille, joten oli tärkeää

rakentuu kolmen eri periaatteen varaan: vahvaan

pyrkiä visualisoimaan ja kommunikoimaan yrityksen

läpinäkyvyyteen, yhteiseen ajatteluun sekä

perusolemus. Kyseinen huomio toimii myös johdolle strategisena

liiketoimintavastuuseen ja päätäntävallan jakoon (Jarenko ja

työkaluna, sillä heidän pitää arvioida jokaisen osa-alueen tämän

Martela 2017, 27 ja 302). Jos työntekijä ei tunne

hetkinen tila sekä mihin suuntaan niitä halutaan kehittää.

liiketoimintamallia, ei hän silloin voi olla liiketoimintavastuussa.
Muotoilustrategiassa on myös määritelty kohdeyleisö, jolle yritys
Ed Catmull kuvailee Pixarin koostumusta kirjassaan Creativity

tarjoaa palveluitaan. Tätä varten järjestettiin ohjattu työpaja

Inc.: Overcoming the unseen forces that stand in the way of true

Sangren myyjän Jemmi Laanisen toimesta. Työpajaan osallistui

inspiration. Hänen mukaansa Pixar yrityksenä koostuu kolmesta

henkilöitä johdosta, projektinhallinnasta ja tuotannosta.

pääyksiköstä: teknologia, muotoilu ja liiketoiminta. (Catmull ja

Osallistuin työpajaan asiantuntijaroolissa. Laaninen keräsi

Wallace 2014, 204.) Sangrella ei varsinaisesti ole yksiköitä (vaan

osallistujilta tietoa ja näkemyksiä toimialoista (domain), joilla

tiimejä), mutta konseptina sama malli kuvaa erittäin hyvin myös

asiakkaamme operoi sekä tyypillisistä asiakkaiden

Sangrea.

yhteyshenkilöistä.
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Laanisen myyntirajapinnasta keräämien tietojen ja historiallisen
kokemuksemme pohjalta tehtiin valistuneita arvauksia, ketkä ovat
potentiaalisia ostajia. Työpajasta koostettiin 30-sivuinen
dokumentaatio, joka oli varsin kattava, mutta liian laaja
muotoilustrategiaan. Dokumentti tiivistettiin muotoilustrategian
kannalta kaikista oleellisimpiin löytöihin ja havaintoihin (kuvio 6).
Samankaltaisuuskaaviota (aﬃnity clustering) hyödynnettiin
tunnistamaan toistuvia teemoja sekä kategorisoimaan niitä.
Muotoilustrategiaan päätyi ylätason kuvaukset toimialoista, joilla
Sangren asiakkaat operoivat sekä neljä tyypillisintä
asiakasprofiilia. Asiakasprofiilit auttavat ymmärtämään ja
eläytymään kohteeseen luomalla mielikuvamallin (mental model)
tyypillisestä asiakkaasta (LUMA Institute 2012, 34-35).
Yhteisymmärrys ja empatia ovat tärkeitä osa-alueita
pitkäjänteiselle ja tuottoisalle yhteistyölle (Wheeler 2018,
106-107). Lopulta alkuperäinen 30-sivuinen dokumentti
tiivistettiin vain kolmeen sivuun – menettämättä kuitenkaan
kriittisiä tietoja.

Kuvio 6. Sangren kohdeyleisö ja asiakasprofiilit tiivistettynä muotoilustrategiassa.
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4.2 Yrityskulttuuri

Itseohjautuvassa organisaatiossa on vähemmän selkeitä johtajia,
mutta silti se tarvitsee tuekseen erityisen paljon johtajuutta.

Yrityskulttuurissa on paljon päällekkäisyyksiä esimerkiksi

Tällaista johtajuutta kutsutaan monikolliseksi johtajuudeksi, jossa

liiketoiminnan ja brändinkehityksen kanssa (Kapferer 2008; 1, 184

toimitaan yhteisen edun mukaisesti. (Jarenko ja Martela 2017, 50

ja 187). Organisaation rakenne – jonka kartoittamisesta mainittiin

ja 72.) Muotoilustrategiassa määritettiin työkaluja matalan

edellisessä kappaleessa – määrittelee hyvin pitkälti

hierarkian organisaation johtamisen ja yrityskulttuurin

yrityskulttuurin. Kartoitettu organisaatiorakenne perustuu

kehittämisen tueksi, kuten Maslowin tarvehierarkia ja Mihaly

Koskimaan (2019) visioon. Koskimaan (2019) visiossa

Csikszentmihalyin flow -mallit. Molempien mallien tarkoitus on

organisaatio on itseohjautuva ja matalahierarkinen, jossa vastuu

ohjata päätöksentekoa kohti humaanimpaa, mutta myös

jakautuu tasaisesti työntekijöiden kesken. Itseohjautuvuuden on

tehokkaampaa organisaatiota (McLeod 2007; Mulder 2013).

osoitettu lisäävän tehokkuutta, työviihtyvyyttä, työhyvinvointia
sekä työn houkuttelevuutta (Jarenko ja Martela 2017, 269 ja 322).
Kulttuurillisesti Sangrea voisi kuvailla rennoksi, missä käytössä
on liukuvat työajat ja mahdollisuus etätyöhön. Toisin sanoen,
johto arvostaa töiden sujuvuutta ja toteutusta, ei niinkään missä
ja milloin ne tehdään.
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Muotoilustrategiassa esitellään myös kasvukolmiomalli (kuvio 7),

Frameryn (2018) ja Kyrö Distillery Companyn (2017) innoittamana

joka perustuu empiirisiin kokemuksiin ja huomioihin työelämässä.

Sangren tarina haluttiin kiteyttää persoonalliseen ja

Mallissa kuvaillaan, miten yrityksen myynti-, henkilöstö- ja

lähestyttävään muotoon, sillä tarinat vetoavat ihmisiin

projekti- (tai tuotekehitys) toiminnot tulee olla linjassa keskenään.

(Weinschenk 2011, 76-78). Sangren tarinasta toteutettiin ehdotus

Kasvukolmiomalli mukailee Roman Pichlerin rautakolmiomallia,

yrityksen sisältösuunnittelijalle Laura Tuppuraiselle. Toteutettu

joka on tuotehallinnan työkalu. Rautakolmio demonstroi miten

ehdotus pohjasi Koskimaan pitämiin esityksiin, jotka mainittiin

kustannusarvio, toiminnot ja aikataulu tulee olla linjassa

edellisessä kappaleessa. Tarinan suunnitteluvetureina (design

keskenään. (Pichler 2016, 134.) Jos yritys keskittyy liikaa

driver) olivat rehellisyys, avoimuus, erilaisuus ja erottuvuus, sillä

myyntiin, kääntää se silloin helposti selkänsä henkilöstölle ja

ne kuvastivat hyvin Sangrea yrityksenä sekä sen työntekijöiden

projekteille (konsultoinnissa). Tällöin yrityskulttuuri kärsii. Tämä

persoonallisuutta. Persoonallisuus on tärkeä osatekijä, sillä se

on johdon hyvä tiedostaa ennen liiallista panostusta yhteen osa-

vaikuttaa positiivisesti yrityksen brändiin (Wheeler 2018, 40-41).

alueeseen.

Tuppuraisen toteuttama taustatutkimus sekä jatkoehdotus käytiin
yhdessä läpi. Lopulta Tuppurainen viimeisteli tarinan lopulliseen

Yrityskulttuuriin vaikuttaa myös yrityksen syntytarina, joka vastaa

muotoonsa, joka tuli osaksi muotoilustrategiaa.

kysymykseen: Miksi yritys on olemassa? (Hardy 2017, 9).
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Toinen yrityskulttuuriin vaikuttava asia on muotoilufilosofia, joka

Yrityskulttuuri on myös tärkeä osa brändiä, sillä työntekijöiden

vastaa kysymykseen: Millaista muotoilua yritys harjoittaa?

viihtyvyydellä, yrityksen tarinalla ja muotokielellä voidaan

Konsultoinnissa muotoilun olisi hyvä olla enimmäkseen

edesauttaa mahdollistamaan positiivinen brändikokemus

suoraviivaista, mutta silti pyrkiä positiivisesti erottumaan

(Wheeler 2018, 16-17; Kapferer 2008; 1, 184 ja 187;

kilpailijoista. Yrityksen muotoilufilosofia on aina sidoksissa

Hardy 2017, 9).

yrityksen strategiaan (Kolinen 2019). Muotoilijan roolina on
määrittää muotokieli (design language), jolla visualisoida
yritysstrategia.
Sangren muotokieli on vahvasti sidoksissa yrityksen visuaaliseen
suunnittelijaan Minh Nguyen sekä käyttökokemussuunnittelijaan
Perttu Talasniemeen. Sangren muotokielelle määriteltiin kuvaus
yhdessä Tuppuraisen ja Nguyenin kanssa. Määritelty muotokieli
on tiivistetysti skandinaavista minimalismia orientaalisella
kosketuksella. Kyseisessä kuvauksessa yhdistyy hauskasti
yrityksen suomalaiset ja Nguyenin vietnamilaiset juuret, mikä tuo
Sangren brändiin erottuvuutta. Brändillä haetaan juurikin
erottuvuutta alan muihin toimijoihin (Wheeler 2018, 50-51).

Kuvio 7. Kasvukolmiomalli perustuu empiirisiin kokemuksiin ja huomioihin
työelämässä (mukaillen Pichler 2016, 134).
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4.3 Brändinkehitys

Imago on sitä, miten yritys hahmotetaan asiakkaan toimesta
(Kapferer 2008, 174-175). Imagoon yritys pystyy parhaiten

Brändinkehitys lähti liikkeelle ymmärtämällä mikä on brändi.

vaikuttamaan luomallaan brändi-identiteetillä (Wheeler 2018, 4-5

Kolisen (2019) mukaan brändi on kokonaisvaltainen kokemus

ja 148-149), sillä se koostuu enimmäkseen esteettisistä

yrityksestä. Brändin määrittää ensisijaisesti se, miten asiakkaat

elementeistä, kuten logo, kuvitus, värit, typografia, mainonta,

tai käyttäjät kokevat yrityksen. Ei niinkään se miten yritys haluaa

digitaalinen sisältö (mts. 24-25). Nämä määritellään yrityksen

itsensä koettavan. (Kolinen 2019.)

brändiohjeistuksessa (brand guidelines) (mts. 200-203). Ohjeistus
sisältää yleensä myös määrittelyn yrityksen äänensävylle (tone-

Suoritetun taustatutkimuksen perusteella kävi ilmi, että brändin

of-voice) (mts. 28-31).

kolme tärkeintä osa-aluetta ovat:
•

Imago

Maine on brändin kannalta tärkeämpi osa-alue kuin imago

•

Maine

(Kolinen 2019). Siihen yrityksellä ei ole täyttä kontrollia, sillä

•

Kokemus

maine rakentuu siitä, miten esimerkiksi asiakkaat ja media
suhtautuvat yritykseen (Kapferer 2008, 26-27). Yritys voi
kuitenkin vaikuttaa maineeseen laadullisesti eli tarjoamalla
laadukkaita tuotteita ja palveluita (mts. 27) sekä ensiluokkaista
asiakaspalvelua (Wheeler 2018, 18-19).
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Kokemus on (maineen ohella) brändin kannalta kaikista oleellisin
osa-alue (Kolinen 2019). Kokonaisvaltainen brändi pyrkii
ottamaan huomioon kaikki osa-alueet mihin se voi vaikuttaa –
tämä on osa brändikokemusta (Wheeler 2018, 6-7).
Brändikokemukseen vaikuttaa muun muassa yrityskulttuuri,
rakennusten ulkoasu, työntekijöiden pukeutuminen, toimitilojen
sisätilat, haju- ja äänimaailma, tuotteet ja niiden paketointi sekä
mainonta. (mts. 16-19, 160-161 ja 178-189).
Imago, maine ja kokemus yhdessä (kuvio 8) määrittävät sen,
miten brändi todellisuudessa koetaan ulkopuolisten – esimerkiksi
asiakkaiden ja median – näkökulmasta (mts. 10-11).

Kuvio 8. Brändin anatomia kuvattuna Venn-diagrammina.
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Brändin anatomian ymmärtämisen jälkeen, oli luontevaa

Brändin johtaminen vaatii strategiaa, suunnittelua ja orkestrointia

seuraavaksi kartoittaa kaikki Sangre-brändiin liittyvät

(Wheeler 2018, 8-9). Oli siis tärkeää määrittää kuka vastaa

kosketuspisteet (touchpoint). Kosketuspisteet piirrettiin

mistäkin brändin osa-alueesta, eli tarvittiin vastuuhenkilöt.

visuaalisena karttana (kuvio 9) sekä listattiin taulukkomuodossa.

Sangre-brändin aktiivisimmille osa-alueille määritettiin yhdessä

Taulukkoon määritettiin kosketuspisteen tila (heikko,

vastuuhenkilöt.

keskinkertainen, hyvä ja erinomainen) sekä mihin vaiheeseen
brändikokemusta (ennen tilausta, tilauksen aikana vai tilauksen
jälkeen) se kuului. Jokainen kosketuspiste on mahdollisuus lisätä
brändin tunnettuutta ja kehittää asiakasuskollisuutta (Wheeler
2018, 2-3). Kosketuspistekartta tarjoaa johdolle visuaalisen
työkalun, jolla hahmottaa brändiä ja sen tämänhetkistä tilaa sekä
suunnitella lähitulevaisuuden toimenpiteitä brändin
kehittämiseksi.
Yrityksessä tapahtui taustalla monia brändinkehitykseen liittyviä
tausta-aktiviteettejä, kuten visuaalisen ilmeen uudistus,
äänensävyn ja sisällön suunnittelu, tapahtumien järjestäminen,
sosiaalisen median ja verkkomainonnan suunnittelu.

Kuvio 9. Sangre-brändin kosketuspisteet jaettuna fyysisiin ja digitaalisiin kosketuspisteisiin.
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4.4 Palveluiden tuotteistaminen

Samalla myös kävi ilmi mille palveluille löytyy oletetut markkinat.
Jos palvelulle ei ole markkinoita tai palvelun arvolupaus (value

Sangrella oli liiketoiminnallinen paine päivittää verkkosivuilleen

proposition) on epäselvä, mahtavat kuvailut ja uudet teknologiat

palveluiden kuvaukset. Aiheeseen liittyen pidettiin muutama

eivät pelasta sitä (Pichler 2016, 96).

toimeksiantopalaveri sekä niiden yhteydessä improvisoituja (ex
tempore) työpajoja. Kilpailijoiden palvelutarjoomaa analysoitiin ja

Taustatutkimuksen pohjalta toteutettiin ehdotelma

lopputuloksena toteutettiin 26-sivuinen dokumentti, joka koosti

palvelutarjoomasta pohjautuen Kolisen (2017) esittelemään niin

13 suomalaisen kilpailijan ja kolmen kansainvälisen toimijan

sanottuun keihäänkärki-malliin. Myynnin tueksi toteutettiin

palvelutarjooman. Vastaava dokumentti toteutettiin myös

myyntiesityksiä, jotka tiivistivät palvelun idean, lähestymistavan

yritysten arvolupauksista, kun Sangre suunnitteli päivittävänsä

tai prosessin, hyödyt, lopputuloksen ja esimerkkitapauksen (case

omaa arvolupaustaan. Kyseinen lähestymistapa oli hyvin

study). Myyntiesitykset voivat kuulostaa vanhanaikaiselta

analyyttinen ja se soveltui tämän kaltaisen vaikeasti mitattavan

lähestymistavalta, mutta kuten konseptijulisteet (concept poster),

tiedon käsittelyyn. Kilpailijoiden palveluista ja arvolupauksista

niiden rajattu tila pakottaa tiivistämään tiedon vain oleelliseen.

koottiin eräänlainen samankaltaisuuskaavio, joka auttoi

Tämä on erinomainen harjoitus saavuttaa syvä ymmärrys

hahmottamaan kokonaiskuvaa ja kehittämään lopulliset ratkaisut.

käsiteltävään aiheeseen. (LUMA Institute 2012, 76-77.)
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Seuraava vaihe palveluiden tuotteistamisessa oli palvelulinjojen

Palvelulinjat ja palveluiden tuotteistaminen helpottavat myyntiä

(service line) määrittely. Palvelulinjat jaettiin kolmeen kategoriaan:

sekä auttavat paikantamaan myyntiin liittyviä ongelmakohtia.

strategia, muotoilu ja teknologia (taulukko 2). Yleensä yrityksen

(Immonen 2020.)

liiketoimintalinjat jaetaan strategiseen, taktiseen ja operatiivisiin
-toimintoihin (Pichler 2016, 20). Tällöin muotoilulinja on taktinen

Palvelulinja

Palvelu

Strategia

Digitaalinen strategia

ja teknologialinja on operatiivinen. Palvelulinjat mahdollistavat
liiketoiminnan kehityksen seuraamisen. Niitä voidaan verrata
toisiinsa tai seurata yksittäisen palvelulinjan kehitystä ajallisesti
esimerkiksi vuositasolla. Näin voidaan helposti seurata
esimerkiksi Strategia-palvelulinjan kehittymistä. Jos yrityksellä on

Palvelumuotoilu
Muotoilu

tahtotila suuntautua enemmän strategiseen tekemiseen, pitäisi

Käyttöliittymäsuunnittelu

sen näkyä myös liiketoiminnan kehittymisenä kyseisellä

Visuaalinen suunnittelu & identiteetti

palvelulinjalla. Jos palvelulinjalla ei ole tapahtunut positiivista
kehitystä, voi se johtua esimerkiksi hinnasta tai ostamiseen
liittyvistä esteistä ja riskeistä. Voi olla myös, että kysyntä ja

Käyttökokemussuunnittelu

Teknologia

Mobiilisovellukset
Verkkosivustot ja verkkopalvelut

tarjonta eivät kohtaa tai palvelu ei tarjoa oikeanlaista ratkaisua
kyseiseen ongelmaan.

DevOps*
Taulukko 2. Sangren uudistetut palvelulinjat sekä niiden pääpalvelut.

* Lyhenne englannin kielen sanoista Development and Operations.
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Pääpalvelut ovat luonteeltaan jatkuvia projekteja, joissa tehdään

Verkkosivuista kerättiin sisäisesti palautetta sekä

yleensä tiiviistä yhteistyötä asiakkaan, käyttäjien ja eri

kyselylomakkeen vastaukset ja UserTesting.com -testisessioiden

palvelulinjojen välillä. Lisäksi Sangre tarjoaa yksittäisiä palveluita,

videot analysoitiin. Käyttäjätestauksen tuloksien pohjalta

jotka ovat kertaluontoisia, kuten työpaja, käyttäjäkokemuksen

pystyttiin kehittämään palveluiden arvolupauksia, esitystapaa

arviointi (UX Review) sekä innovaatioseteli.

sekä puuttumaan havaittuihin ongelmiin, kuten käytettävyyteen,
navigointiin tai luettavuuteen.

Verkkosivut ovat nykymaailmassa yrityksen ensisijainen
näyteikkuna (Wheeler 2018, 170-171). Ennen uusien palveluiden

Sen sijaan että yritetään heti ensiyrittämällä tehdä lopullinen

julkaisua, arvolupauksia testattiiin sisäisesti yrityksen

versio, prototyyppien ja testaamisen avulla voidaan edetä vaihe

työntekijöillä sekä ulkopuolisilla käyttäjillä UserTesting.com

vaiheelta kohti paremmin käyttäjien tarpeisiin vastaavaa versiota

-palvelussa. Palvelussa voi tarkasti määrittää testihenkilöiden

(Stickdorn ym. 2018, 14-15). Käyttäjätestaukseen ei tarvita suurta

sopivuuden asetuksilla ja esitietokysymyksillä. Näin voidaan

määrää osallistujia merkittävän hyödyn saavuttamiseksi. Jo

varmistaa, että testaus tapahtuu mahdollisimman todenmukaisilla

viidestä testikäyttäjästä voi olla suurta hyötyä lopputuloksen

käyttäjillä, jotka kuuluvat oikeasti kohderyhmään. Valituille

kannalta. (Knapp, Zeratsky ja Kowitz 2016, 197–198.)

Sangren verkoston jäsenille lähetettiin kyselylomake, joka sisälsi
linkin testiversioon sekä joukon kysymyksiä.
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4.5 Muotoiluprosessit
Sangrelle määriteltiin muotoiluprosessi (taulukko 3), joka pohjaa

#

UCD-prosessimalli

Sangren muotoiluprosessi

1

Aloite

Tutkimus

2

Muotoilu

Konseptisuunnittelu

3

Kehitys

Visuaalinen suunnittelu

4

Testaus

Toteutus

5

Toimitus

Toimitus

alun perin Don Normanin esittelemään käyttäjäkeskeinen
suunnittelu -malliin. Normanin mallissa käyttäjä on muotoilun ja
päätöksenteon keskiössä (Norman 2002, 188-217). Normanin
mallista on sittemmin muodostunut monia eri versioita, myös
ohjelmistotuotantoon soveltuva iteratiivinen UCD*-prosessimalli
(Cooper, Reimann, Cronin ja Noessel 2014, 8).

Taulukko 3. UCD-prosessimalli (Cooper ym. 2014) verrattuna Sangren muotoiluprosessiin.

Taulukossa 3 kuvatut vaiheet on tarkoitettu iteratiivisiksi –
vaiheiden välillä voidaan liikkua ja niihin voidaan tarpeen mukaan

Ajatusmallina on jatkuvasti varmistaa, että kysyntä ja tarjonta

palata sekä ne voidaan pilkkoa pienempiin osiin (Cooper ym.

kohtaavat. Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen on oleellista, jotta

2014, 8). Usein käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa keskitytään

palvelu voi pärjätä markkinoilla (Polaine, Løvlie ja Reason 2013,

vain loppukäyttäjään, mutta varsinkin konsultoinnissa se on liian

82). Näin voidaan toteuttaa kestävää liiketoimintaa yrityksen sekä

naiivi lähestyminen. Sangren pitää luoda arvoa myös omille

tilaajan näkökulmasta, ja tarjota merkityksellisiä kokemuksia

asiakkailleen eli palvelun tilaajille.

loppukäyttäjille.

* Lyhenne englannin kielen sanoista User Centric Design.
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Sangren muotoiluprosessissa (taulukko 3 ja kuvio 10) muotoilu on
jaettu kahteen vaiheeseen: konseptisuunnitteluun ja visuaaliseen
suunnitteluun. Konseptisuunnitteluvaiheessa tuotteen tai palvelun
konsepti hiotaan sidosryhmien edustajien kanssa
mahdollisimman pitkälle ennen visuaalisen suunnittelun
aloittamista. UX-suunnittelu on vahvimmillaan
konseptisuunnitteluvaiheessa ja UI-suunnittelu on vahvimmillaan
visuaalisessa suunnitteluvaiheessa. Palvelumuotoilu on läsnä
molemmissa vaiheissa sekä jollain tasolla koko prosessin läpi.
Sangren muotoiluprosessissa neljäs vaihe eroaa tyypillisestä
ohjelmistotuotannon mallista siten että testaus ja arviointi on
sisällytetty osaksi muotoiluprosessin välivaiheita. Sillä kun
projektissa tunnistetaan riski, voidaan heti päättää paras tapa
ratkaista se (Pichler 2016, 99). Näin voidaan varmistaa, että
projekti etenee toivottuun suuntaan. Tämä vähentää myös
kaikkien osapuolien – toimittajan ja tilaajan – riskejä.

Kuvio 10. Ylhäällä Sangren muotoiluprosessin kuvaus sekä alhaalla tärkeimpien muotoilua
ohjaavien toimintojen kuvaukset.
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Muotoiluprosesseja on viime aikoina kritisoitu siitä, miten ne

design sprint -mallit, joita voidaan hyödyntää tarpeen mukaan

muistuttavat pohjimmiltaan vesiputousmallia. Väitteessä on

(ks. Design Council 2019; ks. Knapp ym. 2016, 17).

pohjaa, sillä varsinkin palvelumuotoilussa alun tutkimusvaihe
muistuttaa vesiputousmallia. Se on kuitenkin äärimmäisen tärkeä

Muotoilustrategiassa on kuvattu myös yksinkertaistettu – niin

vaihe, sillä hyvin toteutettuna se kantaa hedelmää läpi projektin.

sanottu arkielämän – prosessimalli, joka pohjaa empiirisiin

(Ivey-Williams 2017.) Juurikin strategista tutkimusvaihetta on ollut

havaintoihin sekä luovan toimeksiannon -prosessiin, jossa

vaikea yhdistää kehittäjien tarpeeseen luotuun Scrum-

lopputulosta verrataan alkuperäiseen toimeksiantoon. Kuten

projektimalliin*. Pitää myös muistaa, että projekteissa on

luovan toimeksiannon -prosessissa, lopputulos on sitä parempi,

eritasoisia vaiheita, kuten strateginen, taktinen ja operatiivinen.

mitä kuvaavampi alkuperäinen toimeksianto on (Wheeler 2018,

Scrum istuu parhaiten operatiiviseen vaiheeseen, jossa selkeästi

167). Mallissa kuvataan, miten luova työskentely useimmiten

jo tiedetään mitä tehdään. Konsultoinnissa muotoiluprosessiin

jakautuu kahteen vaiheeseen: alkupään ongelmakenttään, jossa

vaikuttaa myös asiakkaiden omat prosessit. Näin ollen

sekoittuu tutkimus ja määrittely sekä loppupään

muotoiluprosessi on aina loppujen lopuksi asiakas- ja

ratkaisukenttään, jossa sekoittuu toteutus ja toimitus. Näiden

projektikohtainen. Siksi se toimii enemmänkin ohjaavana

kahden kentän risteyksessä usein tapahtuu niin sanottu ahaa-

viitekehyksenä, eikä sitä tarvitse – eikä edes pidä – orjallisesti

elämys, joka kirkastaa vision toivotusta lopputuloksesta. Tällöin

noudattaa. Tästä johtuen muotoilustrategiassa on esitelty myös

lopputulosta pitää verrata päivittyneeseen toimeksiantoon eikä

muita prosessimalleja, kuten tupla timantti (double diamond) ja

alkuperäiseen (Wheeler 2018, 167).

* Scrum ei ole pelkästään projektimalli vaan kokonainen ideologia. Se on itsessään niin laaja kokonaisuus, että se menee tämän työn aihealueen ulkopuolelle. Siksi sitä ei avata työssä tämän enempää.
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Muotoilustrategiassa käsitellään innovaatioprosessia (kuvio 11),
sillä yleinen virheellinen käsitys tuntuu olevan, että muotoilu on
yhtä kuin innovaatio. Muotoilu voi toimia innovaation ajurina
(Polaine ym. 2013, 40), mutta yksinään se ei useinkaan johda
innovaatioon (Design Council 2013, 23). Toinen virheellinen
käsitys on, että innovaatio tulee käyttäjiltä. Käyttäjät määrittävät
tarpeen innovaatiolle (Design Council 2013, 22), mutta itse
innovaation kehittää palveluntarjoaja, joka on valmis ottamaan
innovointiin liittyvän riskin (Stickdorn ym. 2018, 10). Riskinotto
liittyy tulevaisuuden ennakointiin, sillä ennen julkaisua ei voi olla
varma menestyykö innovaatio markkinoilla (Niemelä 2018). Myös
Nordkappin luova johtaja Sami Niemelä (2018) puhuu
tulevaisuuden ennakoinnin tärkeydestä ja muotoilun roolista siinä.
Palvelumuotoilun keinojen avulla voidaan vähentää liiketoiminnan
riskejä (Polaine ym. 2013, 40) muodostamalla tulevaisuuden
vision, joka auttaa ohjaamaan esimerkiksi yritystoimintaa,
liiketoimintaa, brändinkehitystä ja tuotekehitystä (Kolinen 2019).

Kuvio 11. Innovaatioprosessin anatomia kuvattuna Venn-diagrammina digitaalisen
konsultoinnin näkökulmasta.
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5.1 Tutkimusprosessin runko

5

Tutkimusprosessi otti vahvasti vaikutteita palvelumuotoilun
pääperiaatteista (Stickdorn ym. 2018, 26-27) sekä Standfordin
muotoiluinstituutin (2011) kehittämästä viisivaiheisesta
muotoiluajattelun prosessista (taulukko 4).

Tutkimusprosessi

#

Palvelumuotoilun pääperiaatteet

Muotoiluajattelun prosessi

1

Ihmiskeskeisyys

Empatia

2

Yhteistoiminta

Määrittely

3

Iteratiivisuus

Ideointi

4

Visualisoiva

Kokeilu

5

Todellistaminen

Testaus

6

Kokonaisvaltainen

Taulukko 4. Palvelumuotoilun pääperiaatteet (Stickdorn ym. 2018, 26-27) verrattuna
muotoiluajattelun prosessiin (d.school 2011).
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Molemmissa lähestymistavoissa korostetaan ihmislähtöisyyttä,

monesta eri suunnasta ja ongelmaa tarkastellaan monella eri

iteratiivisuutta sekä käytännön testaamisen tärkeyttä (Stickdorn

tavalla (Stickdorn ym. 2018, 21 ja 299). Seuraavassa kappaleessa

ym. 2018, 26-27; d.school 2011). Lisäksi muotoilun osa-alueet

kuvaillaan ongelmakentän määrittely sekä tärkeimmät

olisi hyvä jakaa pienempiin paloihin. Tämä mahdollistaa

menetelmät, joita hyödynnettiin tutkimusprosessissa. Vaikka

iteratiivisen lähestymistavan, jolloin lopputulosta voidaan

tutkimusprosessi (taulukko 5) oli hyvin muotoilijalähtöinen,

nopeammin testata oikeilla käyttäjillä. Muotoiluyritys IDEO on

muistutti se ylätason rakenteeltaan tupla timantti -mallia.

ehkä tunnetuin muotoiluajattelun hyödyntäjä ja edustaja. IDEO on
havainnut, että muotoiluajattelu tapahtuu leikkauspisteessä,

#

Tupla timantti -malli

Talasniemen muotoiluprosessi

1

Tutki (laajenna)

Taustatutkimus

2

Määritä (rajaa)

Yhteissuunnittelu

3

Kehitä (laajenna)

Visualisointi

4

Toimita (rajaa)

Analysointi

jossa kohtaavat haluttavuus, mahdollisuus ja soveltuvuus. (IDEO
2019.) Tämä lähestymistapa soveltuu myös innovaatioprosessiksi
tai markkinaerottuvuuden ajuriksi (Rumsey 2020, 81-82). IDEOn
toimitusjohtaja Tim Brown korostaa ideoinnin kolmea keskeistä
voimavaraa: inspiraatio, ideointi ja implementaatio (Brown 2011).
Tärkein yksittäinen tutkimusprosessia ohjannut metodi, oli
palvelumuotoilun ajattelutavan (mind set) omaksuminen.

Taulukko 5. Design Councilin (2019) kehittämä tupla timantti -malli verrattuna
Talasniemen muotoiluprosessiin.

Palvelumuotoilussa lähestytään ongelmaa avoimin mielin
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Todellisuudessa muotoiluprosessi kuitenkin muistutti
kappaleessa 4.5 Muotoiluprosessit kuvattua yksinkertaistettua
prosessimallia (kuvio 12), jossa aktiviteettejä suoritetaan
samanaikaisesti.
Palvelumuotoilussa korostetaan yhteistyötä eri koulukuntien
välillä ja siilojen purkamista (Stickdorn ym. 2018, 25).
Siiloutumisen välttämiseksi yhteissuunnittelua harjoitettiin läpi
muotoiluprosessin.

Kuvio 12. Yksinkertaistettu prosessimalli kuvaa tupla timantti -mallin
hyödyntämistä arkielämässä.
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5.2 Taustatutkimus

Taustatutkimuksen luonne oli kvalitatiivinen, joten aineisto pohjaa
pitkälti työpöytätukimukseen (desk study), haastatteluihin ja

Taustatutkimuksessa perehdyttiin julkisiin muotoilustrategioihin,

keskusteluihin sekä toimeksiantoihin. Työpöytätutkimus näytteli

kuten Päijät-Hämeen matkailustrategiaan (2010) sekä Lahden

suurta roolia tutkimuksessa. Työpöytätutkimus on tehokas tapa

kaupungin teollisen muotoilun muotoilustrategioihin (2009 ja

tutkia kansainvälisiä markkinoita ja kilpailijoita (Stickdorn ym.

2013). Taustatutkimuksessa käytiin läpi myös mahdollisimman

2018, 118-119). Alan kirjallisuudesta, tutkimuksista, artikkeleista,

paljon verkosta löydettyä muotoilustrategiaan (suomeksi ja

uutisista ja blogikirjoituksista tehtiin Google Slidesiin leikekirja,

englanniksi) liittyvää materiaalia. Materiaalit auttoivat

johon koostettiin mielenkiintoisia lähteitä, lainauksia, kuvia,

ratkaisemaan mitä Sangren muotoilustrategian tulisi käsitellä,

ideoita ja muistiinpanoja kaikesta mielenkiintoisesta mitä tuli

mutta ne eivät olleet erityisen hyödyllisiä. Suomenkieliset

vastaan. Se toimi pohjana muotoilustrategian sisällölle. Leikekirja

muotoilustrategiat olivat liian lennokkaita ollakseen hyödyllisiä,

oli lähes satasivuinen, joten aivan kaikkea sinne kerättyä

kun taas englanninkielinen materiaali oli liian yksityiskohtaista

materiaalia ei hyödynnetty muotoilustrategiassa. Tämä oli hyvin

ollakseen strategista. Tosin Päijät-Hämeen Matkailustrategia

ketterä lähestymistapa mielenkiintoisen materiaalin keräämiseen.

(2010) oli hyvä referenssi, sillä se loi rungon strategialle, esitteli

Leikekirjalähestyminen muistutti tutkimusseinämenetelmää.

selkeitä toimenpiteitä matkailun kehittämiseksi sekä listasi

Tutkimusseinämenetelmässä kaikki taustatutkimuksessa tehdyt

mittarit onnistumisen mittaamiselle ja strategian seurannalle (mts.

huomiot ja löydöt kerätään seinälle, kategorisoidaan ja linkitetään

22-24, 27-29 ja 32-33).

toisiinsa (mts. 2018, 128).
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Voisi sanoa, että taustatutkimus oli filosofisen pohdiskeleva.
Johtopäätöksiä tehtiin perustuen empiiriseen alan
työkokemukseen sekä taustatietoon, joka pohjaa muun muassa
tässä tutkimuksessa viitattuihin teoksiin ja artikkeleihin.
Taustatutkimuksen pohjalta määritettiin ongelmakenttä, joka
tarjosi rungon muotoilustrategian toteuttamiselle.
Ongelmakentän (kuvio 13) pääteemat liittyivät yritystoimintaan,
liiketoimintaan, brändiin ja prosesseihin. Muotoilijan on oltava
valmis viettämään jopa epämiellyttävän kauan aikaa
ongelmakentässä. Ongelmakentän määrittäminen auttaa
ymmärtämään ongelman perimmäisen syyn ja välttämään
hyppäämästä liian varhain ratkaisuihin (Stickdorn ym. 2018, 115).

Kuvio 13. Ongelmakentän kuvaus ja korkean tason lähestymistavat, jotka tarjosivat
rungon tutkielmalle.
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5.3 Yhteissuunnittelu

Kolme kommenttikierrosta ei ehkä kuulosta kovin paljolta, mutta
yksinkertainen laskutoimitus paljastaa, että se pitää sisällään

Yhteissuunnittelu on palvelumuotoilun ydintoimintoja (Stickdorn

varsin monta versiota. Muotoilustrategian aihealueista noin 35

ym. 2018, 25). Yhteissuunnittelu oli tärkeässä roolissa

toteutettiin tiukassa yhteistyössä. Tällöin käsitellyistä aiheista

muotoilustrategian kehittämisessä. Yhteissuunnittelua toteutettiin

toteutettiin noin 175 eri versiota (35 x 3).

jatkuvana kommunikaationa, niin kasvotusten kuin Slackpikaviestisovelluksella. Varsinkin Slack-pikaviestisovelluksessa

Yhteissuunnitteluun osallistui aktiivisesti noin kahdeksan

keskustelua tapahtui paljon ja materiaalia jaettiin aktiivisesti.

kollegaa. Käydyistä pikaviesteistäkin voidaan laskea olettama:

Tutkimusprosessi oli pitkälti proaktiivinen, sillä siinä otettiin

lähetettyjä pikaviestejä olisi noin 840 (35 x 3 x 8) kappaletta.

käsiteltäviksi kollegoiden esiintuomia aiheita ja teemoja, mitkä

Tällöin jokaisesta toteutetusta versiosta olisi lähetetty vain kolme

edesauttaisivat muotoiluajattelun soveltamista yritystoiminnassa.

viestiä kaikkien aktiivisesti osallistuneiden kollegoiden välillä.

Taustatutkimuksen pohjalta aiheista tehtiin ensin ehdotelma, joka

Olettama on suuntaa antava, mutta siitä käy silti ilmi miten tiivistä

käytiin läpi yhdessä johdon tai kollegoiden kanssa. Yleensä

kommunikaatio on kollegoiden välillä ollut.

kolme “virallista” kommenttikierrosta riitti saavuttamaan
esitykseen päätyneen lopullisen muodon.
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Edellä mainitut aktiviteetit muistuttivat samoja harjoituksia, joita
työpajoissakin harjoitetaan — tosin vähemmän intensiivisesti
toteutettuna. Epävirallisia työpajoja järjestettiin osana palavereja
sekä toimeksiantoja. Esimerkiksi kilpailijoiden palvelulinjoja,
palveluita sekä arvolupauksia kartoitettiin ja analysoitiin
työpajamaisesti yhdessä (kuvio 14). Voittavan palvelun
kehittäminen ei ole onnesta kiinni, vaan se on oikeiden
strategisten päätösten tekoa (Pichler 2016, 53). Vaikka virallisia
työpajoja ei järjestetty, on lähes kaikkien käsiteltyjen aiheiden
lopullinen versio toteutettu yhteistyössä. Yhteistyö tapahtui
toistuvasti (iteratiivisesti) läpi muotoilustrategian toteutuksen.
Toistuvuus on yksi palvelumuotoiluprosessin kulmakivistä
(Stickdorn ym. 2018, 21 ja 26-27).

Kuvio 14. Kilpailijoiden arvolupausten analysoinnin prosessi. Arvolupauksista koottiin
samankaltaisuuskaavio, joka analysoitiin ja näin tunnistettiin toistuvat teemat.
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5.4 Visualisointi

Seuraavia visualisointimenetelmiä hyödynnettiin
muotoilustrategian toteuttamisessa:

Kartoittaminen osoittautui kaikista oleellisimmaksi
visualisointimenetelmäksi kuvaamaan muotoilustrategiassa
käsiteltyjä aiheita. Kartoittaminen on erinomainen tapa hahmottaa
kokonaiskuvia ja visualisoida monimutkaisia riippuvuussuhteita
(Norman 2002, 39-43). Kartoittamisessa oleellista on määrittää
kokonaiskuva, jota voidaan tarvittaessa tarkentaa (Knapp ym.
2016, 60). Kartoittaminen on osa Kolisen mainitsemaa
”hahmottamista” muotoilujohtamisessa, sillä ilman
kokonaiskuvan ymmärtämistä ei voida johtaa (Kolinen 2019).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisaatiokaavio
Kosketuspistekartta
Sidosryhmäkartta
Napakymppi-diagrammi
Klusterikaaviota
Käsitekartta
Venn-diagrammi
Prosessikaavio
Nelikenttä-matriisi
Henkilöprofiili
Pylväskaavio
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Organisaatiokaavio kuvaa rakennetta ja komentosuhteita

Kosketuspistekartoitusta käytettiin hahmottamaan Sangre-

yrityksessä tai muussa yhteisössä. Organisaatiokaavio on

brändin – fyysiset ja digitaaliset – kosketuspisteet.

yleisesti tunnettu puutyyppisen rakenteen esitysmuoto.

Kosketuspisteen vaiheet ja niiden tilat kartoitettiin myös

(Koponen, Hildén ja Vapaasalo 2016, 235.) Muotoilustrategiassa

taulukkomuodossa.

organisaatiokaaviota hyödynnettiin kuvaamaan yrityksen
korkeantason rakennetta. Organisaatiokaavio keskittyy

Sidosryhmäkartta visualisoi kaikki jäsenet, jotka ovat yhteydessä

kuvaamaan ja määrittelemään tiimejä sekä niiden

vertailtavaan kohteeseen (LUMA Institute 2012, 32-33). Tässä

yhteenkuuluvuutta. Sangren organisaatiokaaviossa tärkeimpänä

tapauksessa siis Sangre-yritykseen, jonka ilmentymä on Sangre-

yksittäisenä sidoshenkilönä on toimitusjohtaja, joka toimii linkkinä

brändi. Sidosryhmäkarttaan määritettiin kaikki sisäiset ja ulkoiset

hallituksen ja muun työyhteisön välillä. Sangren

sidosryhmät sekä niiden riippuvuudet. Myös sidosryhmiä

oganisaatiokaaviota tarkennettiin taulukkomuotoisella

tarkennettiin taulukkomuotoisella tarkemmalla tiedolla.

tarkemmalla tiedolla, kuten henkilöiden nimillä.
Kosketuspiste- ja sidosryhmäkarttoihin yhdistettiin myös
Kaikki brändin vuorovaikutuskohteet, joihin asiakas tai käyttäjä

napakymppi-diagrammi (bull’s eye diagram). Napakymppi-

on kosketuksissa kutsutaan ”kosketuspisteeksi”.

diagrammi kuvastaa jäsenten tärkeyttä vertailukohteeseen (LUMA

Kosketuspisteitä ovat esimerkiksi TV mainokset tai yrityksen

Institute 2012, 42-43). Se auttaa lukijaa nopeasti hahmottamaan

verkkosivut. (Stickdorn ym. 2018, 57.)

mitkä kosketuspisteet tai sidosryhmän jäsenet ovat lähimpänä
tekemisissä Sangre-brändin kanssa.
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Kosketuspiste- ja sidosryhmäkarttojen visualisointimenetelmät

Venn-diagrammia käytetään havainnollistamaan eri joukkojen tai

ovat tiettyyn tarkoitukseen nimettyjä klusterikaaviota (cluster

käsitteiden välisiä suhteita. Venn-diagrammi on lukijaystävällinen

diagram). Klusterikaavio soveltuu hyvin kuvaamaan tai

esitystapa, sillä se on laajalti tunnettu. (Polaine ym. 2013, 65;

havainnollistamaan ryhmän jäsenten riippuvuussuhteita

Koponen ym. 2016, 227.) Muotoilustrategiassa Venn-diagrammia

(Koponen ym. 2016, 130). Muotoilustrategiassa klusterikaaviota

hyödynnettiin kuvaamaan Sangren liikeideaa, brändin anatomiaa,

hyödynnettiin visualisoimaan Sangren hinnoittelua.

yksinkertaistettua prosessimallia sekä innovaatioprosessia.

Klusterikaavion visuaalinen ilmentymä on varsin joustava (mts.
130). Näin ollen se soveltuu hyvin palvelumuotoiluun.

Prosessikaaviolla kuvataan yhteenliittyviä strukturoituja toimintoja
tai vaiheita, jotka etenevät lähtötilanteesta määritettyyn

Käsitekartta (concept map) soveltuu analyyttiseen esitystapaan,

lopputulokseen (Koponen ym. 2016, 235 ja 308).

jossa käsitteiden väliset suhteet korostuvat (LUMA Institute 2012,

Muotoilustrategiassa prosessikaaviolla kuvattiin määriteltyjä

38-39). Muotoilustrategiassa käsitekartalla visualisoitiin muun

prosesseja kuten muotoiluprosessia. Palvelumuotoilussa on

muassa abstrakteja aiheita, kuten viheliäinen ongelma,

eräänlaisena mottona, että prosessikaavioissa pitää muotoilla

organisaatiorakenne, yrityskulttuuri, ongelmakenttä, yrityksen

myös siirtymävaiheet eli nuolet (Polaine ym. 2013, 86-87). Tästä

tarina, asiakkuudenhallinta (customer loyalty management) sekä

johtuen testaus ja arviointi sisällytettiin Sangren

muotoilustrategian yhteenveto.

muotoiluprosessin eri vaiheiden välille eli nuoliin.
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Nelikenttä-matriisia käytetään paljon varsinkin

Henkilöprofiilimallissa määritellään kuva, kuvaus, turhautumisen

yhteiskuntatieteissä ja markkinointitutkimuksissa kuvaamaan

kohteet tai syyt sekä tarpeet ja toiveet. Henkilöprofiilimalli auttaa

ihmisten arvoja ja asenteita (Koponen ym. 2016, 226).

jakamaan asiakastietoa yrityksen sisällä, empatian

Muotoilustrategiassa nelikenttä-matriisia sovellettiin kilpailijoiden

muodostamisessa sekä päätöksenteossa. (LUMA Institute 2012,

kartoittamisessa. Nelikenttä-matriisilla verrattiin kilpailijoiden sekä

34-35.) Muotoilustrategiassa henkilöprofiilimallia käytettiin

Sangren – teknisiä ja muotoilu – kyvykkyyksiä keskenään.

määrittämään Sangren asiakasprofiilit. Sangren tapauksessa
asiakasprofiilille määritettiin toteemieläin (spirit animal), titteli ja

Käytetty nelikenttä-matriisi on yhdistelmä kahdesta eri

kuvaus, seurattavat mittarit (KPI*), vastuualueet sekä

menetelmästä: Kano-mallista ja GE/McKinsey-matriisista. Kano-

turhautumisen syyt ja tarpeet. Toteemieläimen käyttäminen voi

mallissa vertaillaan X- ja Y-akselilla kahta eri kategoriaa

kuulostaa hassulta, mutta se kuvastaa yhtä hyvin – tai jopa

keskenään. GE/McKinsey-matriisissa vertaillaan kilpailijoiden

paremmin – tyypillistä asiakasprofiilia kuin geneerinen kuva

liiketoiminnan haluttavuutta ja kyvykkyyttä. (Pichler 2016, 60 ja

liikemiehestä puvussa. Toteutettu profilointi auttaa empatian

70-72.)

muodostamisessa (mts. 34-35) sekä kohdistamaan
myyntitoimenpiteet ja yksilöimään markkinointiviestintää
kohderyhmille sopiviksi.

* Lyhenne englannin kielen sanoista Key Performance Indicator.
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Pylväskaavio kuuluu niin sanottuihin tilastokaavioihin, joiden
tehtävänä on määräasteikolle sijoittuvan tiedon – eli numeroiden
– visuaalinen esittäminen ja siihen kohdistuvien vertailujen
mahdollistaminen (Koponen ym. 2016, 185-187).
Muotoilustrategiassa pylväskaaviolila verrattiin Sangren
pääpalveluiden liikevaihtoa keskenään sekä kuvattiin
palvelulinjojen kehitystä (kuvio 15). Molemmissa vertailuissa
käytettiin samaa ajanjaksoa (2017–2019), jotta tiedot ovat linjassa
keskenään ja vertailukelpoisia.

Kuvio 15. Yllä palvelutarjooman laskutettavan liikevaihdon yhteisvertailu ja alla palvelulinjojen
laskutettavan liikevaihdon vertailu vuositasolla.
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5.5 Analysointi

Toinen itsenäinen analysointikeino, on eräänlainen filosofinen
lähestymistapa, jossa yhdistyvät seuraavat menetelmät:

Aivoriihi (brain storming) on tapa, jota voidaan harjoittaa myös
itsenäisesti osana muotoilijan prosessia. Yleisin tapa harjoittaa
aivoriihtä on tulevaisuustyöpaja, jossa joukko ihmisiä ideoi
mahdollisimman paljon lyhyessä ajassa. Ideat priorisoidaan ja
kategorisoidaan toteutuskelpoisuuden mukaan (LUMA Institute

•
•
•
•
•

Intuitio
Itsereflektio
Hidas ajattelu
Mielikuvamalli
Abduktiivinen päättely

2012, 54-55). Kyseisen harjoituksen voi tehdä myös itsenäisesti,
ja se auttaa hahmottamaan tavoiteltavaa visiota sekä

Intuitio ja itsereflektio liittyvät vahvasti toisiinsa. Intuitio kuulostaa

analysoimaan taustatietoa. Myös Google Venturesin Design

mystiseltä, mutta oikeasti sen taustalla toimii kokemus, harjoitus

Sprintissä (2016) suositellaan harjoittamaan itsenäistä aivoriihtä

ja toisto (Kahneman 2011, Johdanto). Itsereflektio tarkoittaa

(Knapp ym. 2016, 107), sillä se on osoitettu monessa

monien sisäisten tilojen havainnointia, tunnistamista, ilmaisua ja

tutkimuksessa ryhmäideointia tehokkaammaksi toimintatavaksi

suhtautumista niihin. Itsereflektio asiantuntijatyössä tarkoittaa

(Lehrer 2012).

oman ammatillisen toiminnan tarkastelua eri näkökulmista ja
toiminnan kehittämistä tarkastelun pohjalta. (Tiuraniemi 2002,
167.)
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Mielikuvamallissa tutkija asettuu kokijan asemaan tai luo

Muotoilustrategia toteutettiin esitysmuotoon Apple Keynote

konseptuaalisen mielikuvan käsiteltävästä aiheesta (Weinschenk

-sovelluksella. Jokainen sivu koostui käsiteltävän aiheen

2011, 72-73). Mielikuvamalli eroaa konseptuaalisesta analyysista

visualisoinnista sekä kuvauksesta.

siten, että se pohjaa enemmän tutkijan tulkintoihin ollen

Esitysmuoto rajoittaa tekstin määrän minimiin, jolloin jokainen

enemmän tunneperäinen analyysi (Weinschenk 2011, 74-75).

lause ja sana on tarkkaan harkittu. Tällöin aiheen analysointi
tapahtuu lähiluku-menetelmällä (close reading). Lähiluku-

Abduktiivinen päättely on loogisen päättelyn muoto, jonka

menetelmässä paneudutaan antaumuksella tekstiin, tehdään

lähtökohtana on tyypillisesti joukko havaintoja. Abduktiivinen

muistiinpanoja, havaitaan virheitä ja epäjohdonmukaisuuksia

päättely pyrkii löytämään yksinkertaisimman ja

sekä tehdään monia versioita. (Burke 2013.) Kyseinen

todennäköisimmän selityksen havainnoille. (Stickdorn ym. 2018,

lähestymistapa muistuttaa Kolisen (2019) mainitsemaa

160-161.) Palvelumuotoilu perustuu pitkälti muotoilijan tekemiin

”sanoittamista” muotoilujohtamisessa. Muotoilustrategiassa

havaintoihin (observation) ja oivalluksiin (insight) (Polaine ym.

”sanoittaminen” oli eräänlaista empiiristä tutkimista, eli

2013, 48-49). Näin ollen abduktiivinen päättely sopii hvvin

kokemusperäistä tutkimista, joka tässä tapauksessa pohjasi

palvelumuotoiluun.

edellä mainittuihin itsenäisiin analysointikeinoihin.
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Samankaltaisuuskaavio on eräs parhaita tapoja analysoida
laadullista tietoa, varsinkin jos sitä on suuri määrä (LUMA
Institute 2012, 40-41). Muotoilustrategiassa laadullisen tiedon
määrät olivat varsin pieniä, jolloin kaiken tiedon pystyi
hyödyntämään. Samankaltaisuuskaaviota hyödynnettiin muun
muassa seuraavissa muotoilustrategian aihealueissa: palveluiden
tuotteistaminen, liiketoiminnan vaikutus ja liiketoiminnan
evoluutio. Liiketoiminnan vaikutusten ja evoluution kuvaamiseksi
– varsin hajallaan olleet – tuntimerkinnät piti saada uusien
palvelulinjojen mukaisiksi, jotta niitä voitiin vertailla keskenään.
Tämän mahdollisti samantyyppisten merkintöjen tunnistaminen,
yhdistäminen ja kategorisointi. Aivan kuten
samankaltaisuuskaaviotoimintatapa ohjeistaa (mts. 40-41).
Seuraavassa kappaleessa kerrotaan muotoilustrategian tuloksista
ja pohditaan miten työlle asetetut tavoitteet täyttyivät.
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Työn tarkoituksena oli etsiä vastauksia seuraaviin

6

tutkimuskysymyksiin:
1. Mikä on muotoilustrategia?
2. Miten muotoilustrategiaa voi hyödyntää yritystoiminnassa?
Etsittäessä vastausta kysymykseen: “Mikä on muotoilustrategia

Tulokset

ja mistä se koostuu?”, suurin haaste oli selkeän määritelmän ja
olemassa olevan pohjan löytäminen. Muotoilustrategia on aina
tekijänsä ja kohteensa näköinen. Siihen vaikuttaa vahvasti
organisaation arvot, kulttuuri, johtaminen ja vallitseva tilanne sekä
tulevaisuuden tavoitteet (Kolinen 2019). Tämä on toisaalta hyvä
asia. Strategian kuuluu olla yksilöllinen, jotta se luo kilpailuetua
liiketoiminnassa (Myler 2015). Muotoilustrategiaa toteutettaessa
oli virkistävää havahtua siihen tosiasiaan, että muotoilustrategia
voi pitää sisällään oikeastaan mitä tahansa asioita ja teemoja,
jotka edesauttavat yritystoimintaa, ja joita voidaan kuvata
muotoilun keinoin.
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Kollegat usein kysyivät, että eikö tämä aihe kuulu

Näin voidaan muotoilla kohderyhmän tarpeisiin sopivia palveluja.

liiketoimintastrategiaan? Aihetta voidaan käsitellä myös

Olivat ne sitten digitaalisia tuotteita, fyysisiä tiloja tai niiden

liiketoimintastrategiassa, mutta silloin sitä tarkastellaan puhtaasti

yhdistelmiä. Näin muotoilulla voidaan johtaa yrityksen brändiä,

liiketoiminnan näkökulmasta. Nyt aihetta tarkastellaan muotoilun

nojaten brändi-identiteetin keinoihin. Tämä on muotoilujohtamista

näkökulmasta ja erilainen lähestyminen voi tuoda samaan

ja muotoilustrategia on tärkeä osa sitä. (Kolinen 2019.)

aiheeseen erilaisen – tuoreen – näkökulman. Kaikilla
asiantuntijoilla (kuten muotoilijoilla) on omanlaisensa

Muotoilustrategian määrittelemättömyyteen liittyi sekin haaste,

maailmankatsomus ja näkemys asioihin (Konnikova 2014, 23).

että abstrakteille aiheille piti miettiä mahdollisimman kuvaava
esitystapa. Havainnollistaminen on tärkeä osa palvelumuotoilua

Perinteisen liiketoimintamallin eli arvon tuottaminen pelkästään

(Stickdorn ym. 2018, 25). Tavoitteena olikin pyrkiä visualisoimaan

omistajilleen ei ole nykypäivänä kestävällä pohjalla. Moderni tapa

kaikki käsitellyt aiheet. Abstraktien aiheiden visualisointi auttaa

ja varmempi keino menestyä markkinoilla on tuottaa arvoa muille,

lukijaa paremmin ymmärtämään käsiteltävää aihetta (Stickdorn

kuten asiakkaille, rahoittajille, omille työntekijöille ja sidosryhmille.

ym. 2018, 127). Muotoilustrategiassa onnistuttiin visuaalisesti

Eli ajattelu käännetään itsestä muihin. Ja kun tuotetaan arvoa

kiteyttämään jopa kaikista abstrakteimpia aiheita, kuten

muille, oma yritys menestyy. Muotoilun empaattinen

viheliäinen ongelma.

lähestyminen auttaa tunnistamaan tarkasti eri sidosryhmien
tarpeet.
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Työssä löydettiin vastaus myös toiseen tutkimuskysymykseen:

olemassa oleviin malleihin (kuvio 16). Seuraava askel olisi ottaa

“Miten muotoilustrategiaa voi hyödyntää yritystoiminnassa?”.

tarkempaan käsittelyyn yksittäinen aihe muotoilustrategiasta –

Toteutetussa muotoilustrategiassa yhdistyy monialaisesti

kuten yrityskulttuuri – ja kehittää ylätason strategian pohjalta

liiketoiminnan, brändinhallinnan ja henkilöstöhallinnon teemoja

tarkempi taktinen suunnitelma muotoilustrategiassa

muotoilun näkökulmasta tarkasteltuna. Muotoilun johtaminen on

tunnistettujen ongelmien ratkaisuun. Tämän jälkeen löydetyt

hallittua vuorovaikutusta kaikkien sidosryhmien välillä, minkä

kehitysehdotukset tuotaisiin osaksi operatiivisia toimintoja.

tavoitteena on ajaa muotoiluajattelua yrityksen jokaiseen osaalueeseen (Wheeler 2018, 8-9). Muotoilustrategia auttaa tämän
tavoitteen saavuttamisessa, sillä se auttaa johtoa esimerkiksi
ohjaamaan yrityskulttuuria, suunnittelemaan liiketoimintaa,
kehittämään brändiä sekä sisäisiä ja ulkoisia prosesseja.
Muotoilustrategia on johdon työkalu strategiseen
päätöksentekoon (Kolinen 2019).
Toteutettu muotoilustrategia keskittyy enimmäkseen
tunnistamaan ongelmia ja mahdollisuuksia sekä tarjoamaan niihin
korkeantason ratkaisuja, jotka pohjaavat enimmäkseen

Kuvio 16. Vasemmalla Maslowin tarvehierarkia ja oikealla Mihaly Csikszentmihalyin flow -malli,
joita voidaan hyödyntää yrityskulttuurin positiivisessa kehittämisessä.
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Jos verrataan muotoilustrategian onnistumista Koskimaan (2019)

Seuraavat tavoitteet ovat joko vielä työn alla tai niihin jäi varaa

kanssa määritettyihin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin, voidaan

jatkokehitykselle:

todeta seuraavien tavoitteiden onnistuneen:

•

•

→ Työntekijöiden sitouttaminen on pitkä prosessi ja edellä

Määrittää brändin tila ja tarvittavat toimenpiteet brändin
jatkokehitykselle.

mainitut mittarit ovat eräs tapa millä se voidaan toteuttaa.

→ Yrityksen brändin tila määritettiin onnistuneesti sekä sen

Työntekijöiden sitouttamisen onnistuminen tullaan

jatkokehitykselle luotiin edellytykset.

•

näkemään todellisuudessa vasta noin 6–12 kuukauden

Määrittää palvelutarjooma sekä niiden prosessit.

→ Yrityksen palvelutarjooma määritettiin yhdessä johdon
kanssa sekä yritykselle määritettiin yleinen
muotoiluprosessi sekä tukiprosesseja.

•

Sitouttaa työntekijät yrityksen liiketoimintastrategiaan.

aikana.

•

Määrittää sisäinen ja ulkoinen pelikenttä.

→ Työssä määritettiin onnistuneesti sisäinen pelikenttä,
mutta ulkoisen pelikentän määritys sekä kilpailijoiden

Määrittää seurattavat mittarit, jotta voidaan arvioida

analysointi jätti kehittämisen varaa. Koskimaa toivoi tähän

muotoilustrategian toimeenpanoa ja sen vaikutuksia.

aiheeseen enemmän sisältöä, joten siihen tullaan

→ Muotoilun mittarit määritettiin ja ne tulevat toimimaan

palaamaan tarkemmin lähitulevaisuudessa.

muotoilustrategian jalkautusta ohjaavana viitekehyksenä
sekä tiekarttana. Seuraava vaihe on valita käytettävä
mittari ja sitoutua noudattamaan määritettyjä tavoitteita.
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Työn tilaaja – Sangren toimitusjohtaja Mikael Koskimaa – antoi

Seuraavassa kappaleessa pohditaan muotoilustrategian

positiivista palautetta toteutetusta muotoilustrategiasta:

toteuttamisen herättämiä ajatuksia ja kuvaillaan työskentelyn
aikana kohdattuja haasteita.

“ Muotoilustrategiatyöstä on ollut suuri apu Sangren
liiketoimintamallin kirkastamisessa ja tarjottavien palveluiden
määrittelemisessä. Työn lopputuloksena syntyneestä dokumentista
on myös ollut paljon hyötyä sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä,
erityisesti kun on ollut tarve kertoa Sangren toimintatavoista. ”
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Muotoilustrategiaa lähdettiin toteuttamaan avoimin mielin

7

luottaen muotoiluajatteluun ja palvelumuotoilun keinoihin. Suurin
haaste muotoilustrategian toteuttamisessa oli, ettei
muotoilustrategialle ole selkeää määritelmää tai olemassa olevaa
pohjaa. Muotoilustrategia on aina tekijänsä ja kohteensa
näköinen. Siihen vaikuttaa vahvasti organisaation strategia, arvot,
kulttuuri, johtaminen ja vallitseva tilanne sekä tulevaisuuden

Yhteenveto

tavoitteet (Kolinen 2019). Toteutettu muotoilustrategia on
strateginen tutkielma, jossa yhdistyy monialaisesti liiketoiminnan,
markkinoinnin, brändinhallinnan ja henkilöstöhallinnon teemoja
muotoilun näkökulmasta tarkasteltuna. Tutkielma lähestyy
työpaikalla havaittuja ongelmia sekä mahdollisuuksia avoimin
mielin, monesta eri näkökulmasta hyödyntäen muotoiluajattelua
ja palvelumuotoilun keinoja. Se on samalla ohjaava ja
opettavainen, koska muotoilustrategian lukijat ovat monialaisia
eikä voida olettaa heidän muotoiluosaamisensa ja
liiketoimintatietämyksensä olisi kaikilla samalla tasolla.
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Muotoilustrategiaa toteutettaessa välillä tuntui, että onko tämä

Digitaalisella alalla on viime aikoina puhuttu paljon

edes enää muotoilua. Mutta kuten alussa mainittiin, muotoilu ei

suunnittelujärjestelmistä (design system), jotka auttavat

ole vain estetiikkaa vaan sitä, miten asiat – kuten työkulttuuri –

varmistamaan ajantasaisen ja yhtenäisen brändikokemuksen

toimivat. Toteutettu muotoilustrategia muistuttaa työnä enemmän

kaikissa kosketuspisteissä (Kholmatova 2017, 18-21).

sitä, mitä liiketoimintamuotoilijat (business designer) tekevät

Muotoilustrategiaa toteutettaessa mietittiin millainen järjestelmä

työkseen. Liiketoimintamuotoilijat ratkovat liiketoimintaan liittyviä

mahdollistaisi muotoilustrategian ajantasaisuuden sekä

ongelmia ja tutkivat mahdollisuuksia hyödyntämällä

jakamisen organisaation sisällä. Järjestelmä voisi toimia myös

muotoiluajattelua sekä yhdistämällä muotoilumenetelmiä ja

avoimena kanavana vahvistamaan yrityksen muotoilubrändiä.

liiketoimintamenetelmiin (Faljic 2019, 5). Legendaarinen

Brändin tehtävä on lisätä tunnettuutta, houkutella uusia

italialainen suunnittelija Massimo Vignelli kiteytti hienosti

asiakkaita ja lisätä asiakasuskollisuutta (Wheeler 2018, 6-7).

suunnittelun olemuksen: “If you can design one thing, you can

Varsinkin ajantasaisuus osoittautui haastavaksi, sillä pienessä

design everything. – Jos voit muotoilla yhden asian, voit

organisaatiossa voi tulla muutoksia nopeasti ja näin ollen

muotoilla mitä tahansa.” Kuvaus sopii erittäin hyvin myös

muotoilustrategia vaatii jatkuvaa päivittämistä.

abstraktien asioiden, kuten modernien palveluiden muotoiluun,
joissa yhdistyy saumattomasti yhteen digitaalinen ja fyysinen
maailma.
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Työpajoja oli tarkoitus järjestää enemmän ja niiden oli tarkoitus

Seuraava vaihe eli strategian jalkauttaminen tulee olemaan

olla näkyvämpi osa-alue työssä. Työpajojen vähyyteen vaikutti

haastava. Jalkautuksen onnistumiseksi tarvitaan johdon tukea ja

asiakasprojektien priorisointi sekä monet organisaation

sitoutumista (Stickdorn ym. 2018, 457 ja 471-472). Myös

muutokset, jotka tapahtuivat muotoilustrategian toteutuksen

läpikäydyn prosessin ja lopputuloksen voisi tuotteistaa osaksi

aikana. Moni muotoilustrategiassa käsitelty aihealue, kuten

yrityksen palvelutarjoomaa. Sangre voisi tulevaisuudessa tarjota

liiketoimintasuunnitelman ja yrityskulttuurin kehittäminen vaativat

palveluna muotoilustrategian toteuttamista asiakkailleen.

joka tapauksessa työpajoja. Strateginen yhteistyöpaja kaikkien
sidosryhmien kanssa on hyvä tapa määrittää alustava strategia
jatkotoimenpiteille (Pichler 2016, 51-53).
Toteutettu muotoilustrategia on kuitenkin varsin onnistunut, sillä
se tulee vielä johtamaan moniin (positiivisiin) toimenpiteisiin
yrityksessä pitkällä ajanjaksolla. Siksi on vielä tässä vaiheessa
vaikea arvioida sen onnistumista, mutta jo nyt muotoilustrategia
on auttanut yhtenäistämään yrityksen ja brändin viestintää, niin
sisäisesti kuin ulkoisesti.
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Lopuksi vielä iso kiitos Sangren toimitusjohtaja Mikael

8

Koskimaalle mahdollisuudesta toteuttaa yritykselle
muotoilustrategia.
Kiitokset myös Metropolialle erinomaisesta ja mielenkiintoisesta
opetuksesta ja Heikki Rajasalolle opinnäytetyön ohjaamisesta.

Kiitokset

Lisäksi vielä kiitokset Design Forum Finlandin toimitusjohtaja
Petteri Koliselle muotoilustrategian ohjaamisesta ja Lempean
vanhemmalle tuoteomistajalle Pekka Immoselle haastattelusta. ▪

54

Lähteet

Kholmatova, Alla 2017. Design Systems: A practical guide to creating
design languages for digital products. Freiburg: Smashing Media AG.

Kirjallisuus
Catmull, Ed ja Wallace, Amy 2014. Creativity Inc.: Overcoming the
unseen forces that stand in the way of true Inspiration. New York:
Random House.
Cooper, Alan; Reimann, Robert; Cronin, David ja Noessel, Christopher

Knapp, Jake; Zeratsky, John ja Kowitz, Braden 2016. Sprint: How to
solve big problems and test new ideas in just five days. London:
Transworld Publishers.
Kolko, Jon 2012. Wicked problems: Problems worth solving: A
handbook & a call to action. Austin: AC4D.

2014. About face: The essentials of interaction design. Indianapolis:

Konnikova, Maria 2014. Mastermind: How to think like Sherlock

John Wiley & Sons.

Holmes. Edinburgh: Canongate Books.

Isaacson, Walter 2011. Steve Jobs. New York: Simon and Schuster.

Koponen, Juuso; Hildén Jonatan ja Vapaasalo, Tapio 2016. Tieto

Jarenko, Karoliina ja Martela, Frank 2017. Itseohjautuvuus – Miten
organisoitua tulevaisuudessa? Helsinki: Alma Talent Oy.
Kahneman, Daniel 2011. Thinking, fast and slow. New York: Farrar,
Straus and Giroux.
Kapferer, Jean-Noël 2008. The new strategic brand management:

näkyväksi: Informaatiomuotoilun perusteet. Helsinki: Aalto-yliopisto.
LUMA Institute 2012. Innovating for people: Handbook of humancentered design methods. Pittsburgh: LUMA Institute.
Norman, Don 2002. The design of everyday things. New York: Basic
Books.

Creating and sustaining brand equity long term. London: Kogan Page.

55

Pichler, Roman 2016. Strategize: Product strategy and product

Bowie, Anneli 2011. Aesthetics versus functionality: Challenging

roadmap practices for the digital age. Wendover: Pichler Consulting.

dichotomies in information visualization. Image & Text – Journal for

Polaine, Andy; Løvlie, Lavrans ja Reason, Ben 2013. Service design:
From insight to implementation. New York: Rosenfeld Media.
Stickdorn, Marc; Hormess, Markus; Lawrence, Adam ja Schneider,
Jakob 2018. This is service design doing: Applying service design

Design 18: 64-81. Department of Visual Arts, University of Pretoria.
http://hdl.handle.net/2263/18876.
Burke, Beth 2013. A close look at close reading: Scaﬀolding students
with complex texts. NBCT.

thinking in the real world. Sebastopol: O’Reilly Media.

Design Council. 2013 Design for public good.

Weinschenk, Susan 2011. 100 Things every designer needs to know

Design Management Institute (DMI) 2015. The power & value of design

about people. Berkeley: New Riders.

continues to grow across the S&P 500.

Wheeler, Alina 2018. Designing brand identity: An essential guide for

Faljic, Alen 2019. The ultimate business design guide. d.MBA.

the whole branding team. New Jersey: John Wiley & Sons.
Tutkimukset ja julkaisut

Hardy, Tony 2017. The ultimate small business branding guide. Canny
Creative.
Hasso-Plattner Institute of Design at Stanford (d.school) 2011. An

Alavuotunki, Kaisa; Halme, Kimmo ja Salminen, Vesa 2015. Muotoilun

introduction to design thinking: Process guide.

hyödyntäminen ja vaikutukset yritysten kilpailukykyyn. Helsinki: Työ- ja
elinkeinoministeriö.

InVision Company 2019. The new design frontier – The widest-ranging
report to date examining design’s impact on business.

56

Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy – LAKES 2010. Päijät-Hämeen

Kolinen, Petteri 2017. Design Forum Date: Muotoilu ja brändikokemus.

matkailustrategia 2010–2015.

Strateginen design. Kesto 18:40. Julkaistu 20.10.2017. https://

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy 2009 ja 2013. Elinkeinoelämää
hyödyttävä teollisen muotoilun strategia.
Macadamian 2018. Introducing UX into the corporate culture a user
experience maturity model.
McKinsey & Company 2018. The business value of design.
Rumsey, Ryan 2020. Business thinking for designers. InVision
Company.
Tiuraniemi, Juhani 2002. Reflektiivisyys asiantuntijan työssä. Taitavan
toiminnan psykologia 2: 64-81. Psykologian laitos, Turun yliopisto.
ISSN 1238-8661.

www.youtube.com/watch?v=hCIBbHtolgo.
Niemelä, Sami 2018. Design Forum Talk: Muotoilu, arvo ja merkitys.
Ihmislähteinen arvo ja sen muotoilu. Kesto 30:26. Julkaistu 7.2.2018.
https://www.youtube.com/watch?v=sC5xC4NB5kQ.
Verkkosivut
Danish Design Centre 2015. The design ladder: Four steps of design
use. Julkaistu 6.5.2015. Luettu 23.5.2019. https://
danskdesigncenter.dk/en/design-ladder-four-steps-design-use.
Design Council 2019. What is the framework for innovation? Design
Council’s evolved Double Diamond. Julkaistu 17.3.2015. Luettu
5.8.2019. https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/what-

Videot

framework-innovation-design-councils-evolved-double-diamond.

Brown, Tim 2011. MLTalks: Tim Brown – MIT Media Lab. Kesto 57:37.
Julkaistu 6.10.2011. https://www.media.mit.edu/videos/
brown-2011-10-06/.

57

Eckert, Peter 2012. Dollars and sense: The business case for investing

McLeod, Saul 2007. Maslow’s Hierarchy of Needs. Simply Psychology.

in UI design. Fast Company. Julkaistu 15.3.2012. Luettu 10.12.2019.

Julkaistu 5.2.2007. Luettu 25.7.2019. https://

https://www.fastcompany.com/1669283/dollars-and-sense-the-

www.simplypsychology.org/maslow.html.

business-case-for-investing-in-ui-design.

Mulder, Patty 2013. Flow Model by Mihaly Csikszentmihalyi. Toolshero.

Framery 2018. Our story. Julkaistu 28.2.2018. Luettu 15.1.2020.

Julkaistu 22.10.2013. Luettu 26.7.2019. https://www.toolshero.com/

https://www.frameryacoustics.com/en/company/our-story/.

psychology/flow-model-csikszentmihalyi/.

IDEO 2019. IDEO Design Thinking. Luettu 20.10.2019. https://

Myler, Larry 2015. Your strategy should be as unique as your business.

designthinking.ideo.com/.

Forbes. Julkaistu 22.8.2015. Luettu 20.3.2020. https://

Ivey-Williams, Kate 2017. Death by double diamond: How to stay in
service. The Service Gazette. Julkaistu 1.4.2017. Luettu 20.4.2020.
https://medium.com/the-service-gazette/death-by-double-diamondf79e43f9e753.
Kyrö Distillery Company 2017. Kyrö Story. Julkaistu 18.3.2017. Luettu
15.1.2020. https://kyrodistillery.com/story/.
Lehrer, Jonah 2012. Groupthink – The brainstorming myth. The New
Yorker. Julkaistu 23.1.2012. Luettu 23.1.2020. https://
www.newyorker.com/magazine/2012/01/30/groupthink.

www.forbes.com/sites/larrymyler/2015/08/22/your-strategy-shouldbe-as-unique-as-your-business/.
Haastattelut
Immonen, Pekka 2020. Vanhempi tuoteomistaja. Lempea. Helsinki.
Haastattelu: 13.4.2020.
Kolinen, Petteri 2019. Toimitusjohtaja. Design Forum Finland. Helsinki.
Haastattelu: 23.5.2019 ja 14.8.2019.
Koskimaa, Mikael 2019. Toimitusjohtaja. Sangre Oy. Helsinki.
Henkilökohtainen tiedonanto: 6.5.2019, 9.5.2019 ja 16.5.2019.
58

Kiitos.

59

Liite 1. Sangre – Muotoilustrategia

21.5.2020

Sangre – Design Strategy
Making business strategy tangible with Service Design methods.
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“Design is orientation.
Design is differentiation.
Design makes brands strong
– and companies successful.”
– German Design Council
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This chapter defines briefly the

Introduction

content of this study and what
exactly is design and how it can
benefit us as a company.
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Introduction
This document defines the Design Strategy of Sangre LLC.

People

The document starts by defining the Problem Space,
describing the role of design and the benefits of design.

Honest

Different

Unique

Ethical

Topics defined in the Problem Space are taken into closer
inspection to find insights, make conclusions and provide
solutions.
The Design Strategy has the following goals:

•
•
•
•
•

Implement the business strategy into everyday work.
Define the internal and external playground.
Define and improve the state of the brand.

Culture

Define service oﬀerings and processes.
Define metrics to measure the impact of the
Design Strategy.
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Analysis

Visualization

Problem space
Company

Service Design is a holistic discipline where
the problem space is defined and approached
from multiple angles by using various
Processes

methods. The designer has to be willing to

Brand

spend uncomfortable amount of time in the
problem space to ensure that all the
important information and interesting insights
Business

has been gathered. The designer has to resist
the human build-in desire to jump into
conclusions and solutions. That part will

Co-Design

Research

come later in the Service Design process.

Problem space

Topics of interest

Service design methods
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Value of design
Even today, some companies and C-suites don’t see the

Design Value Index 2005 – 2015

$40,000

value in design because the direct impact is hard to
measure. But companies that invest in design have
undisputed advantage against competitors in brand

$35,000

$30,000

recognition, service quality, user experience and in
revenue or in stock performance.
One famous example is how Apple as an underdog
outperformed Nokia – an industry leader. Nokia invested

211%
$25,000

$20,000

$15,000

primarily in the device performance and functionality
whereas Apple invested in the whole ecosystem and its

$10,000

experience.
06/2005 06/2006 06/2007 06/2008 06/2009 06/2010 06/2011 06/2012 06/2013 06/2014 06/2015

As the legendary Italian designer Massimo Vignelli said:

Design Value Index

S&P 500

Copyright © 2016 The Design Management Institute.

If you can design one thing, you can design everything.
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Art vs. Design

Subjective

Art

Objective

vs.

Design

Art’s primary purpose is in aesthetics and in expression. Typically
art is used for self expression and to mirror the surrounding world.
Art can make a statement and tell a story but the communication is
only one directional. Art leaves room for the experiencer to interpret
Requirements

the work thus providing an intelligent challenge to understand the
true message of the artist. Thus the artistic process is subjective.

Need

Expression

Art is on the aesthetic side on the scale because it can exist without
a clear purpose.

Insights

Solutions

Design’s primary purpose is to find a fit between the
requirements and the need. Thus the design process is objective.
In design, there’s no room for interpretations, functionality is more
important than aesthetics. In digital world, design is almost always
interactive, making the communication two directional. Design is on
the functional side on the scale because it has to serve a purpose.

Audience
Aesthetic

Sponsor

Audience
Functional
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Wicked problem

!

!

!

!

A wicked problem is a problem that is diﬃcult or impossible
to solve because of incomplete, contradictory and changing
requirements that are often diﬃcult to recognize. It refers to
an idea or problem that can not be fixed, where there is no

!

single solution to the problem. Another definition is “a

interdependencies, the eﬀort to solve one aspect of a wicked

?

!

problem whose social complexity means that it has no
determinable stopping point”. Moreover, because of complex

!

!

!

!
!

!

problem may reveal or create other problems. Service design
provides methods to recognize and tackle wicked problems
but it often requires “slow thinking” and willingness for
compromizes. It’s important to be able to recognize, if we’re
facing a wicket problem, so we can address it.

!

!

!

!
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This chapter describes Sangre’s

Company

company related matters to provide
internal transparency and ways for
employee commitment.
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Business plan
Company
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Mission

We create
excellent,
scalable
digital services
that the world
needs.

Values
Teamwork

We believe in teams that take charge.
Working together makes us better.
Outcome

We deliver well designed and working
products that we can be proud of.
Scalable

Good practices and architecture.
Scalable resources.
Design & Ethics

User-centric design.
We care about the impact of our work.
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Vision

Be the leading
full-service
digital agency
in Finland.

Strategy

Company strategy needs to be
defined by the management.
Scalingup.com provides good
resources for that. Take a look
of the Scaling Up Growth Tools
-document (pages 6–10).
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Business model

People before technology
Sangre is a human and design oriented digital consulting
agency, strive to find the best solutions for our clients
without compromising the human factors. Sometimes the
best solution might be a lack of digital service. Sangre is able
to provide its clients with a complete delivery of digital services
from strategy, design and technology. Sangre's business

>

model is purely B2B consulting and does not have any own
products. Clients of Sangre will have a competitive advantage
in the marketplace by providing for their customers a better
service on digital channels, streamlining their operations or
developing a disruptive product for their industry.
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Business concept

What defines Sangre?
Sangre is defined by three main

Business

Design

elements: business, technology
and design. Production is the glue
between the core elements. All of
these elements defines our service

Technology

oﬀerings, branding and provides a
source for marketing eﬀorts.
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Business

Company wide
collaboration

Service

Design

Production

Technology

Practises

Processes

Solutions

Finance
Financial
requirements

Aligning teams towards

Offerings
Based on client demand

common goals with shared…

Mission
Values
Vision

HR
Resourcing
needs

Mission + Values + Vision

Marketing
Enabler for brand & sales

Sales
Client
demand

Each team executes strategy
to reach common goals.

Brand
Creating immaterial value
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Company value proposition

What is our promise?

We believe people over technology! Essentially,

Your
creative
digital
partner.

we're a bunch of passioned people who create
well-crafted digital services for other people, right
where it creates business value for our client.
We're here to bring together strategic vision, usercentric design, and superb technological
competence to create services that drive the
world forward. We've worked with clients ranging
from startups to some of the most successful
companies and trusted brands in the Nordic.

Company value proposition is based on the competitor benchmark
conducted on 9.5.2019. Read more on the Competitive Analysis -chapter.
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Service value proposition

Why choose us?

Reason 1

We create
digital services
that shape
your business.

We are a full-service digital agency.
Reason 2

We’re small and we adapt to fit your project.
Reason 3

Design is present in everything we do.
Reason 4

Our focus is always on the end user.
Reason 5

Your challenge is ours.

Service value proposition is based on the competitor benchmark
conducted on 7.5.2019. Read more on the Competitive Analysis -chapter.
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Audience
Company
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Typical client domains

Startup, Media, Publishing,
Food & Restaurants,
Healthcare, Wellbeing,
Living & Housing, Finance,
Sports, Construction,
Energy, Maintenance,
Utility, Elections, Marketing,
Coaching & Training,
Consumer Business, Retail
Business, Business to
Business, Digital Services,
Consulting, Lifestyle, NonProfit, etc…
Domain details are based on our client history.

Target domain

Sangre’s target domain are companies operating
on consumer or retail businesses. Our clients’
business domains defines the industries we work
on but we have historically focused on Startups,
Healthcare and Wellbeing businesses.
Our desire is to operate only in domains that are
providing useful, common-good or entertainment
services for people, communities or society.
We shall not work in domains that are harmful,
shady or otherwise suspicious. Us to do
collaboration or business, the domain and the
client has to fit in our culture and values.
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Typical client titles

CEO, CMO, CDO,
CTO, COO, Director
of…, Head of…,
Manager of…,
Business, Marketing,
Sales, Technology,
Product, Services…
Client details are based on the work started by Jemmi Laaninen.

Typical client needs

•

Reliable vendor or partner.

•

Domain knowledge (business & customers).

•

Shared vision & mind set.

•

Manage & reduce risks.

•

Elevate or scale digital business.

•

Proper project & team management.

•

Stay on budget & schedule.

•

Proof of success & similar cases.

•

Fittings solutions & service oﬀerings.

•

Transparent pricing.
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CEO

Business Director

Optimistic & visionary company leader.

Numbers & results oriented business leader.

KPIs: Strategy execution, profit & revenue, growth,
employee satisfaction.

KPIs: Customer satisfaction, new business,
ROI, CPA.

Responsibilities
• Company strategy
• Growth & NBA
• Stability
• Profit & Revenue

Frustrations
• Profit & revenue
• Employee motivation
• In-house or
outsourced teams

Needs
• Managing risks
• Shared vision & mind set
• Fittings solutions
& service oﬀerings

Responsibilities
• Business development
• Customer Loyalty mgmt.
• Budgeting & eﬃciency

Frustrations
• Managing expectations
• Business challenges
& opportunities
• Competitors

Needs
• Fast results
• Return of Invest
• Team competence
• Open pricing

CMO

CDO

Brand & sales oriented marketing leader.

Innovative & technology driven leader.

KPIs: Strategy execution, brand mgmt, conversion,
ROMI, ROAS, CAC, CPA & team profitability.

KPIs: Strategy execution, deliverables, portfolio mgmt,
project & team success.

Responsibilities
• Marketing strategy
• Brand awareness
• Enabling sales

Frustrations
• Reactive mode
• Tight deadlines
• Tight budget

Needs
• Reliable vendor or partner
• Stay on budget & schedule
• Fittings solutions
& service oﬀerings

Client profiles are based on the work started by Jemmi Laaninen.

Responsibilities
• Digital strategy
• Digital innovation
& solutions
• Portfolio mgmt.

Frustrations
• No own budget?
• Need to get ”yes”
from supervisor to
make purchase?

Needs
• Manage partners
• Find new technologies
• Understand customers
& end-users
22

Stakeholders
Company
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Prospects
Partners
Startups

Legal

Advisors

Investment
groups

Sales

CEO

Shareholders

Sangre
+ ventures
Accountant

Board
of
Directors

Employees

HR &
Finance

Producers

Administrator

Clients

Contractors

Founders
Employee
candidates
End-users

Competitors

Investors

Company as a brand

Internal stakeholders

External stakeholders

Government
& interest
groups

Financial
institutions
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Stakeholders (part 1)
Stakeholder

Type

Member(s)

CEO

Internal

Mikael Koskimaa.

Sales

Internal

Mikael Koskimaa + employees as marketers (talking positively and sharing content).

Ventures

Internal

Mikael Koskimaa and Laura Tuppurainen.

Employees

Internal

Mikael Koskimaa, Jouni Mäkeläinen, Aleksi Munter, Minh Nguyen, Antti Malinen, Perttu Talasniemi,
Laura Tuppurainen, Linda Toivio, George Baev, Aleksandra Majka, Aleksander Kalamus, Konrad
Wlodarczyk, Tiago Cruz.

Producers

Internal

Linda Toivio (and Laura Tuppurainen* in some projects).

HR & Finance

Internal / External

Mikael Koskimaa and Ilona Munter.

Board of Directors

Internal / External

Mikael Koskimaa, Jouni Mäkeläinen, Aleksi Munter, Jouni Varpelaide.

Founders

Internal / External

Mikael Koskimaa, Jouni Mäkeläinen, Aleksi Munter, Antti Malinen, Minh Nguyen, Jarkko Lyyra and
Miska Natunen.

Shareholders

Internal / External

Currently same as the founders.
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Stakeholders (part 2)
Stakeholder

Type

Member(s)

Advisors

External

Jouni Varpelaide.

Clients

External

Futures Platform, Vivago, Buster, Trainer’s House, Jokerit, YLE, Picnic, Ohjaa, VideoVisit, etc.
Satisfied clients may act as promoters for Sangre.

End-users

External

Customers or users of our clients.

Legal

External

Fondia Oy, Union lawyers.

Partners

External

Kuulu, Hill+Knowlton, North Patrol(?), etc.

Prospects

External

Potential clients such as leads inc. government projects.

Startups

External

Futures Platform, Kamupak, etc.

Auditor

External

Pauli Jokinen

Administrator

External

Accountor Oy (accounting and payroll)
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Stakeholders (part 3)
Stakeholder

Type

Member(s)

Investors

External

Not currently.

Employee candidates

External

Potential employees who are either interested in working at Sangre or have applied to work in
Sangre.

Government & interest groups

External

Regulators, Legislators, Schools, Politicians, Lobbers, Unions, etc.

Investment groups

External

Venture capital investors, FiBAN, Business Finland, Angel investors, etc.

Financial institutions

External

OP-bank and Finnvera.

Contractors

External

Such as freelancers and 3rd party agencies (sub-contractors).

Competitors

External

Companies working in the same industry. See Competitive Analysis -chapter for more details.
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Organization
Company
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High-level
organization
structure
•

Due to the low-level of hierarchy,
everyone can directly address
the CEO.

•

Marketing

Advisors
Brand

Board
of
Directors

CEO

Sales

Management
(shared responsibility)

Design

Marketing & Sales; HR, Oﬃce
and Finance teams aﬀect in the
whole organization.

•

Design & Development team
members are located in four

HR, Office,
Finance

Production

Development

diﬀerent countries: 🇫🇮 🇵🇱 🇧🇬 🇻🇳

29

Low-level organization structure
Team or Entity

Member(s)

CEO

Mikael Koskimaa*.

Board of Directors

Mikael Koskimaa*, Jouni Mäkeläinen*, Aleksi Munter*, Jouni Varpelaide*.

Advisors

Jouni Varpelaide*.

Brand

Mikael Koskimaa*, Laura Tuppurainen* and Minh Nguyen* + employees (talking positively and sharing content).

Marketing

Mikael Koskimaa* and Laura Tuppurainen* + employees (talking positively and sharing content).

Sales

Mikael Koskimaa* + employees (talking positively and sharing content).

HR, Oﬃce & Finance

Mikael Koskimaa*, Ilona Munter and Aleksandra Majka.

Production

Linda Toivio (and Laura Tuppurainen* in some projects).

Design

Perttu Talasniemi, Minh Nguyen*, Antti Malinen* and Laura Tuppurainen*.

Development & DevOps

Jouni Mäkeläinen*, Aleksi Munter*, Antti Malinen*, George Baev, Aleksander Kalamus, Konrad Wlodarczyk
and Tiago Cruz.

* People with multiple roles.
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Foundation
Company
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Sangre’s story
Two Helsinki-based agencies – a design agency and a
software development agency – were hired into a project
where the client had already spent millions of euros
implementing a digital service. The problem was that the
service had never been validated with end-users, thus
leading to failure. But an idea had been born between the
two agencies. They realised, if the project would have been
design-driven from the get-go, by building a simple MVP and
validating it with end-users they would have reduced risks
significantly, which would have led to a more successful end
result. In summer 2015, the two agencies merged into
Sangre, to make digital services that people need.
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Design manifest
Sangre’s design can be characterised by
Scandinavian minimalism with an Oriental touch.
We draw inspiration from usability engineer Jakob
Nielsen and industrial designer Dieter Rams,
creating designs that combine a rational approach
with meaningful thinking.
The main drivers in our designs are to make the
service stand out visually and emotionally by
defining the brand identity in digital touchpoints.
But the things we never sacrifice are usability,
readability and clarity – the main components when
creating real life digital experiences.
33

Culture
Company
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Building the culture (part 1)
When building the company culture – especially in

Self
-actualisation

self guiding organization – we need to recognize
certain human related needs. We can use Maslow’s
Hierarchy of Needs to reflect our company culture

Esteem

and employee needs. For example in self guiding
organization the Self-actualisation and Esteem
needs are usually fulfilled but due to the lack of

Belonging

management the Safety and Physiological needs
may be unfulfilled. Also remote work – which is
common in flat organisations – may lead to

Safety

unfulfilled Belonging need. These human emotional
facts has to be taken in consideration when
building an inspiring and innovative workplace.

Physiological
35

Challenge level

Building the culture (part 2)

High

Anxiety

Another tool for building and guiding company culture is

Arousal

Flow

the Flow Model by Mihaly Csikszentmihalyi. In positive
psychology, a flow state, also known colloquially as
“being in the zone”, is the mental state of operation in
which a person performing an activity is fully immersed

Medium

Worry

Control

in a feeling of energized focus, full involvement and
enjoyment in the process of the activity. The company
culture should be build to drive people towards the
positive states such as Arousal (learning state), Flow and
Apathy

Control and away from the negative states like Apathy,

Boredom

Relaxation

Worry and Anxiety. Boredom and Relaxation are
“neutral” or “non-harmful” states ex. on holiday it’s often
good to be in these states.

Low

Medium

High

Skill level
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Growth triangle
Sales

The Growth Triangle is a concept of mine that is based
on personal experiences and observations at many
companies and organizations where I’ve been
employed or otherwise involved during the last
decade. What I’ve seen happen in many times is that
when the company focuses too much on growth –
which is typically sales – they turn their back to
existing staﬀ and ongoing projects. But same thing
happens in reverse order if the company focuses too
much on ongoing projects – then the sales gets
neglected. There has to be balance between staﬀ,

Staﬀ

Projects

sales and projects (client work). Otherwise it may have
negative consequences in company culture.
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Brand

This chapter describes branding and
defines Sangre’s brand touchpoints,
experience and responsibilities.
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Definition
Brand
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Brand = Image + Reputation
Image = How we want people to perceive our brand. Typically
consists of visual elements such as logo, slogan, imagery, website,

Experience

app, tone-of-voice, company culture, etc. Can be controlled!
Experience = How people experience our brand. Typically relates to
the provided customer service or oﬀerings such as products and
services. Can be controlled!

Image

Brand

Reputation = How people actually perceive our brand.
For example possible scandals, news, blog posts and social media
discussions all aﬀect to our reputation. Cannot be fully controlled!
Brand is a combination of Image, Experience and Reputation.

Reputation

But ultimately brand is how people perceive and experience the
brand, not how we want them to. All in all branding is a disciple
where company tries to protect their brand presence with a means of
brand related actions such as PR-statements and providing world
class customer service.
40

Value
Brand
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Filippa K

Value of Brand
Let’s address the topic with example from fashion industry.

225,00 €

Nanso
109,90 €

On the right we have two similar dresses: Filippa K’s dress
is made in China and Nanso’s dress is made in Finland.
Nanso’s dress is made with better quality (fabric, stitching,
cut, etc.). Yet, the lesser quality dress is twice more
expensive than the higher quality dress. This is all thanks
to branding!
Company has to have good oﬀerings to be able to survive,
but branding – with means of design – creates the
competitive advantage and elevates the company from
average to great. As demonstrated before, strong brand
allows companies to sell their oﬀerings in higher price than
their rivals.
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Touchpoints
Brand
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Physical

Digital

Public
listings

Ads

News
Contractors
Partners

Ventures

Employees

Press
releases

PM tools

Price
Calculator

SEO

Sangre.fi
Events

Blog

Business
Finland

Promoters

Promotional
merchandise

Ite Wiki

LinkedIn
IG

Sales
decks
Sales
rep.

Phone
calls

Premises

Social
media
Offers

Chats
FB

Twitter

Newsletters

Contracts

Business
Cards

Reclamations

Emails

Invoices
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Brand experience (part 1)
Channel

Type

Phase

State

Sangre.fi + Blog

Digital

Pre-purchase

Good

Sangre+ventures

Digital

Pre-purchase

Good

Price Calculator

Digital

Pre-purchase

Good

Social Media (LinkedIn, IG, FB, Twitter)

Digital

Pre-purchase

Excellent

Oﬀers + Conracts

Digital / Physical

Pre-purchase

Moderate

Ads + SEO

Digital

Pre-purchase

Good

Promotional merchandise

Physical

Pre-purchase

Moderate

Business cards

Physical

Pre-purchase

Excellent

Business Finland

Digital

Pre-purchase

Good
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Brand experience (part 2)
Channel

Type

Phase

State

Ite wiki

Digital

Pre-purchase

Good

Public listings

Digital

Pre-purchase

Moderate

Events

Physical

Pre-purchase

Poor

Sales decks

Digital

Pre-purchase

Good

Partners

Physical

Pre-purchase / Purchase / Post-Purchase

Moderate

News + Press releases

Digital / Physical

Pre-purchase / Purchase / Post-Purchase

Poor

Promoters

Physical

Pre-purchase / Purchase / Post-Purchase

Good

Sales rep.

Physical

Pre-purchase / Purchase / Post-Purchase

Moderate

Emails

Digital

Pre-purchase / Purchase / Post-Purchase

Good
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Brand experience (part 3)
Channel

Type

Phase

State

Phone calls

Physical

Pre-purchase / Purchase / Post-Purchase

Good

Newsletters

Digital

Pre-purchase / Purchase / Post-Purchase

Good

Premises

Physical

Pre-purchase / Purchase / Post-Purchase

Good

Employees

Physical

Purchase / Post-Purchase

Excellent

Contractors

Physical

Purchase / Post-Purchase

Poor

PM tools

Digital

Purchase / Post-Purchase

Good

Chats

Digital

Purchase / Post-Purchase

Good

Invoices

Physical

Post-Purchase

Moderate

Reclamations

Digital

Post-Purchase

Good
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Stakeholders
Brand
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Brand stakeholders
Brand owner *

Mikael Koskimaa

Visual identity

Minh Nguyen

Tone-of-Voice

Laura Tuppurainen

Content

Laura Tuppurainen

AD presence

Laura Tuppurainen

Tone-of-Voice

Visual
identity

Content

Minh Nguyen
SOME presence

Laura Tuppurainen

SOME presence

AD presence

Sangre employees

* Brand owner is responsible of the overall brand experience.
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Business

This chapter defines Sangre’s service
offerings and competitive playground
to find advantage and differentiation.
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Services
Business

51

Service lines & offerings
Strategy

Strategic level

Strategy

•
•

Digital Strategy
Service Design

Design

•
•
•

Tactical level

UX Design
UI Design
Visual Design & Identity

Technology

•
•
•

Design

Technology

Operational level

Mobile Apps
Web Services & Web Apps
DevOps
52

Individual offerings
Workshop

•
•
•
•

Relates to Service Design & UX Design
Suits for starting a new project
Suits for Sangre + ventures
Pricing by hour

Innovation Voucher

•
•
•

Relates to Digital Strategy
Suits for Sangre + ventures
Pricing by fixed fee

UX Review

•
•
•
•

Workshop

Strategic level
Innovation
Voucher

Between
UX Review

Relates to UX Design
Suits for starting a new project
Suits for Sangre + ventures
Pricing by fixed fee

Strategic and
Tactical levels

Maintenance

Operational level

Maintenance

•
•
•

Relates to Technology
Suits for long lasting projects
Pricing by contract or by hour

53

Industry pricing

Sangre’s pricing by oﬀering *

Following hourly prices are typical
in the field of consulting:

App
Dev.

Content
Mgmt.

Our avg. is 110e / hour

Web
Dev.

Lead Work

Project
Mgmt.

Our avg. is 100e / hour

Technical
Planning

Maint.

Technology
Our avg. is 92e / hour

Consulting

Testing

90e – 140e / hour

80e – 120e / hour

UX Design

Visual
Design

DevOps

Design

Digital
Strategy

UI Design

Strategy
100e – 160e / hour

Service
Design

80e

90e

Main offering

100e

110e

120e

130e

140e

150e

160e

Project activities

Rough estimate is that we are ranked
somewhere middle in the price range.
* Prices are based on the company’s pricing table.
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Billable revenue by oﬀerings 2017 – 2019 *

Business impact

Strategy <1%

Design 22%

Technology 78%

Our desire is to focus more on Strategy and
Design service lines in the near future. Currently
65%

the Strategy service line is almost non-existing
and most of the revenue comes from the
operational level. But this doesn’t mean we should
abandon Strategy service line because it’s used in
branding & marketing eﬀorts and sets the long

17%

term vision for the company. Still, we should think
what actions are required to take to increase the
revenue of the Strategy and Design service lines.

<1%

<1%

Digital
Strategy

Service
Design

13%

5%

UX
Design

UI / Visual
Design

Development
(App and Web)

DevOps
(incl. maint.)

* Calendar year is used for the review period.
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Billable revenue by service line 2017 – 2019 *

Business evolution

1500 K€
1350 K€
Tech. ~1345 K€
1200 K€

As we can see from the chart, the Technology
service line is dominating, especially in the year
2018 – which was a good year for all service
lines. Note that the numbers are directional.
Service lines by total billable revenue:

•
•
•

1050 K€
900 K€
Tech. ~890 K€
750 K€
600 K€
450 K€

Strategy

<1 %

300 K€

Design

22 %

150 K€

Technology 78 %

0 K€

Tech. ~540 K€

Des. ~400 K€
Des. ~290 K€

Des. ~160 K€

Str. ~5 K€
2017

Strategy, total ~26 K€

Str. ~11 K€

Str. ~11 K€

2018

2019

Design, total ~846 K€

Technology, total ~2.8 M€

* Calendar year is used for the review period.
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Competitive analysis
Business
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Competitive analysis

Eficode

Exove + ED

Evermade

Futurice

Fjord

Idean

Nordkapp

Reaktor

Redland

Siili

Valve

Vincit

Competitive analysis was conducted to
improve our value propositions and oﬀerings.
On the right are the companies whose value
propositions and oﬀerings were analysed.
The outcome of the analysis was used for
strategic decision making and to improve our
online presence. Next slides contains
competence matrix, SWOT-analysis,
economical comparison and value
proposition analysis to get an overall picture
where we’re positioned on the play field.
Following companies were included for inspiration:
Hello Monday, Ueno, Work & Co.
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COMPETENCE MATRIX

High comp.
in technology

Reaktor
Siili

Eficode

Exove + ED

Redland

Futurice

Evermade

Low comp.
in design

High comp.
in design

Valve

Fjord

Vincit

Idean

Nordkapp

Low comp.
in technology

We want to be positioned on the top right of the chart.
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SWOT-ANALYSIS

Strengths

Opportunities
Small mgmt.
& costs

Sales &
marketing
“Nordic design”

Agile & Lean

Strenghts

Opportunities
Mid-size
companies

Growing
business
category

Wide service
offerings

Agile coaching

Relatively wide
client base

International
clients

Internal tools
in companies

Very small
mgmt.

Too small to
attract big
companies

Weaknesses
Not much cash

Lack of people
to fill the “plot”

Weaknesses

Start-up
clients
Short order
backlog

Corona
virus

Threats
Small pool of
specialists

Threats
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Economical comparison
Small cap.

Overview
Mid. cap.

Large cap.

Redland

Evermade

Idean

Valve

Siili

Reaktor

2.8ME

1.8ME

7.5ME

7.1ME

80.5ME

67.4ME

Sangre

Exove Design

Exove

Nordkapp

Futurice

Vincit

1.3ME

1.0ME

5.4ME

3.7ME

44.0ME

43.4ME

Eficode
20.9ME

Revenue

1.0ME – 3.0ME

Revenue

3.0ME – 10.0ME

Revenue

20.0ME – 100.0ME

Profit

100KE – 350KE

Profit

50KE – 300KE

Profit

1.5ME – 15.0ME

Employees 10 – 50

References: https://www.kauppalehti.fi/yritykset/ and https://www.is.fi/yritys/

Employees 30 – 100

Employees 200 – 500
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Economical comparison
Revenue (EUR)

Data
Profit (EUR)

Employees

Company

Profit %

Eq. Ratio %

3.10

54.70

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

Eficode

9581000

12890000

19682000

20906000

826000

1218000

1174000

658000

91

107

201

240

Exove

4443000

5317000

5440000

-478000

89000

49000

68

64

68

0.75

44.70

917000

937735

1000000

27000

−105449

121000

5

10

13

3.70

42.70

1024000

1242000

1797000

182000

170000

131000

8

15

20

7.95

55.00

29908000

36867000

44004000

4082000

5364000

4755000

245

293

346

10.81

38.10

Exove Design
Evermade
Futurice
Fjord

Fjord Oy was terminated on 2016. Fjord now exists purely as a brand under Accenture.

Idean (Hki)

8064000

7445000

7528000

683000

−1469000

−1194000

57

57

57

-15.86

54.50

Nordkapp

2565000

3149000

3671000

312000

238000

230000

22

25

28

6.25

62.30

46308000

56747000

67355000

9856000

11283000

11575000

325

360

390

17.18

20.10

Redland

1985000

1825000

2810000

380000

61000

346000

19

22

31

12.30

65.60

Sangre

748000

1104000

1647000

1278000

−23000

89000

180000

−195000

13

14

16

14

-15.30

19.30

48415000

57972000

70380000

80544000

4144000

5171000

2466000

3733000

404

502

630

717

4.63

36.80

4032000

7649000

7118000

369000

559000

265000

34

50

51

3.73

57.20

32065000

41143000

43463000

4406000

4360000

4122000

290

354

430

3.80

70.70

Reaktor (Innovations)

Siili
Valve (Branding)
Vincit

48212000

References: https://www.kauppalehti.fi/yritykset/ and https://www.is.fi/yritys/

1447000

467
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1. Value propositions

2. Common topics

3. High-lights

4. Insights

5. Our strengths

6. Recommendations

Value proposition
analysis
In the spring 2019 we conducted research
on 13 Finnish companies and on 3
oﬀshore companies. We benchmarked and
analysed their value propositions and
service oﬀerings. The findings and insights
led to Sangre’s refined service lines &
oﬀerings. Also the company and service
value propositions were renewed to match
the competitive play field and client
expectations. On the right is presented the
process used for the research.
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This chapter defines Sangre’s service

Processes

process and list of proven process
models to make the everyday work
more productive.
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Models
Process

65

Service process

1.
Research

Sangre’s service process is based on the
User-Centered Design process that is
developed for digital landscape. Scrum is

5.
Deliver
2.
Concept

used as a project management framework
with 1–2 week cycles. Outcome of the each
phase in the process is reviewed with
stakeholders or tested with real users.
Mental model is to make sure that supply
and demand are inline. We need to please
both parties – the business and the users –

4.
Build

to create sustainable services and

3.
Design

meaningful experiences.
Mental model

Phase

Review or Test
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Key activities
1.
Research

1. Research
• Service Design
• UX Research
• Technical research
2. Concept
• ConceptDesign
• UX Design
• System architecture

5.
Deliver

Brief

3. Design
• UI and Visual Design
• Development and runtime environments
4. Build
• Backend development
• Frontend development
• Supported by Design
• Quality & Assurance
5. Deliver
• Internal release: PoC, prototype or demo
• Test release: MVP or Beta
• Public release: Full release or feature release

2.
Concept

Hypothesis
Mental
models

Future
vision
Business
requirements
User
research

4.
Build

3.
Design
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User testing
User testing should be an ongoing process

Usability problems found
100%

80%

run periodically, after a sprint or major
release. The test sessions doesn’t have to

60%

be big happenings with lots of users. With
just five (5) users, you’ll catch 85% of all

40%

usability problems. Thus it’s wiser to
continuously run small and fast tests than
rarely run one large scale session.

20%

Continuous user testing will ensure that
the project is on right path and we are
delivering services that users enjoy using.

0%
0

3

6

9

12

15

Number of test users

Copyright © 1998–2019 Nielsen Norman Group, All Rights Reserved.
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Double Diamond

Design the right things

er
ge

er
ge

iv

iv

D

e
rg

e
rg

D

ve

on

ve

on

service design model developed

C

C

Double Diamond (DD) is a

Design things right

for creative problem solving. DD
can be used in any phase of the

Discover

Service Process to bring clarity

Define

Develop

Deliver

into the project. DD is especially
useful when dealing with data –
qualitative or quantitive. DD
basically defines the process for
clustering the data to sensible
form.

Problem
definition

Insights &
hypothesis

Opportunity
areas

Concepts
& prototypes

Solutions

69

Simplified model

Discover + Define

Develop + Deliver

In every day business life the Simplified
model of the DD is typically used
where the Problem and Solution
Clarity

spaces have the most critical role.

Problem
space

Between the spaces there’s a moment

Solution
space

of “clarity” that truly crystallizes what
the outcome should be. In short the
Problem space defines the Solution
space and the Outcome is reviewed
against the Updated brief rather than
the Initial brief.

Initial
brief

Updated
brief

Outcome
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Design Sprint
•

Design Sprint (DS) follows almost
the same format as the Double
Diamond but is spread for 5
days.

•

Idea of the DS is to test compact
ideas or solutions. The tested

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Understand

Diverge

Decide

Prototype

Validate

• Define the
challenge
• Choose a target
• Rapid user and
domain research

• Competitive
analysis
• Inspiring examples
• Idea generation
• Competing
solutions

• Choose idea(s) to
take forward
• Create storyboards
• Design solutions

• Build a realistic
prototype
• Make it or fake it

• Evaluate with
real users
• Learn
• Do it again!

challenge shouldn’t be too large
or vague.

•

The prototype is made as a
facade: pretty on top but ugly
from behind. This means that the
required functionality may be
faked.

The Design Sprint name is a bit misleading because it’s not about design, it’s about testing concepts and ideas.
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Innovation process
It’s often thought that design equals innovation
but unfortunately that’s not the case. Design may

Design

Technology

• High-risk / Experimental

• Medium-risk

• Concept vision

• Technical vision

• Design methods

• Technical opportunities

• Behavioral knowledge

• Technical knowledge

be the enabler for innovation but innovation is

Innovation

really a team sport. In consultancy, “true”
innovation springs when design, technology and
business works in a tight cooperation together
with end-users. All parties bring something unique
to the table that is required when driving for
innovation. This approach is something we should
definitely practise more.

* Because we are in consulting, the business is client in our case.

End-user
• Defines need
• Defines problems

Business *

• Provides insights

• Low-risk / Traditional

• Creates the demand

• Business vision
• Business knowledge
• Customer knowledge
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Empathy transfer
In projects, typically designer handles the
research phase and tries to transfer all the
insights to rest of the team ex. using

Research

Empathy is lost, if designer is
not involved in implementation.

Designer

documentation. But often the empathy is not
transferred, only the functionality is transferred.

Where empathy is
typically transferred.

Only way to keep the empathy along the whole
project is either to involve developer into the
research phase or keep the designer involved

Implementation

Empathy is not build, if developer
is not involved in research.

Developer

in the end. This assures that the empathy that
is build in the research phase towards the
users, client, product/service, domain,
competitors, etc is not wasted.
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Client lifecycle management
Process
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Churn
May return as a prospect

• Not happy of level of services and/or prices
• Most likely an opposite of promoter
• How to gain back?
• Expensive to loose and gain back!

Not likely to churn

Prospect

Client

Loyal

Promoter

Influenced by…
• Promoters
• Brand & PR
• News & writings

• Has certain expectations

• Happy of the level of services

• Very happy of the level of

•

•
•

•

for the level of services
and prices
Danger to churn or exit

and prices
Most likely to return
Less likely to churn

services and prices
Promotes the company to
other business leaders

Exit

• Bankruptcy
• Radical change in business
• In-house team
• Quite rare in our line of business

Not likely to exit
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Net Promoter Score
We should send periodically (ex. twice a year) NPS-surveys to our clients to follow their satisfaction.
Otherwise we don’t have any visibility of how satisfied our clients are and what kind of measures we
should do to avoid losing them.
Detractors 0 – 6

• Rate you between 0 – 6.
• Require proactive outreach to brand damage.
• Are not particularly satisfied with your product or service.

Passives 7 – 8

• Rate you between 7 – 8.
• Are vulnerable for
competitive offerings.
• Are left out of the NPS
calculation.

Promoters 9 – 10

• Rate you between 9–10
• Are loyal and likely to
repurchase from you
• Fuel viral growth through
word-of-mouth
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Metrics

All of the above said is only fun and
games unless we measure the
success and maturity of the design.
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The Design Ladder

Step 4

Design as strategy
The designer works with the decision makers
to rethink the business concept completely or
in part. The key focus is on the design
process in relation to the company’s business
visions and its desired business areas and
future role in the value chain.

The Design Latter – by Danish Design Centre – is a tool for
rating a company’s use of design. The Design Latter consists
of four steps. I’ve identified many parts from the Step 3 and
Step 3

some parts from the Step 4. But I’d place Sangre on edge of

Design as process

Step 3 because there’s lots to improve what comes to

Design is not a result but an approach that is integrated
at an early stage in the development process.
The solution is driven by the problem and the user
requires the involvement of a wide variety of skills and
capacities ex. process technicians, material technicians,
marketing experts and administrative staff.

processes, cooperation with decision makers, user
involvement and testing.
Step 2

Example goals

•

Design as form-giving

6 months from now:

Design is viewed exclusively as the final form-giving stage,
whether in relation to product development or graphic
design. Many designers use the term “styling” about
the process. The task may be carried out by professional
designers but is typically handled by people with other
professional backgrounds.

Strong foothold on Step 3.

•

12 months from now:
Be on the edge of Step 4.

•

24 months from now:
Strong foothold on Step 4.

Step 1

Non-Design
Design is an invisible part of ex. Product development
and the task is not handled by trained designers.
The solution is driven by the involved participants’
ideas about good function and aesthetic. The users’
perspective plays little or no role in the process.

Copyright © 2015 Danish Design Centre.
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UX Maturity Model
UX Maturity Model – by Macadamian
Technologies – is a framework to
measure a company’s UX competence.
UX Maturity Model contains five stages.
I’ve identified many parts from the
Stage 3 and some parts from the Stage
4. But I’d place Sangre in the middle of
Stage 3 & 4 because there’s lots to
improve what comes to processes,
roles & responsibilities and level of
management involved.
Example goals
• 6 months from now:
Strong foothold on Stage 4.
• 12 months from now:
Be in the middle of Stage 4 & 5.
• 24 months from now:
Strong foothold on Stage 5.

Characteristics

Stage 1
Unenlightened

Stage 2
Awakening

Stage 3
Enlightened

Stage 4
Super Human

Stage 5
Celestial

Timing of init.
UX activities.

End of coding
(if at all).

After most of the
coding is done.

Mixed. Sometimes
prior, parallel or
before coding.

Prior of coding.

As part of business
and market
requirements.

Availability of
skilled resources.

None.

Visual Design.

Visual, interaction,
research and lower
level management.

Visual, interaction,
research and upper
level management.

Visual, interaction,
research,
management,
executive.

Sophistication of
techniques used
to incorporate
user input.

Non-existent.

None.

Often usability
testing, but not user
needs.

User needs and
usability, sometimes
integrated with
marketing.

Integrated with
marketing and other
research activities.

Leadership.

None.

None.

No clear owner,
shared amongst
functions.

Clear owner in
upper management.

Clear owner and
well understood,
represented at
executive levels.

Adaption and
integration of
processes.

Unaware.

Awareness.

Organization
learning, adopting,
integrating.

Well integrated in
product creation.

Well integrated
into all aspects of
company culture.

Perspective on
business impact.

None.

Minimal.

Mixed. Significant on
some products.

Significant on
products or across
products.

Significant across
entire customer
experience.

Copyright © 2015 Macadamian Technologies.
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Level 5: Visionaries

Design Maturity Model

Most benefits
of design

Level 4: Scientists

Level 3: Architects

Design Maturity Model is an outcome of a study carried

5%*

12%*

out by the InVision company. I’ve identified many parts
from the Level 2 and some parts from the Level 3. But

21%*

I’d place Sangre on the Level 2 because there’s lots to

Level 2: Connectors

improve what comes to processes, roles &
responsibilities and level of documentation.
Level 1: Producers

21%*

Example goals

•

6 months from now:
Approach Level 3.

•

12 months from now:

Most adaptation
of design

41%*

Strong foothold on Level 3.

•

24 months from now:
Approach Level 4.
* % of companies 2018.
Copyright © 2019 InVision.
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Summary

This chapter gathers all the key
insights and findings of this study.
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Actions & Insights
Summary
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Actions and insights
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Define company Strategy.

•

Business
strategy

Strategic roadmap with clear goals and schedules.

Track the performance of the business lines and oﬀerings.
Keep developing and specifying our unique services.

CLM

Track &
measure

Brand
experience

Service
processes

Improve company culture:

•
•
•
•

Implement processes into our everyday work!
Provide support & mentoring for self-guidance.
Clear roles and responsibilities.
Increase employee satisfaction and commitment.

Keep improving our brand experience.
Take part in design competitions to get industry recognition.
Constantly monitor our competitive field.
Track and improve our client satisfaction & loyalty.

Company
culture

Measure and improve our design maturity.

•
•

Decide which meter to use.
Set up clear goals and targets.

Design should be represented at least in management level, preferably in director level.
83

Roadmap
Summary

84

Activity

Q3 2020

Q4 2020

Service

Track performance of the business lines and offerings

Production

Define clear roles & responsibilities

Decide which design
maturity meter to use

Q1 2021

Q2 2021

Q3 2021

Q4 2021

Improve business lines and offerings based on performance and client needs

Implement service processes

Improve service processes

Implement design maturity model

Measure & improve design maturity

Design
Participate in design contests

Brand

Company

Brand management

Competitor analysis

Send NPS survey to clients

CLM workshop

Define state
of employee satisfaction

Competitive analysis
workshop

Brand management

Improve company culture & employee satisfaction

Define company strategy

Competitor analysis

Brand management

Competitor analysis

Improve client satisfaction & loyalty

Track employee satisfaction

Implement company strategy
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Collaborators

Thanks for everyone who
participated creating the Design
Strategy. It was a team effort!
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Perttu Talasniemi

Mikael Koskimaa

UX Lead / Service Designer

CEO

perttu.talasniemi@sangre.fi

mikael.koskimaa@sangre.fi

+358 40 7626 588

+358 50 371 9516

Jouni Mäkeläinen

Laura Tuppurainen

Linda Toivio

Software Architect
jouni.makelainen@sangre.fi
+358 44 722 0704

Content Designer
laura.tuppurainen@sangre.fi
+358 50 408 0946

Project Producer
linda.toivio@sangre.fi
+358 40 725 6949

And special thanks to…
Tiina Hong, Christoﬀer Lindevall and Jemmi Laaninen for feedback and Petteri Kolinen for mentoring.
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“Good design
is good business.”
– Thomas Watson Jr.

90

Thank you.

Hopefully you’ve found this useful
and keep up the good work!
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