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Opinnäytetyössä kerrotaan Pirkanmaan Osuuskaupan uudesta strategiasta, Pokkaa ja sydäntä. Strategia on laadittu 2019 ja nyt sitä kerrotaan henkilöstölle. Uutta strategian jalkauttamisessa on, että se on nimetty reseptiksi ja sen ymmär-tämiseksi on tehty digitaalinen pelialusta. Jokainen Pirkanmaan Osuuskaupan työntekijä pelaa oman toimipaikkansa henkilökunnan kesken peliä. Pirkanmaan Osuuskauppa haluaa henkilöstöä osallistamalla tuoda uuden strategiansa jokai-sen työntekijän arjen tekemiseksi. Opinnäytetyön teoriaviitekehyksenä käytettiin strategiaa ja ketterää kehittämistä. Tutkimusosuus etenee toimintatutkimuksen mukaisesti ja tarkoitus oli kehittää toimiva malli ravintolapuolelle siitä, kuinka hen-kilökunnan ideointia ylläpidetään arjessa.  Opinnäytetyön tarkoitus oli Pirkanmaan Osuuskaupan strategian toteuttaminen ravintola-alalle. Tässä opinnäytetyössä kehitettiin toimintamalli Pirkanmaan Osuuskaupan strategian yhdestä osasta eli uudenlaisen tasapainon hakemista. Ketterä kehittäminen kuuluu uudenlaisen tasapainon hakemiseen. Opinnäyte-työn tutkimuksen tavoitteena oli saada henkilökunta itse ideoimaan ketterää ko-keilua ja tehdä tuloksista ehdotus toimintamalliksi. Henkilöstö toimii asiakasraja-pinnassa ja he saavat nopeasti asiakaspalautetta ja henkilöstö on myös oman työnsä paras kehittäjä, kun pitää nopeasti toteuttaa muutoksia. Usein arki toimi-paikoissa on kiireistä, eikä ideoita toteuteta, kun ei ole toimivaa systeemiä siitä, että kuinka henkilökunnan ideat saadaan kirjattua ylös kiireisessä arjessa. Uusi strategia antaa nyt luvan ideoida nopeastikin muutoksia omassa toimipaikassa. Toimiviksi testatut ideat monistetaan myös toisille toimipaikoille. Tutkimuksen tar-koituksena oli koota ideoita ja esittää niistä toimivin malli Pirkanmaan Osuuskau-palle. Mallia on tarkoitus pilotoida valittuun yksikköön ja jos se toimii, niin se mo-nistetaan myös muihin ravintoloihin.  Opinnäytetyön tutkimusosuudessa kehitettiin ja aikataulutettiin yksi malli ravinto-laan. Tutkimuksen tuloksista valittiin yksi kehittämislinja, joka sai ryhmässä eniten keskustelua aikaiseksi. Tämä prototyyppi on aikakaudelleen tyypillinen digitaali-nen ratkaisu, jota lähdetään testaamaan tänä vuonna. Näin saadaan kerättyä käyttäjäkokemuksia ennen kuin strategian kolmatta osaa eli uudenlaisen tasapai-non hakemista nostetaan esiin voimakkaammin vuonna 2022.     Asiasanat: strategia, ketterä kehittäminen 



 
 

ABSTRACT Tampereen ammattikorkeakoulu Tampere University of Applied Sciences Master's Degree Programme in Hospitality Management   VESANEN, ANU: Implementing Strategy in Pirkanmaan Osuuskauppa  Master's thesis 44 pages, appendices 3 pages May 2021 
This thesis discusses the new strategy of Pirkanmaan Osuuskauppa called Pok-kaa ja sydäntä. The strategy was drawn up in 2019 and is now introduced to the staff. New aspects of the strategy implementation are that it is now labeled as a recipe and a digital gaming platform has been developed to help to grasp it. Each employee at Pirkanmaan Osuuskauppa plays among the staff of their own branch office. Through inclusion Pirkanmaan Osuuskauppa encourages employees to adopt the strategy as a part of their working day. Strategy and agile development were used as the theoretical framework for the thesis. Action research was ap-plied in the research part, and with the aim of developing a functioning model for the restaurant division to capture the staff’s ideation on a daily basis.  The objective of the thesis was to implement the strategy in the catering sector of Pirkanmaan Osuuskauppa. “Using agile development, an operation model was 
developed for finding a new balance, which is one part of the strategy”.   The purpose of the thesis research was to encourage the staff to suggest agile experiments and to propose an operational model based on the results. Staff work at a close range with customers and quickly get customer receive. They are also the best resource to develop their own work, when changes need to be im-plemented rapidly. Often working days at the branch offices are very busy, and ideas are not implemented when there is no functioning system for how to docu-
ment the staff’s ideas during hectic working days. New strategy allows to propose with changes fast in own branch office. Ideas that have been tested to be func-tional are then copied to other branch offices. The research aimed at gathering ideas and then presenting the most functional model to Pirkanmaan Osuus-kauppa. The model is to be piloted at a selected unit and if it works, it will be copied also to other restaurants.  In the research part of the thesis a model for a restaurant was developed and a schedule was drawn for it. One line of development was chosen from the re-search results, which prompted the most discussion in the group. This prototype is a digital solution and its testing starts this year. Using the prototype user expe-rience can be gathered before the third part of the strategy, finding a new balance, will be highlighted in 2022.   _______________________________________________________________ Keywords: strategy, agile development
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1 JOHDANTO 
 
 
Strategiaa tarvitaan muuttuvassa maailmassa. Strategia on yrityksen keskeisten 
tavoitteiden ja toiminnan suuntaviivojen valinta. Lähtökohtana strategialle on yri-
tyksen toimintaympäristö, joka on muutoksessa. Strategian sisältönä on yrityk-
sessä tavoitteet ja toimintalinjat eli toiminnan suuntaviivat. Strategiassa on kyse 
siitä, että valitaan asioiden tärkeysjärjestys monista vaihtoehdoista ja myös sitä, 
että osataan kieltäytyä hyvistäkin vaihtoehdoista. Kurinalainen ja määrätietoinen 
toteutus vaatii sen, että jokainen yrityksessä tietää ja tiedostaa tehdyt valinnat. 
(Kamensky 2015, 19.) 
 
Strategia ratkaisee menestymisen joko henkilökohtaisella tasolla tai yritystasolla. 
Hyvän strategian luominen vaatii käsitteellistä ajattelua, ennekuin yritys pääsee 
hyviin tuloksiin. Yrityksen johto korostaa strategian merkitystä, mutta usein työn-
tekijät eivät ymmärrä strategian merkitystä. Strategian tarkoitus on saada ihmiset 
uskomaan erilaiseen tulevaisuuteen. (Kamensky 2015, 14.) 
 
Pirkanmaan Osuuskaupan (Pok) uusi strategia eli toiminta-ajatus ja arvot on: 
”Meillä on pokkaa ja sydäntä luoda yhdessä helpompia hetkiä ja hyvinvointia. 
Paremmin ja ylivoimaisesti”. Pokin strategiavideolla Pokkaa ja sydäntä, toimitus-
johtaja Timo Mäki-Ullakko kertoo, miksi tarvittiin uusi strategia. Tärkein vastaus 
tähän oli asiakkaat. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat, he haluavat elämyksellisiä 
palveluita ja samalla helppoutta. Pok haluaa jatkossakin tarjota heille uusia ja 
kiinnostavia tuotteita ja palveluita. Vuoteen 2020 Pok lähtee hyvänä työpaikkana 
ja asiakkaille mielenkiintoisimpana ostospaikkana. (SPirkanmaa.) 
 
Pirkanmaan Osuuskauppa nimittää uutta strategiaansa reseptiksi. Tätä reseptiä 
lähdetään jalkauttamaan henkilökunnalle reseptipelinä, jota pelataan jokaisessa 
toimipaikassa digitaalisesti. Jokainen henkilökunnasta pelaa pelin ja sen jälkeen 
hän saa oman lupauskortin, johon hän kirjaa reseptin mukaisen henkilökohtaisen 
lupauksen, jota hän alkaa toteuttamaan työssään. Lupauskortin voi kiinnittää, 
vaikka avainnauhaan, näin lupaus toimia reseptin mukaisesti ja on aina mukana 
muistuttamassa reseptistä.  
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Opinnäytetyön tarkoituksena oli Pirkanmaan Osuuskaupan strategian toteuttami-
nen ravintola-alalle. Strategian yhdeksi osaksi valittiin uudenlaisen tasapainon 
hakeminen. Ja tästä valitusta strategiasta tutkittiin ketterää kehittämistä. Tutki-
musosuudessa oli tavoitteena osallistaa henkilökunta itse ideoimaan ketterää ke-
hittämistä. Ravintola-alan henkilökunta itse ideoi ketterän kehittämisen toiminta-
mallia eli sitä, kuinka saadaan kiireisessä arjessa kerättyä ylös henkilökunnan 
kehitysideoita.  
 
Toimintatutkimuksessa päästiin siihen vaiheeseen, että tuloksista otettiin yksi 
ideoinnin malli, jota lähdetään testaamaan. Toimintamallista tehtiin taulukko, 
jossa on vastuut ja tekemiset. Ideoita tuli työpajassa enemmänkin, joten jos ket-
terä kokeilu ei toimi, vaihdetaan malli toiseen. Itse vastaan toimintamallin viemi-
sestä käytäntöön, koska toimin Pirkanmaan Osuuskaupalla nopean syömisen 
ryhmäpäällikkönä ja minun on mahdollista testata mallia omalla toimialallani.  
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2 STRATEGIA 
 
 
2.1 Strategian määritelmä 
 
Strategiaa ei ole aina helppo määritellä. Liikeyrityksen strategian määritelmä voi-
daan ajatella niin, että sen avulla yritys hallitsee ulkoisten ja sisäisten tekijöiden 
vuorovaikutussuhteita, että kannattavuus-, jatkuvuus- ja kehittymistavoitteet saa-
vutetaan. (Kamensky 2015, 3.) Strategialla pyritään saavuttamaan kilpailuetua ja 
strategia kertookin, miten kilpailuedut saavutetaan käytännössä.  Strategia sisäl-
tää tavoitetilan, bisneskonseptin tai liiketoimintamallin (mitä, kenelle ja miten) 
sekä menestyksen perustan eli kilpailuedun ja ydinosaamisen. Lisäksi strategia 
pitää sisällään toimenpiteet, kuinka strategia saavutetaan. (Mitronen & Raikas-
lehto 2019, 56-57.) 
 
Strategiaa tarvitaan, koska maailma on muutoksessa ja yrityksen toimintaympä-
ristö muuttuu koko ajan. Tällöin yrityksen on tärkeä hallita tietoisesti ulkoisia ja 
sisäisiä tekijöitä, sekä niiden välisiä vuorovaikutussuhteita niin, että yritykselle 
asetetut kannattavuus-, jatkuvuus- ja kehittämistavoitteet saavutetaan. Strategi-
assa asiat laitetaan tärkeysjärjestykseen ja valitaan vaihtoehdoista paras. Valin-
nat pitää tietää ja tiedostaa yrityksen sisällä, jotta ne voidaan toteuttaa määrätie-
toisesti. Yrityksen toimintaympäristö on yrityksen valitsema ja yritys sopeutuu 
siinä tapahtuviin muutoksiin. Yritys myös muokkaa ympäristöä ja vaikuttaa siihen. 
Tämä tarkoittaa sitä, että yritys saa aikaan esimerkiksi kilpailijoiden toiminnassa 
muutoksia. (Kamensky 2015, 19-20.) 
 
Onnistuessaan strategia ohjaa yrityksen tulevaisuuteen, vision toteutumisen ja 
toimii ohjaava arjen tekemisissä. Kun strategiaa lähdetään yrityksessä uudista-
maan, tarvitaan strategian kokonaismalli, työvälineet ja yhteinen strategiapro-
sessi. (Tuomi & Sumkin 2009,14.) Strategisten valintojen ollessa selkeitä, ne on 
helppo kommunikoida ja muistaa. Hyvissä strategioissa pystytään hyödyntä-
mään omia vahvuuksia, jotka muodostuvat suhteessa kilpailijoihin. (Saarijärvi & 
Puustinen 2020, 122.) Strategia ei ole koskaan lopullinen vaan palvelee ajan 
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henkeä ja toimii toimintaympäristön muutoksissa ajan hengen mukaisesti. Stra-
tegian tarvitsee kestää kilpailua kauemmin kuin muiden. (Saarijärvi & Puustinen 
2020, 159-160.) Strategian toteutumista tulee seurata säännöllisesti ja sen to-
teutumista kertoa kaikille, siitä missä ollaan ja minne ollaan matkalla. Onnistu-
misia tulisi juhlia. (Korhonen & Bergman 2019, 48.) 
 
 
2.2 Strategiana asiakaskokemus 
 
Asiakaskokemus on kokonaisvaltainen ja yksilöllinen kokemus. Asiakaskokemus 
on yksilön ja organisaation välinen vuorovaikutushetki eli kosketuspiste. Asiakas-
kokemus on yrityksille tässä ajassa tärkeä kilpailukeino, koska asiakkaan kul-
kema polku yrityksen sisällä laajentaa näkökulmaa. Asiakaskokemus tarkoittaa 
järkeä ja tunnetta. Se rakentuu jo ennen ostamista, sen aikana ja ostamisen jäl-
keen. Digitalisaatio on monimutkaistanut asiakkaiden ja yrityksien välisiä vuoro-
vaikutussuhteita. Sen takia moni yritys on lähtenyt kehittämään asiakaskoke-
musta. (Saarijärvi & Puustinen 2020, 20-21, 27.) Digitalisaation kehittyessä usein 
ja yhä useampi kohtaaminen tapahtuu sähköisesti. Kohtaaminen ei aina ole vain 
vuorovaikutusta vaan se voi olla mikä tahansa yrityksen kanssa tehtävä toimen-
pide tai transaktio, kuten maksaminen. Yhtenäisen kokemuksen luominen vaatii 
kaikkien yrityksen kaikkien toimien yhteen kytkeytymisen ja prosessien toimivuu-
den. (Gerdt & Eskelinen 2018, 236.) 
 
Asiakaslähtöisyys on organisaation kykyä ennakoida asiakkaiden tarpeita, oppia 
niistä ja reagointia niihin luomalla ylivertaista arvoa luovia tuotteita tai palveluita. 
Asiakkaalle tulee tarjota asiakkaan kannalta parhaan ratkaisun tarjoamista liike-
taloudelliset ja kilpailulliset edellytykset huomioiden. Asiakaslähtöinen organisaa-
tio pystyy helpommin aistimaan muutokset markkinassa. Tuote- ja tuotantoläh-
töinen yritys pystyy tehostamaan toimintaansa asiakaslähtöisesti. (Saarijärvi & 
Puustinen 2020, 21-22.)  
 
Nykyään yritykset rakentavat tuotteen ympärille kokonaisvaltaisia asiakaskoke-
muksia. Enää yritys ei keskity vain tuotteeseen vaan, tunnelmaan, sisustuk-
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seen, henkilökohtainen asiakaspalveluun ja kohderyhmille on rakennuttu tuki-
palveluita kuten langaton verkko.  Pienempi yritys voi tarjota asiakkaalle tutun 
sosiaalisen yhteisön, turvallisen arkirutiinin ja aikaa itselle tai läheiselle. Asiakas 
itse ratkaisee, minkä asiakaskokemuksen valitsee. Tärkeää yritykselle on, että 
sen tuotteet ja palvelut tuovat asiakkaalle sellaista arvoa, kuin on tarkoituskin. 
Asiakaskokemus helpottaa ihmisten elämää (esimerkiksi kuntien tarjoamat pal-
velut), aina ei ole edes kyse yrityksen liiketoiminnasta tai kilpailusta. Strategiana 
asiakaskokemus on viitekehys ja ajattelutapa. Viitekehyksenä se vastaa yrityk-
sen kysymyksiin: mitä asiakaskokemus on? Miten asiakaskokemusta johde-
taan? (Saarijärvi & Puustinen 2020, 25-27, 31,37.) Asiakaskokemuksen johta-
minen on yrityksen kokonaisvaltaista strategista johtamista (Gerdt & Eskelinen 
2018, 233). 
 
Asiakaskokemuksen strategia kertoo suuntaa ja tahtotilan. Strategiaa suunnitel-
taessa huomion tulee olla vaikuttavuudessa, tavoitteen mitattava, ja asiakaskoh-
taamisen luonne ja laatu huomioituna. Yrityksen tulee kertoa asiakaskokemuk-
sen strategiassa myös liiketoiminnalliset tavoitteet, esimerkkinä säästöt tai lisä-
myynti. (Gerdt & Korkiakoski 2017, 41-42.) 
 
Palvelu on kestävin keino erottautua tässä muuttuvassa maailmassa. Palvelu on 
parasta markkinointia, koska jokainen palvelun ja asiakkaan kohtaaminen on 
mahdollisuus kertoa brändin tarinaa. Brändiä ei pelkästään nähdä vaan se koe-
taan. Henkilökunnan palveluosaaminen ja asenne ovat tärkeimmässä osassa 
siinä, kuinka asiakaskohtaaminen onnistuu. Palvelukonseptin arvo muodostuu, 
kun yrityksen tavoitteet ja suunnitelmat lunastetaan asiakaskohtaamisessa. Tyy-
tyväinen asiakas tekee uusinta ostoja. Myös oikein suunnitellut tilat mahdollista-
vat erilaiset palvelukonseptit. (Tuulaniemi 2011, 50-51, 195.) 
 
 
2.3 Strategian viestiminen 
 
Viestinnän avulla organisaatio ja työntekijät ymmärtävät strategian tekemisen tar-
koituksen. Hyvä strategia tekee toiminnasta yhdensuuntaisen ja on helppo sisäis-
tää. (Mitronen & Raikaslehto 2019, 61.) Kun halutaan, että koko yrityksen toiminta 
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lähtee samaan suuntaan, henkilöstön osallistaminen on keino saada strategia 
viestityksi ja jalkautetuksi. Jotta strategia saadaan toteutettua ja tavoitteet saavu-
tetaan, on tärkeää, että henkilöstö voi osallistua uudistumisen kehityshankkeisiin. 
(Mitronen & Raikaslehto 2019, 201-206.) 
 
Strategiasta viestiminen on tärkeää ja siinä on oltava vaikuttava. Innostava visio 
puhuttelee paremmin kuin lannistava tai laimea viesti. Kuitenkin tärkeintä on jal-
kauttaa strategia käytännön teoilla. (Mitronen & Raikaslehto 2019, 250.) Ihminen 
muistaa vain 20 minuuttia puheista ja noin kolme asiaa puhutusta. Strategiset 
johtajat toistavat kolmea asiaa eri tavoin vedoten tarinoilla tunteisiin. Strategiset 
johtajat ajattelevat aina, että mitä heidän puheensa tarkoittaa kuulijoille ja puhujat 
myös toistavat asiaansa. Näin ihmiset saadaan kulkemaan samaan suuntaan ja 
motivoidaan heitä. Viestintä on ajattelua ja optimistista tunnetta. Strategiassa pu-
hutaan aina tulevaisuuden visiosta. Riskinä on, että tulevaisuutta ennustetaan 
väärin. (Wootton & Horne 2010, 5-6.) Strategiasta puhuttaessa on tärkeää toistaa 
strategiasta lähteviä termejä. Näin strategian viestimisen perillemeno helpottuu 
ja muistijälki syvenee. (Korhonen & Bergman 2019, 51.) 
 
 
2.4 Strategian johtaminen 
 
Johtamisprosessi toimii kokonaisuutena, joka yhdistää strategisen ja operatiivi-
sen johtamisen. Johtamisprosessi vaatii tarkkaa suunnittelua, koska se määrittää 
roolit, tehtävät ja valtuudet sekä pelisäännöt. Prosessiin kuuluu myös kuvata joh-
tamisprosessi ja se, kuinka sen tulee toimia ja varmistetaan, että tieto tukee joh-
tamista. (Kauppinen & Piispanen 2013, 7.) 
 
Johtaminen lähtee siitä ajatuksesta, että on helpompi päästä perille, jos tietää 
mihin on menossa. Organisaatiotasojen välillä johdetaan strategiaa palastellen 
se vastuiksi, tavoitteiksi ja toteutusaskeleiksi. Toimivassa johtamisprosessissa 
strategiasta luodaan ymmärrys ja sitoutuminen syntyy ymmärryksen kautta. Joh-
tajan on johdettava organisaation tahtoa. (Kauppinen & Piispanen 2013, 13,16.) 
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Lasse Mitronen ja Timo Raikaslehto ovat kirjassaan Voittajan strategia (2019, 
244) ovat tiivistäneet hyvän strategian johtamisen kolmeen kohtaan: 

1. Tee päätös uudistua. 
2. Käytä aikaa ja ole uskottava. 
3. Kokeile, kasvata ja juurruta. 

 
Asiakkaiden kanssa toimivien työntekijöiden tulee ymmärtää yrityksen strategia, 
koska muutokset alkavat asiakasrajapinnasta. Asiakkaiden kanssa toimivan hen-
kilöstölle pitäisi antaa valtuudet esimerkiksi hyvitellä haastavissa asiakastilan-
teissa, näin asiakkaiden tyytyväisyys paranee, kun palautteiden käsittelyaika ly-
henee. Asiakkaiden kanssa työskentelevät keksivät parhaiten uusia tapoja pal-
vella asiakkaita. Johtamisella oli tärkeää tukea ja kannustaa henkilöstöä kokeile-
maan ja testaamaan uusia toimintatapoja. Olisi myös tärkeää kouluttaa asiakas-
rajapinnassa työskenteleviä, koska he viestivät päivittäin yrityksen toimintata-
voista ja arvoista asiakkaille. Henkilöstön palkitseminen ohjaa käyttäytymistä ja 
palkita tulisi asiakaskokemuksesta, jotta fokus säilyisi. (Gerd & Korkiakoski 2017, 
111-114.) 
 
Suorituksen johtaminen tarkoittaa sitä, että tarkoituksena on varmistaa, että stra-
tegiset tavoitteet on ymmärretty, konkretisoitu ja vastuutettu yrityksessä. Jokai-
sen tulee yrityksen sisällä tietää oma roolinsa ja edistää yhteisiä tavoitteita työs-
sään. Onnistuneista suorituksista on tärkeää antaa palautetta monikanavaisesti 
sekä henkilökohtaisesti. Suoritusongelmissa tarvitaan taitavaa henkilökohtaista 
keskustelua ja palautteen antamista. Avoin ja rehellinen keskustelu ovat johta-
juuden kulmakiviä, ja niillä puututaan aina yksilön suorituksiin. Palkitseminen oh-
jaa strategian toteutumista. Alussa on hyvä palkita koko yrityksen toteutuneista 
strategisista tavoitteista, ja kun uusi toimintamalli on vakiintunut, voidaan palkit-
semisessa siirtyä tulosyksiköiden palkitsemiseen. (Korhonen & Bergman 2019, 
70-73.) 
 
Strategian ja vision levittäminen laajalle on johdon tehtävä. Tärkeää on kuitenkin 
saada esimiehet mukaan uuteen strategiaan. Esimiehille on luotava yhteinen ym-
märrys tavoitteesta ja käytännön ymmärrys siitä, mitä ne tavoitteet merkitsevät 
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omassa työssä. Keskeistä on myös se, että esimiesten työnkuvaukset vastaavat 
uutta strategiaa. (Korhonen & Bergman 2019, 92.) 
 
 



13 
 

3 PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN STRATEGIA 
 
 
3.1 Pirkanmaan Osuuskaupan kokonaiskuva 
 
Pirkanmaan Osuuskauppa (Pok) on osa S-ryhmää. Pirkanmaan Osuuskauppa 
toimii 21 kunnan alueella. Toimipisteitä Pirkanmaalla on 100.  Asiakasomistajia 
on 207 435 henkilöä. Henkilökuntaa Pokilla on 3000 (Kuva 1). (S-Pirkanmaa.)   

 
KUVA 1. Pok lukuina (2019 Pirkanmaan Osuuskauppa vuosikertomus, 32.) 
 
Pirkanmaan Osuuskaupan omistavat asiakasomistajat ja heillä on mahdollisuus 
vaikuttaa toimintaan. Asiakasomistajat voivat antaa palautetta erilaisissa palau-
tekanavissa, äänestämällä edustajiston vaaleissa tai toimimalla hallintoelimissä. 
Demokratia päätöksenteossa tarkoittaa sitä, että ylintä päätösvaltaa käyttää vaa-
leilla valittu edustajisto. Pirkanmaan Osuuskaupan hallintoneuvostoon kuuluu 24 
jäsentä, joista kaksi edustaa henkilökuntaa. Hallintoneuvoston tehtävänä on val-
voa, että osuuskauppaa ja hallintoa hoidetaan lain ja säädösten sekä edustajis-
ton ja hallintoneuvoston päätösten mukaisesti. Hallintoneuvosto vahvistaa stra-
tegian. (S-Pirkanmaa.) 
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Hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä. Heidän tehtävänään on edistää Osuuskaupan 
etua ja menestystä hoitamalla lain ja säätöjen mukaisesti ja valvoa liiketoimintaa. 
Hallitus päättää strategian ja keskeiset tavoitteet. Johtoryhmän tavoitteena on 
viedä strategia käytäntöön. Johtoryhmän jäsen vastaa omasta liiketoiminta- ja 
asiantuntemusalueestaan (Kuva 2). (S-Pirkanmaa.) 
 

 
KUVA 2. Päätöksenteko Osuuskaupassa (2019 Pirkanmaan Osuuskaupan vuo-
sikertomus,33.) 
 
 
3.2 Pirkanmaan Osuuskaupan strategia 
 
Pirkanmaan Osuuskauppa lähti uudistamaan strategiaansa, koska se haluaa 
vauhdittaa ruokamyyntiä sekä kaupoissa että ravintoloissa ekologisuus huomi-
oiden. Tylsä kauppa on kuollut kauppa eli nykypäivän asiakas etsii kaupasta 
elämyksiä ja uudella reseptillä Osuuskauppa pyrkii vastaamaan myös tähän tar-
peeseen. Uutta asiakaspalvelussa on myös verkkokaupan kasvaminen ja 
Osuuskauppa on kehittänyt tähän tarpeeseen Kauppakassi palvelun. Siinä asia-
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kas tilaa ruoat verkosta, kauppa keräilee ne ja toimittaa noutolokeroihin tai asi-
akkaalle voidaan toimittaa ruoat suoraan jääkaappiin. Nopeassa syömisessä ra-
vintolapuolelle on tullut mobiilisovelluksia, jotka helpottavat ja nopeuttavat ravin-
tolassa syömistä, esimerkkinä ABC-mobiiliappi, jolla voi tilata etukäteen A´la 
Carte annoksen pöytään. (2019 Pirkanmaan Osuuskaupan vuosikertomus, 1-9.) 
 
 
Pirkanmaan Osuuskaupassa käynnistettiin strategian uudistaminen 2019. (Kuva 
3) Uusi strategia on nimeltään resepti, koska Pirkanmaan Osuuskaupan toimiala 
on suurimmaksi osaksi ruuan ympärillä. Toiminta-ajatus ja arvot on tiivistetty kah-
teen lauseeseen. ”Meillä on pokkaa ja sydäntä luoda yhdessä helpompia hetkiä 

ja hyvinvointia. Paremmin ja ylivoimaisesti.” (2019 Pirkanmaan Osuuskaupan 
vuosikertomus, 2.) 

 
KUVA 3. Osuuskaupan strategia (2019 Pirkanmaan Osuuskaupan vuosikerto-
mus, 2.) 
 
3.3 Strategian muodostuminen 
 
Strategia eli resepti muodostuu kolmesta osasta.  
”1.Ihmiset ensin 
2.Voitamme kisan asiakkaiden fiiliksestä 
3.Uudenlaisen tasapainon hakeminen” 
(SPirkanmaa.) 
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Reseptin ideana on, että henkilökunnalla on pokkaa eli rohkeutta ja sydäntä toi-
mia parhaalla mahdollisella tavalla henkilökunnan ja asiakkaiden suhteen. Teke-
misen muutos lähtee jokaisesta. Pienillä teoilla voidaan ilahduttaa työkavereita 
sekä asiakkaita. (SPirkanmaa.) 
 
Ihmiset ensin (Kuva 4) reseptin tarkoitus on, että työ on merkityksellistä. Työn ja 
arjen tasapaino helpottuu, Pok on panostanut työvuorosuunnitteluun ja työnteki-
jöitä kuunnellaan enemmän. Oma tiimi on uskaltaa rohkeasti ideoida omaa työ-
tään, tämän mahdollistaa turvallinen työilmapiiri. Pok mahdollistaa ihmisten lois-
tamisen. Osuuskauppa julkaisee uratarinoita, esimerkiksi, jotta jokaisen olisi 
mahdollista löytää oma urakehityksensä. Osuuskaupalla voi myös työskennellä 
eri yksiköissä ja sekin mahdollistaa oman henkilökohtaisen kasvupolun. (SPir-
kanmaa.) 
 

 
KUVA 4. Ihmiset ensin tasapaino (SPirkanmaa) 
 
Voitamme kisan asiakkaiden fiiliksestä (Kuva 5). Tärkein tavoite tässä reseptissä 
on asiakaskokemus. Tiimin tahtotilana on venyttää ketjukonseptia asiakasym-
märryksen ja keskustelujen pohjalta niin, että asiakkaalle voidaan tarjota help-
poutta, hyvinvointia ja merkityksellisyyttä. Tarjotaan asiakkaalle paikallisia lähi-
palveluita, edullinen hintataso ja henkilökunta uudistaa rohkeasti. ”Asiakkaiden 
hurmaaminen murustelulla ja sydänteoilla ja vuorovaikuttaminen”. Murustelu on 
sitä, että pyritään aina auttamaan asiakasta, suositellaan ratkaisuja. Sydänteko 
on teko, joka jättää hyvän muistijäljen asiakkaalle. (SPirkanmaa.) 
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KUVA 5. Voitamme kisan asiakkaiden fiiliksestä  
(SPirkanmaa.) 

 
Uudenlaisen tasapainon hakeminen mahdollistaa pikaparannukset ja ketterät ko-
keilut (Kuva 6.). Tämä edellyttää erilaisten asiakastarpeiden tunnistamisen ( Pok-
kaa ja sydäntä video). Parhaimmat ideat monistetaan nopeasti muillekin yksi-
köille. Kun perustekeminen on hallinnassa, ylläpidetään sovittua hoitotasoa ja 
siisteyttä. Asiakkaat vastaanotetaan lämmöllä ja heitä tervehtien. (SPirkanmaa.) 
Timo Mäki-Ullakko kertoi 4.5.2021 keskijohdon foorumissa, että uudenlaisen ta-
sapainon hakemista on tarkennettu ja siinä on kaksi pääkohtaa, kustannustehok-
kuus ja ketterä kokeilu. Uutta teknologiaa hyödyntämällä nämä strategian kaksi 
puolta innovatiivisuus ja kustannustehokkkuus eivät ole toistensa vastakohtia 
(Hämäläinen, Maula & Suominen 2016). 
 
Kokeilu on onnistunut, kun siitä on viitteitä arjessa ja henkilöstö sekä asiakkaat 
puhuvat siitä. Koko henkilöstön tulee tietää muutoksesta. Mittaristona on hyvä 
käyttää työtyytyväisyyttä sekä työn merkityksellisyyden nousua. Ideointi nousee 
ja kokeilujen määrä kasvaa. (Knutin & Hakaoja 2021, 8.) Asiakkaat haluavat elä-
myksiä. Jotta asiakkaalle voidaan tarjota elämyksiä, tarvitaan ketteriä kokeiluja. 
Ketterät kokeilut vaativat koko henkilöstön ideointia ja tärkeää on, että ideoidaan 
aktiivisesti (kuva 7). Ketterät kokeilut ovat pilotointeja, joiden toteutus on suunni-
telmallista.  (Reseptipeli.) 
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KUVA 6. Uudenlaisen tasapainon hakeminen (SPirkanmaa.) 
 
Tärkeää ideoinnissa on kokeilla ja viestiä avoimesti onnistumisista sekä epäon-
nistumisista. Tässä auttavat toistot ja esimerkki.  Henkilökunta uskoo ideointiin, 
kun he näkevät, että heidän ideansa menevät eteenpäin. Jokaisessa liikepai-
kassa tulisi kehittää toimintatapa, joka on muokattu yksikön kokoon ja toimintaan 
sopivaksi (Kuva 7). Johdon täytyy myös uskaltaa heittäytyä ja kokeilla. Heidän 
roolinsa on kannustaa tiimiä miettimään yhdessä ratkaisuja. Tämä vaatii asiakas-
keskeisyyden ajattelun ymmärtämistä esihenkilöiltä. Henkilökunta motivoituu yk-
silöinä, kun he saavat tunnustusta, näkevät, kun ideaa viedään eteenpäin ja heitä 
osallistetaan kehittämiseen yksilöinä. (Knutin & Hakaoja 2021,11.) 
 

  
KUVA 7. Ideoinnin ja kokeilun tasot (Knutin & Hakaoja 2021,10.) 
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3.4 Strategian jalkauttaminen 
 
Pelit ovat luontaisia oppimisalustoja. Pelatessa pelaaja reagoi ja oppii uutta 
omaksuen pelin säännöt. Oppiminen on niin hauskaa, että aina ei edes huomata, 
että opitaan uutta. Oppimista koukuttaa se, että pelissä on eri tasoja, joilla kerä-
tään pisteitä. Työelämän peleissä pyritään edistämään yhteisöllisyyttä ja etsitään 
innovatiivisia ratkaisuja. (Otala 2018, 53, 56.) Kilpailu kiristyy ja kilpailussa me-
nestyvät ne yritykset, jotka yhdistävät ihmiset, digitaaliset alustat, tehokkaat toi-
mintatavat ja globaalit toimintatavat asiakkaiden tarpeisiin vastaten. (Koskinen 
2018, 20). 
 
Reseptipelit pelataan aina toimipaikkakohtaisesti. Pelaamassa voi toki olla esi-
merkiksi Prismasta henkilökuntaa parturista, ravintolasta, kassalta ja osastoilta. 
Joukkueet pyritään rakentamaan niin, että samalla osastolla työskentelevät ovat 
samassa joukkueessa. Pelissä on henkilö, joka ohjaa päivän kulkua ja ohjeistaa 
pelistä. Peli pelataan verkossa, seppo alustalla ja sitä voi pelata pelikoodin saa-
tuaan puhelimella tai tabletilla. Pelistä on kehitetty myös uusien työntekijöiden 
pelattavaksi lyhyt versio. Näin jokainen pääsee jo perehdytysvaiheessa tutustu-
maan Pirkanmaan Osuuskaupan strategiaan.  Henkilökunnan peli kestää noin 
2,5h.  
 
Pelin tavoitteena on, että pelaaja ymmärtää, mistä pääraaka-aineista Pirkan-
maan Osuuskaupan resepti on tehty. Jokaisessa tehtävässä on ensin kerrottu 
reseptistä eli strategiasta ja sen jälkeen tiimi valitsee pelin kysymyksiin monivali-
kosta vastauksen tai kirjoittaa itse vastaukset keskusteltuaan niistä oman ryhmän 
kesken. Kaikista vastauksista saa pisteitä, mutta täysin reseptin mukaisesta vas-
tauksesta saa eniten pisteitä. Viimeisenä tehtävänä on itse antaa lupaus siitä, 
että mihin itsellä on pokkaa ja sydäntä? Miten itse voi toteuttaa reseptiä työssä? 
(Reseptipeli.)  
 
Oman tiimin kanssa on pelissä muodostettu ensimmäisiä näkemyksiä siitä, mitä 
pokkaa ja sydäntä tarkoittaa omassa työssään jokaisena päivänä. Yhdessä oman 
työryhmän kanssa tunnistetaan ja listataan omaa toimipaikkaa koskevia kehitys-
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kohteita, jotta resepti toteutuisi. Pelien jälkeen tiimit pääsevät toteuttamaan re-
septiä arjessa. Pelin jälkeen on myös tarkoitus, että esimies kiteyttää pelirapor-
tilta valitut kehityskohteet. Seurantakeskustelut käydään ryhmäpäällikön kanssa 
pitkin vuotta siitä, miten toimipaikan ja tiimin kehityskohteet etenevät. Pelin tär-
kein sanoma strategiasta on se, että jokaisella on reseptin toteuttamiseen vaa-
dittavat ominaisuudet: välittäminen, luovuus ja rohkeus (Reseptipeli). Näillä omi-
naisuuksilla jokaisella on edellytykset toteuttaa pokkaa ja sydäntä reseptiä.  
 
Esimiehille on tehty uudet toimenkuvat, jotka vastaavat Osuuskaupan reseptiä. 
Lisäksi työtyytyväisyyskyselyssä esimiehillä painotetaan johtamislupauksen in-
deksiä, kun heidän johtamistaan tarkastellaan. Esimiehiä koulutetaan erilaisilla 
johtamisen koulutuksilla. Kaupan puolella kaikki lähiesimiehet ovat käyneet val-
mentavan johtajuuden koulutuksen. Päälliköt käyvät aina vuoden kestävän syvä-
johtamisen koulutuksen. Lisäksi on mahdollisuus lisä kouluttaa itseään erilaisilla 
johtamisen koulutusohjelmilla. Näin Pirkanmaan Osuuskauppa haluaa taata, että 
henkilökunta saa parasta johtamista ja työtyytyväisyys lisääntyy. 
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4 KETTERÄ KEHITTÄMINEN 
 
 
4.1 Ketterän kehittämisen perusteet 
 
Yrityksen perustehtävä on luoda asiakkaalle arvoa ja tästä asiakkaat ovat val-
miita maksamaan. Yrityksen perustehtävät määrittävät yrityksen omistajat, ja he 
määrittävät myös sen, missä liiketoiminnassa yritys haluaa toimia. Nämä valinnat 
kertovat asiakkaalle, millaista arvoa yritys haluaa tuottaa asiakkailleen. Arvo tar-
koittaa asiakkaan kokemaan hyötyä ja tämä on suhteellista. Yrityksen tarjoama 
arvolupaus määrittää, miten yritys erottautuu kilpailijoista. (Tuulaniemi 2011, 30-
31.) 
 
Kilpailu on muuttunut kansainvälisemmäksi ja kovemmaksi, joten yrityksien liik-
keenjohto on tuonut uuden käsitteen keskusteluun. Tämä on tuotantoajattelusta 
lähtenyt käsite, ketterä kehitys. Ketteryydellä yritys vastaa liiketoiminnan muutok-
siin ja vaihteluihin. Ketteryyttä voi olla tuotannossa, tuotekehittämisessä tai koko 
yritysverkossa. Ketteryydellä liiketoiminnassa tarkoitetaan organisaation tai yri-
tyksien kyvykkyytenä. (Ruohonen, Mäkipää & Ingalsuo 2017,10.) Ketterällä rea-
goinnilla vastataan jatkuvaan muutokseen, siinä ei ole tarkoitus suunnitella pitkän 
aikavälin muutoksia. Tärkeintä on suunnitella toimiva tuote. (Komballa & Kopia 
2016, 229.) 
 
Kyky päättää ja toimia uuden tiedon valossa on ketteryyttä. Ketteryydelle omi-
naista on, että kaikkien faktojen ei tarvitse olla tiedossa, kun muutosta lähdetään 
toteuttamaan. Ketterän toiminnan ydinajatus on nopeat muutokset ja turhan te-
kemisen välttäminen. Ketteryys on kokeilua ja oppimista. (Niemi & Hietaniemi 
2020.) Suunnittelemalla asioita pitkälle, yritys hukkaa aikaa. Kokeilemalla saa-
daan nopeasti tietoa kohderyhmiltä ja ideaan on muutosten tekeminen helpom-
paa tai kokeilun lopettaminen on halpaa. Osallistaminen on tärkeää, koska siitä 
saadaan välitön palaute henkilökunnalta. Myös kokeilun eteenpäin vieminen on 
helpompaa, kun niitä on jo kokeiltu yrityksen sisällä ja ideoinnit ovat osoittaneet 
kokeilun hyödyn. (Hämäläinen ym. 2016.) 
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Ketterät organisaatiot kasvavat 33% nopeammin ja luovat 30% paremman kan-
nattavuuden kuin ei ketterät organisaatiot. Saman amerikkalaisen yliopiston MIT 
tutkimuksen mukaan 88% yritysjohtajista pitää ketterää kehittämistä kriittisenä 
yrityksen menestymiselle. Ketterän kehittämisen on oltava koko organisaation lä-
pileikkaavaa. (Ruohonen ym. 2017, 11,14). 
 
”Ketterät organisaatiot painottavat seuraavia asioita: muutosjohtaminen, ulkois-
taminen, automatisointi, standartisointi, osaamisen ja tiedon jakaminen ja yhteis-
työn laajentaminen yli organisaatio rajojen” (Ruohonen ym. 2017, 14). Ideoita 
syntyy yrityksessä jatkuvasti, kuitenkin toteutus ratkaisee menestyksen (Hämä-
läinen ym. 2016). 
 
 
4.2 Ketterä oppiminen 
 
Työntekijöistä puhutaan oman alansa asiantuntijoina, koska he itse tietävät, mi-
ten he työnsä tekevät parhaiten. Tämä on myös lisännyt asiantuntijoiden valtaa 
ja vastuuta. (Otala 2018, 17.) Ymmärrys omasta organisaatiosta tarkoittaa sitä, 
että työntekijöillä on ymmärrys siitä, mihin suuntaan yrityksen toimintaa halutaan 
kehittää, kuinka se tehdään yhdessä ja miten yrityksessä ajatellaan ja toimitaan. 
Oppivan organisaation pysyy kehittyvänä, kun tietoa jaetaan, keskustellaan ja 
toimintaa kehitetään yhdessä. (Kupias & Peltola 2019.) 
 
Asiakkaan merkitys uuden oppimisessa korostuu. Jokaisen asiakkaan kanssa ti-
lanne on ainutlaatuinen ja ongelmatkin ovat erilaisia. Tehokkuus syntyy siitä, että 
tilanne otetaan haltuun epävarmassa asiakastilanteessa, hankitaan tarvittavaa 
tietoa nopeasti ja omaksutaan se. Tieto sovelletaan tekemiseksi. Ongelmanrat-
kaisukyky harjaantuu ja uutta tietoa on helpompi käsitellä aiempien kokemusten 
varjossa. Näin ihminen oppii koko ajan tekemään parempia päätöksiä. (Otala 
2018, 20.)  
 
Työnantajan tehtävä on saada kaikki mukaan miettimään tulevaisuutta ja omaa 
työtä. Tämä mahdollistaa sen, että työntekijä osaa miettiä oman työnsä mahdol-
lisia muutoksia ja ennakoida niitä. Koska asiakkaan tarpeet muuttuvat nykyään 



23 
 

digitalisaation takia nopeastikin, yritykset haluavat ketterää toimintaa. Yrityksen 
toiminnan keskiössä on luovat ideoinnit, nopea ideoiden kokeilu, testaaminen, 
tiedon kerääminen, analysointi, analytiikka ja johtopäätöksien tekeminen analyy-
sien avulla. Tuotteita voidaan lanseerata keskeneräisinä, koska tarvitaan laajaa 
asiakaskokemusta. Näiden kokemuksien perusteella tehdään päätöksiä jatkosta 
ja lisäkehittämisestä. Oppimista on se, että epäonnistutaan ja niistä opitaan ja 
tehdään korjaukset mahdollisimman pian. Oppimisen myötä tuote, palvelu tai toi-
minta kehittyy. Se, joka hallitsee tämän syklin nopeimmin, voittaa kilpailun. (Otala 
2018, 22-24.)  
 
Jokainen toimintapaikka voi itse ideoida ja toteuttaa ketterää kokeilua Pirkan-
maan Osuuskaupalla. Toimintatavaksi on Futurice kehittänyt Pirkanmaan Osuus-
kaupalle mallin (Kuva 8), jossa ensin ideoidaan, sitten analysoidaan tai helpot 
ideat voidaan toteuttaa heti. Sen jälkeen kokeillaan joko itsenäisesti tai Pokin joh-
dolla. Lopuksi kokeilua voidaan laajentaa myös toisille toimialoille ja siksi on to-
della tärkeää täsmällinen viestintä. (Knutin & Hakaoja 2021,15.) 
 
 

 
KUVA 8. Ketterän kehittämisen toimintatapa Pirkanmaan Osuuskauppa (Knutin 
& Hakaoja 2021, 15.) 
 
Ketteryys tarkoittaa uudenlaista ajattelutapaa, jolla ihmiset ja yritykset suhtautu-
vat koko ajan muuttuvaan maailmaan. Ketteryys syntyy siitä, että painotetaan 
joustavuutta ja sopeutumiskykyä. Palautetta saadaan nopeasti ja toiminta on no-
peaa ja läpinäkyvää. Ketterä oppiminen on sitä, että koko ajan palautteen perus-
teella opitaan uutta. Henkilöstölle ketterä oppiminen on sitä, että se tietää tule-
vista haasteista ja vaatimuksista ja ymmärtää, mitä ne merkitsevät omalle työlle 
ja yritykselle. (Otala 2018, 25.) 
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Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten kanssa nopeammin ja tehok-
kaammin. Ideat jalostuvat laajemmin ja niissä on mukana alusta alkaen laajempi 
katsontakanta. Kokemuksia ja palautteita voi käsitellä muiden kanssa. Tietotek-
niikka helpottaa oppimista, koska koneellisesti voidaan kerätä tietoa asiakkaista 
ja analysoida sitä tietokoneen algoritmien avulla. (Otala 2018, 42,50.) Oppimista 
motivoi se, että ihminen itse huomaa jonkun uuden toimintatavan helpottavan 
hänen tekemistään (Kupias & Peltola 2019). 
 
 
4.3 Ketterä organisaatio 
 
Ketterästi oppivissa organisaatioissa oppimista ja uusiutumista tapahtuu koko 
ajan. Toimintaa ja osaamista kehitetään koko ajan tekemisen ohella. Organisaa-
tiossa on tällöin toimintatapoja ja rakenteita, joilla oppia voidaan ketterästi levit-
tää. Näin organisaatio uusiutuu ketterästi. (Otala 2018, 145.) Kehittäminen jatkuu 
koko ajan, koska palvelu ei ole koskaan valmis. Yrityksen on tärkeää olla ajan 
hermolla muuttuvassa markkinassa, seurata ihmisten kulutustottumuksia, rea-
goida signaaleihin ja tehdä jatkuvaa kehittämistä. Palvelun lanseeramisen jäl-
keen voidaan arvioida suunnitteluprojektia ja sen tuloksia. Mittaamista voidaan 
tehdä vain, jos suorituskyvylle on asetettu mittarit ja niitä on peilattu liiketoiminnan 
haasteisiin esimerkiksi asiakkaiden määrään tai myyntiin. (Tuulaniemi 2011, 
245.) 
 
Ketterästi kehittyvä organisaatio voi kehittyä, jos se jakaa ja hyödyntää henkilö-
kunnan oppimista. Ketterästi oppivassa organisaatiossa henkilökunnan tulee tie-
tää yhteinen päämäärä ja tavoite. Osallistamalla henkilökunta keskusteluihin, 
heillä syntyy yhteinen valmius tunnistaa muutoksiin ja mahdollisuuksiin liittyviä 
tietoja. Keskusteluissa voidaan luoda ymmärrys siihen, että uudistuminen on ai-
noa mahdollisuus. (Otala 2018, 129.) Ketterässä organisaatiossa tiimin ilmapiiri 
tulisi rakentaa uteliaaksi, kokeilevaksi, epäonnistumisen sallivaksi ja oppivaksi. 
Jokaisen työntekijän tulisi ymmärtää, että tärkeintä on kokeilu, uskallus ja oppi-
minen. (Niemi & Hietaniemi 2020.) 
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Organisaation sisäiset rakenteet eli esimiestoiminnot, älyllisestä kunnosta huo-
lehtiminen ja valmentajapalvelut mahdollistavat ketterän oppimisen. Rakenteet 
toimivat yrityksen tukirankana. Niihin kuuluu myös yrityksen pelisäännöt ja fyysi-
set tilat. (Otala 2018, 131.) 
 
 
4.4 Ketterän organisaation johtaminen 
 
Ajattelun johtaminen on johdon tehtävä. Tätä johtamista voidaan tehdä vuorovai-
kutuksessa ihmisten kanssa tai hyödyntää digitalisaatiota. Johdon on seurattava 
sitä, miten työntekijät näkevät tulevaisuuden. Johtaja vetää näistä johtopäätök-
set, tiivistää ajatukset ja jakaa ne muillekin. Aivot haluavat, että asiat ovat yksin-
kertaisia. Siksi johtajan on hyvä sanoittaa selkeästi ajatukset tulevaisuudesta ja 
kuvat se selkeästi. (Otala 2018, 296.) 
 
Hyvä johtaja ymmärtää, että johtajuus on viestintää. Johtajan tulee viestiä yksin-
kertaisesti ja selkeästi. Johtajaa ja johtoa tarvitaan siihen, että he luovat selkeän 
kuvan koko organisaation tavoitteista. Johto tai johtaja toimii itse esimerkkinä. 
Jos johtaja haluaa vuorovaikuttavan tiimin, hänen tulee näyttää mallia vuorovai-
kutuksesta. Ketterän johtamisen kulmakivi on tunnejohtaminen ja erityisesti posi-
tiivisen tunteen johtaminen. Kun ihminen kokee mielihyvää töissä ja on innostu-
nut työstään, saavutetaan huipputuloksia ja ketterää oppimista. (Otala 2018, 297-
298.) 
 
Palkitseminen tukee sitä toimintatapaa, mitä yritys tavoittelee. Henkilön palkitse-
misessa on tärkeää, että tuntee palkittavan ja sen, mikä ruokkii hänen sisäistä 
motivaatiotansa. Kun johtaja haluaa hyödyntää koko organisaation viisauden, hä-
nen on kuunneltava ja oltava läsnä. (Otala 2018, 301-302.) Palautteen antaminen 
merkitsee sitä, että välitetään ja arvostetaan henkilökohtaisesti. Vahvistavan pa-
lautteen myötä työntekijän itsetunto kasvaa ja myös rakentavan palautteen vas-
taanottokyky paranee kasvavan itseluottamuksen takia. Positiivinen palaute an-
taa itseluottamusta suoriutua työtehtävistä. (Järvinen, Rantala & Ruotsalainen 
2014.) Kokeiluun kannustaminen tarkoittaa sitä, että ei palkita pelkistä onnistu-
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misista vaan palkitaan myös yrittämisestä. Parhaaseen lopputulokseen pääsemi-
nen voi vaatia myös yrityksen kritisointia. Tämä edellyttää sen, että yrityksen jä-
senet kykenevät antamaan ja ottamaan vastaan rakentavaa palautetta. Avoin 
suhtautuminen on edellytys kokeiluille. (Hämäläinen ym. 2016.) 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 
 
5.1 Toimintatutkimus 
 
Toimintatutkimuksella on kaksi ydintavoitetta. Kehittää toimintaa ja ongelmal-
liseksi havaitun toimintatilanteeseen vaikuttaminen. Tutkimuksella pyritään vai-
kuttamaan toimintojen kehittymiseen, osallistujien ymmärtämiskyvyn lisääntymi-
seen ja toimintatilanteen kehittymiseen. (Suojanen 2004.) Työhön valikoitui toi-
mintatutkimus eli kvalitatiivinen tutkimus, koska tarkoituksena oli kehittää uusi 
mallinnus siitä, kuinka henkilökunnan ideointia ylläpidetään arjessa. 
 
Toimintatutkimuksen taustalla on organisaation tai pienemmän organisaation 
osan tarve kehittää tai muuttaa toimintaa (Davidson, Martinsons & Kock 2004). 
Vuorovaikutus tutkijan ja tutkimukseen osallistuvien välillä on tärkeää. Tutkijalla 
tulee olla ymmärrys tutkimuksen kohteesta. Tutkija itse on asiantuntija ja tutkija. 
(Toikko & Rantanen 2009, 118, 124; Heikkinen, 2006, 19 – 20.) Kun tutkijalla on 
valmiiksi pääsy kohdeorganisaatioon, niin toimintatutkimus käyttökelpoinen me-
netelmä. Toimintatutkimuksen kannalta on tärkeää, että on selkeä tutkimuksen 
kohde. Kun toimintatutkimusta tehdään itselle tärkeään kohteeseen, on sen te-
keminen motivoivaa. (Tiainen, Aittoniemi, Haukijärvi & Yli-Karhu 2015, 24.) 
 
 
5.2 Tutkimuksen toteutus 
 
Tutkimuksen kohteena oli Pirkanmaan Osuuskaupan strategian kolmas kohta eli 
uudenlaisen tasapainon hakeminen. Tutkimuksen kohteena oli ravintolatoimiala 
ja se, kuinka  ravintoloissa saadaan toteutettua ketterää kehittämistä eli kuinka 
yksiköissä pidetään henkilöstön luovuutta yllä?  
 
Tutkimukseen osallistuvalle henkilökunnalle kerrottiin ensin Pokin strategia ja se, 
että keskitytään erityisesti ketterään kehittämiseen, joka on strategisesti tärkeä, 
jotta saadaan ajankohtaisia ideoita kehitettäväksi joko heti tai myöhemmin. Jo-
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kainen antoi ääniä kolmelle idealle. Eniten saaneista ideoista keskusteltiin ja kir-
joitettiin ryhmänä, miksi idea oli toteutuskelpoinen ja miksi se ei olisi toteutuskel-
poinen. Eniten ajatuksia saanut ääni valittiin jatkoon. Fasilitaattori keräsi kaikki 
ideat ylös ja eniten ajatuksia herättänyt idea jatkojalostettiin fasilitaattorin toi-
mesta. Tarkoitus oli, että henkilökunta tulee kuulluksi ja osallistumalla myös si-
toutuu. Toimipaikassa toteutus oli fasilitointina eli ryhmälähtöisesti. 
 
Fasilitoinnin tarkoituksena on, että jokainen tulee kuulluksi. Tämä menetelmä va-
likoitui, koska näin saadaan jokaisen osallistujan asiantuntemuksen käyttöön. Fa-
silitoinnilla myös aika tulee tehokkaasti ja tuloksellisesti käytettyä (Summa & Tuo-
minen 2009, 8). Ideointina käytetään laajenevaa ideointia. Eli ensin kerätään 
suuri määrä ideoita ja sen jälkeen arvioidaan toteuttamiskelpoisuutta. (Tuula-
niemi 2011, 182.) 
 
Tutkimukseen osallistui ravintolatyöntekijöitä kahdesta eri yksiköstä. Tutkimus to-
teutettiin työpajoina toimipaikoissa. Ensimmäinen työpaja oli 19.3.2021 ravintola 
Herkussa ja toinen työpaja oli 20.3.2021 Kalevan ravintolamaailmassa. Molem-
mat yksiköt ovat suuria yksiköitä myynnillisesti. Suurista yksiköistä oli helpompi 
saada henkilökunta osallistettua ja molemmissa yksiköissä työskenneltiin korona 
aikaan, koska heillä oli ulosmyyntiä. Toimipaikan työpajassa henkilökunnasta oli 
neljä henkilöä osallistujina ja he saivat post it -lappuja, joihin jokainen itsenäisesti 
kirjoitti ideoita siitä, kuinka ketterää kehittämistä pidetään yllä toimipaikan ar-
jessa. Aikaa heillä on kirjoittaa ideoita 10 min. Mitään rajoituksia (esim. raha) ei 
tule miettiä ensimmäisessä vaiheessa, vaan jokainen ajatus on hyvä kirjata. Len-
nokkaat ideat varmistavat sen, että koko ideointi kattaa laajasti kuviteltavissa ole-
van ongelmat (Tuulaniemi 2011, 186). Kun aika on täynnä, laput laitetaan näky-
ville ja jokainen lukee laput ja äänestää omaa suosikkiaan. Ideoita voidaan yh-
distää määrän ja laadun kärsimättä (Tuulaniemi 2011, 187). Myös käytännössä 
ideoita yhdisteltiin.  Sen jälkeen lähdettiin työstämään kolmea eniten saanutta 
ääntä. Valittuja ideoita mietittiin sen kautta, että kuinka helppo ne olisivat arjessa 
toteuttaa. Jokainen sai kirjoittaa plussia ja miinuksia. Viimeiseksi valitun idean 
toteutusta mietitään siten, että kuinka henkilökunnan ideoihin reagoidaan. Kuka 
vie eteenpäin, kuka viestii niistä ja kuinka usein . Facilitaattori ohjasi ajankäyttöä 
ja ohjasi ryhmän toimintaa esimerkiksi lisäkysymyksillä. 
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Tiukentuneet koronarajoitukset rajasivat ensin ryhmäkoon neljään ja facilitaatto-
riin. Toisen ryhmätyön aikaan koronarajoitukset tiukkenivat ja Osuuskauppa kielsi 
kokoontumiset 20 min ennen sovitun ryhmätyön alkamista. Ryhmä oli kuitenkin 
koolla, joten he tekivät yksilötyönä ideoinnin. Sen jälkeen kukin ryhmän jäsen kävi 
äänestämässä, kun ideat oli laitettu kaikkien nähtäväksi. Yksilöinä he listasivat 
positiivisia ajatuksia sekä haasteita. Yhteenvedossa kerrottiin kaikki listatut asiat 
niin, että kaikilla oli sama tieto päätöksistä. 
 
Tutkimuksen tuloksista kerättiin taulukko (Liite 1), josta näkee esiin tulleet ideat. 
Myös ideat, joita ei käsitelty, on kirjoitettu muistiin, jos niitä myöhemmin halutaan 
jatkojalostaa. Fasilitaattori jatko jalosti yhden idean ja teki siitä taulukon, josta 
selviää, kuka on vastuussa ja mitä tehdään ja millä aikataululla.  
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6 TUTKIMUKSEN ETENEMINEN 
 

 
6.1 Ryhmätyön ideoinnin tulokset 
 
Jokainen jäsen tuo ryhmään oman osaamisen ja omat näkökulmansa. Ryhmissä 
saadaan paljon ideoita esiin. Parhaat oivallukset syntyvät ryhmän yhteistyön tu-
loksena. (Hämäläinen ym. 2016.) Aihe koettiin haastavaksi, koska ravintolayksi-
köt eivät ole vielä pelanneet reseptipelejä. Yksiköt eivät ole sisäistäneet reseptiä 
eli Pirkanmaan Osuuskaupan strategiaa, koska korona on vaikuttanut erityisesti 
ravintola-alaan (kokoontumisrajoitukset) niin, että pelejä ei ole päästy pelaamaan 
sovitussa aikataulussa. Tiukentuneet koronarajoitukset rajasivat ensin ryhmä-
koon neljään ja facilitaattoriin, kun tehtiin opinnäytetyön tutkimukseen liittyvää 
ryhmätyötä.  
 
Ideoita tuli paljon ja ne on koottu taulukoksi (Liite 1). Eniten keskustelua aiheutti 
ensimmäisen ryhmän ajatus siitä, että sähköisessä muodossa olisi ideointitau-
lukko esimerkiksi Flinga tai Osuuskaupan omat sähköiset työskentelyalustat ku-
ten Workplace ja Workchat. Osuuskaupan omiin järjestelmiin, kuten Workplace 
tai Chat ehdotettiin omaa ketterä kokeilu ryhmää, jonne henkilökunta voi kirjoittaa 
ideoitaan. Samaan ideaan yhdistyi myös eniten ääniä saanut lappu, jossa ehdo-
tettiin idealähettilästä. Tämä ajatus sai eniten positiivisia ääniä ja ryhmä löysi 
tästä aiheesta eniten haasteita. Selkeästi tämä ehdotus aiheutti keskustelua eni-
ten. Henkilökunnan rento kokkausilta sai myös paljon keskustelua aikaiseksi ja 
siinäkin positiiviset puolet ja haasteet jakautuivat tasan.  
 
Toisessa toimipaikassa ei oikein selkeästi noussut esiin niin paljon ideoita ja kes-
kustelua herättäviä ajatuksia. Heidän ideoistaan eniten ajatuksia tuli siitä, että 
koneella olisi valmis pohja, johon ideoita kirjataan. Kuitenkin he kokivat tämän 
kokonaan haastavana, eikä positiivisia ideoita löytynyt. Toinen ryhmä ei selkeäs-
tikään löytänyt oman ryhmänsä ideoista toteuttamiskelpoista. Ryhmä oli todella 
kriittinen, vaikka ideoivatkin paljon ajatuksia.  
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6.2 Tutkimustuloksen kehittäminen prototyypiksi 
 
Testaamaan lähdetään eniten keskustelua aiheuttanutta ideaa. Perustetaan Chat 
-ryhmä, johon kirjataan ideat, jotka tulevat toimipaikan henkilökunnalta. Valitaan 
idealähettiläs henkilökunnan keskuudesta. Valitulla tulee olla oma halu toimia 
idealähettiläänä. Hän saa käyttää työaikaa tehtävän hoitamiseen kaksi tuntia 
kuukaudessa. Idealähettiläs itse suunnittelee, koska haluaa työaikansa käyttää 
kuukauden aikana. Hänen tehtävänsä on innostaa henkilökuntaa ideoiden kirjaa-
miseen Chat-ryhmään. Idealähettiläs myös vastaa yhdessä ravintolapäällikön 
kanssa siitä, että ideat menevät kokeiluun. Ideoita kokeillaan yhdessä sovittu 
aika, enintään kuukausi. Sen jälkeen analysoidaan, onko ideasta ollut hyötyä 
käyttäen apuna asiakaspalautteita ja henkilökunnan mielipiteitä. Saatujen koke-
muksien perusteella ideaa voidaan myös kehittää. Jos kokeilu muuttuu käytän-
nöksi, siitä kerrotaan Chat-ryhmässä kaikille työyhteisön jäsenille. Viestissä tulee 
myös kertoa, kuka idean keksijä on.  Kun tekeminen muuttuu käytännöksi, ravin-
tolapäällikkö viestii siitä kollegoilleen heidän omassa Chat -ryhmässä. Näin teke-
minen saadaan monistettua myös muiden yksiköiden käyttöön.  
 
Ketterän kokeilun tehtävät, vastuut ja aikataulu on esitetty alla olevassa kuvassa 
(Kuva9). Kuva on yksinkertainen mallinnus siitä, kuinka työntekijöiden ideointia 
ylläpidetään arjessa. Kuvan yläreunassa on aina se, kenen vastuulla asia on. 
Vihreässä laatikossa lukee joko tehtävä tai aikataulu. Tehtävät etenevät nuolen 
näyttämässä järjestyksessä. Tämä taulukko tulee henkilökunnan nähtäville 
Workchatin etusivulle ja muistutuksena tämä on myös henkilökunnan infotaululla 
ravintolan seinällä. Ketterästä kehittämisestä kertominen aloitetaan työyhtei-
sössä jo, kun uutta työntekijää perehdytetään. Hänelle on helpointa kertoa asi-
asta yksinkertaisesti.  
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KUVA 9. Ideoinnin etenemisen vastuut, aikataulut ja tehtävät  
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6.3 Johtopäätökset 
 
Eniten ääniä ja keskustelua herätti selkeästi se, että olisi ideataulu, johon jokai-
nen työntekijä saisi työn ohessa laittaa heti esille nousevia ajatuksiaan siitä, 
kuinka työtä voisi kehittää tai ideoita, joita tulee asiakkailta. Koettiin, että nykypäi-
vää olisi se, että ideoiden keruu olisi sähköisessä muodossa. Sähköinen viestin-
täväline ei olisi aikaan eikä paikkaan sidonnainen. Ryhmän mielestä olisi myös 
hyvä, jos olisi ideavastaava, joka ”kylväisi” ideoita.  Haasteena koettiin se, että 

viestittely häiritsee vapaa-aikaa, eikä ryhmälle ollut selkeää, kuka veisi ideoita 
eteenpäin. Palkitsemista mietittiin myös paljon. 
 
Ideataulua kokeillaan yhdessä ravintola-alan toimipaikassa niin, että perustetaan 
Chat -ryhmän, jossa yksi työntekijä tai esimies toimii idealähettiläänä. Ryhmä on 
vain yhdelle toimipaikalle testausvaiheessa. Idealähettiläs myös haastaa ryh-
mässä ideoimaan. Idealähettiläs saa käyttöönsä työaikaa kaksi tuntia kuukau-
dessa. Kun ideat viedään käytäntöön, niistä kerrotaan aina toimipaikan omassa 
Chat ryhmässä ja ideoija saa julkisesti tunnustusta hyvästä innovaatiosta, jonka 
tarkoituksena on parantaa joko työhyvinvointia, työskentelyä tai asiakkaan asi-
ointikokemusta. Työntekijä palkitaan innovoinnista Osuuskaupan palkitsemisjär-
jestelmän mukaisesti. Kun ideaa tai innovaatiota on hetki testattu käytännössä ja 
todettu sen lisäarvo työlle, niin ideasta ja sen innovoijasta kerrotaan Pirkanmaan 
Osuuskaupan muille jäsenille sähköisessä tiedotuskanavassa. Näin saadaan hy-
väksi havaittu toimintatapa leviämään mahdollisimman laajalle muihin ravintoloi-
hin.  
 
Tärkeää toteutusvaiheessa on, että kaikki ymmärtävät tavoitteet ja sen, että mitä 
ollaan tekemässä. Tässä kohtaa tärkeäksi nousee tehtävänanto eli ymmärrys 
siitä, että kokeilussa saavutetaan vain se, mitä tilataan. (Tuulaniemi 2011, 242.) 
Uuden strategian muutoksen johtamisessa on myös tärkeää se, että johtaja in-
nostaa henkilökuntaa ja kuljettaa heitä uusiin toimintamalleihin. Tämä vaatii joh-
tajalta päämäärätietoisuutta ja osallistamista. (Korhonen & Bergman 2019, 13.) 
Palautteen antaminen takaa kehittymisen. Palaute auttaa ymmärtämään tavoitel-
lun suoritustason. (Järvinen, Rantala & Ruotsalainen 2014.) 
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Pilotit ovat tärkeä osa kehittämistä ja asioiden jalkauttamista. Niiden avulla saa-
daan kokemuksia uusista toimintamalleista käytännössä, voidaan jatkojalostaa 
malleja ja saadaan realistisia aikatauluja. Pilottien aikana voidaan käydä avointa 
keskustelua toimintamalleista. Pilotoinnissa ryhmä pääsee osallistumaan, kokei-
lemaan ja toimimaan uuden mallin mukaisesti. (Korhonen & Bergman 2019, 125.) 
Pirkanmaan Osuuskauppa on linjannut, että strategian kolmatta osaa eli uuden-
laisen tasapainon hakemista painotetaan vuonna 2022. Sen takia on hyvä harjoi-
tella viemällä ensimmäinen pilotti testattavaksi jo kesäkuussa 2021. Näin ehdi-
tään kerryttämään käyttäjäkokemuksia jo vuonna 2021 ja kehittämään ketterän 
kehittämisen mallia. Ravintolasektorilla kokemuksia kerrytetään jo yhdestä toi-
mintamallista, ennen kuin strategian uudenlaisen tasapainon osan painotus al-
kaa. Tämä malli olisi jo seitsemässä kuukaudessa kehittynyt tai olisi todettu, että 
kyseinen malli ei toimi ravintoloissa ja kokeilu jatkuisi toisella idealla.  
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7 POHDINTA 
 
Opinnäytetyön tarkoitus oli Osuuskaupan strategian yhden osan eli uudenlaisen 
tasapainon toteuttaminen ravintolasektorille. Tavoitteena oli osallistaa ravintolan 
henkilökuntaa ja kerätä tietoa siitä, kuinka henkilökunnan luovuutta ylläpidetään 
arjessa. Arki on ravintoloissa kiireistä ja työvuoro on täynnä tekemistä. Tutkimus 
osuudessa osallistettiin henkilökuntaa ja he itse ideoivat ratkaisuja.  
 
Asiakaskokemusta ja työntekijäkokemusta ei voida erottaa. Asiakaskokemus on 
konkreettisesti työntekijän ja asiakkaan kohtaamista. Datan ja sitä johdetun ana-
lyysin tukemana pitäisi johtaa työntekijäkokemusta. Nämä varmistavat työnteki-
jälle mahdollisuuden tarjota ylivertainen asiakaskokemus. Yrityksen asiakasläh-
töinen kulttuuri varmistaa jo rekrytointi vaiheessa, että työntekijällä on halua ja 
kykyä toimia asiakaslähtöisesti. (Gerdt & Eskelinen 2018, 238.) 
 
Asiakkaiden, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien kokemukset muuttavat stra-
tegian todeksi. Liiketoiminta tai asiakaslupaus ei toteudu, jos esimiehet ja henki-
lökunta eivät omaksu, innostu ja lähde toteuttamaan sitä. Muuttuvassa toimin-
taympäristö tämä tarkoittaa sitä, että johto luottaa työntekijöihin ja antaa heille 
vastuuta. Työntekijöiden tulee ottaa vastuuta ja kantaa vastuun. Työntekijöiltä 
tämä vaatii itsenäistä ajattelua. (Hämäläinen ym. 2016.) Tämä on ensimmäinen 
kerta, kun Pirkanmaan Osuuskauppa osallistaa henkilökuntaa uudella strategial-
laan esimerkiksi digitaalisella pelaamisella ja strategisten tavoitteiden ymmärtä-
minen tuo strategian henkilökunnan arjen tekemiseen mukaan. Kilpailun kovene-
minen on selkeästi tuonut kilpailueduksi henkilökunnan, joka työskentelee jatku-
vasti asiakasrajapinnassa. Osallistamalla henkilökuntaa Osuuskauppa viestii 
myös henkilökunnalle heidän tärkeydestään ja siitä, että Osuuskauppa arvostaa 
henkilökuntaa arjessa strategian kehittäjinä ja toimeenpanijoina. 
 
Opinnäytetyön tutkimuksen tuloksena saatiin monta ideaa henkilökunnalta siitä, 
kuinka he saisivat ideansa esille työn sujuvuuden parantamisesta, asiakkaiden 
palautteista, työhyvinvoinnista, myynnin kasvattamisesta ja yleisestä viihtyvyy-
destä. Yhdestä eniten ääniä saadusta ideasta koottiin ideataulu, jossa näkyy vas-
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tuut, aikataulut, tehtävät ja digitaalinen työväline, jota hyödynnetään ideoiden ke-
räämiseen. Opinnäytetyö jäi ideointiin, josta jatketaan kokemusvaiheeseen aika-
taulun mukaisesti.  
 
Tutkimuksen tekemistä vaikeutti tiukat Covid-19 rajoitukset. Ravintolat olivat sul-
jettuina ja henkilökunta sijoitettuina muihin työtehtäviin Osuuskaupan myymälöi-
hin. Oli haastavaa saada henkilökuntaa koolle tutkimuksen tekemiseksi. Tutki-
muksen loppuvaiheessa oli kokoontumiset kielletty Pirkanmaan Osuuskaupassa 
Covid-19 takia. Ravintolat ovat nyt opinnäytetyön tekemisen aikana suljettuina, 
joten se vaikeuttaa merkittävästi tutkimuksen tekemistä ja ajan vähyyden takia 
tämä tutkimus jäi vaiheeseen, josta voidaan aloittaa testaus ravintoloiden auet-
tua. Testauksen aloitus on ajoitettu kesäkuuhun 2021. Tutkimusosuus jäi suppe-
aksi, koska rajoitukset estivät toimintaa. Laajemmalla otannalla tutkimus olisi ollut 
luotettavampi. Tämä suppea tutkimus mahdollisti prototyypin tekemisen ja käy-
täntöön vieminen osoittaa, toimiiko tämä ketterä kokeilu.  
 
Kaikissa tutkimuksissa luotettavuus on tärkeää, näin on myös toimintatutkimuk-
sessa. Luotettavuutta arvioidessa tarkastellaan sitä, että saadaan vastauksia esi-
tettyyn tutkimuskysymykseen. Olennaista toimintatutkimuksessa on tulosten 
pragmaattisuus eli hyödynnettävyys. (Tiainen ym. 2015,11.) Tässä opinnäyte-
työssä tutkimuksesta saatiin hyödynnettävissä oleva tulos. Opinnäytetyön tutki-
musosa on suppea, mutta luotettava.  
 
Tutkimuksen tarkoitus oli ylläpitää arjessa työntekijöiden luovuutta ja löytää tähän 
jokin ratkaisu, eli se miten ideoita kerätään joka päivä työn tekemisen lomassa 
tai vaikka vapaa-aikana, kun henkilökunta inspiroituu kilpailijalla käymisestä. Tut-
kimuksen tuloksista valitsin yhden, jota lähden viemään eteenpäin Pirkanmaan 
Osuuskaupan ravintolassa, omalla vastuualallani, joita ovat nopean syömisen 
paikat eli Prismojen yhteydessä olevat ravintolamaailmat sekä Sokoksen ravin-
tolat ja kahvilat. Ajalle tyypillistä on digitalisaatio, joka ei ole paikkaan, eikä aikaan 
sidonnainen. Joten testaukseen valikoitui Pirkanmaan Osuuskaupan käyttämä 
Workchat (facebook pohjainen). Tätä ratkaisua lähdetään käynnistämään 
vuonna 2021, jotta saamme käyttäjäkokemuksia vuoteen 2022, jolloin strategian 
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uudenlaista tasapainoa osaa lähdetään viemään voimakkaasti eteenpäin Pirkan-
maan Osuuskaupassa.  
 
Strategian näkeminen tekemisenä on pohja ketterälle strategiatyölle. Tämän ket-
terän strategiantyön perusajatuksena on suunnitellun vähyys ja kokeilua enem-
män. Strategia kehittyy toiminnan ja erheiden kautta. Mahdollisuuksiin pitää tart-
tua heti. (Hämäläinen ym. 2016.) Pirkanmaan Osuuskaupan strategia on ajan-
kohtainen ja noudattaa kirjallisuudesta tuttua strategiaa. Välillä jopa tuli mieleen, 
että Pirkanmaan Osuuskaupan strategia on täydellinen strategia oppien valossa. 
Uudenlaisen tasapainon hakeminen strategian osa on koettu niin tärkeäksi, että 
Pirkanmaan Osuuskaupan toimitusjohtaja kertoi 4.5, että strategiaa on korjattu. 
Ensin strategiassa tulee ihmiset ensin ajattelu, sitten uudenlaisen tasapainon ha-
keminen ja viimeisenä voitamme kisan asiakkaiden fiiliksestä. Ilman uudenlaista 
tasapainoa eli ketteriä kokeiluja ja kustannustehokkuutta ei Pirkanmaan Osuus-
kauppa voi voittaa kisaa asiakkaiden fiiliksestä. Tämäkin on osoitus siitä, että 
strategia muuttuu, kun sitä toteutetaan ja kerätään kokemuksia.  
 
Työskentelen Pirkanmaan Osuuskaupalla nopean syömisen ryhmäpäällikkönä. 
Opinnäytetyötä on ollut mielekästä tehdä, koska olen sen tehnyt omalle vastuu-
alueelleni. Strategiasta pidän erityisesti, koska työ osoitti, että Pirkanmaan 
Osuuskauppa on valinnut aikaan sopivan strategian, joka arvostaa työntekijöitä 
ja osallistaa heitä. Henkilöstökokemus on kohtaamisten, mielikuvien ja tunteiden 
summa, jonka työntekijä muodostaa yrityksen toiminnasta (Hämäläinen ym. 
2016).  
 
”Digitaalinen murros on jo nyt koskettanut ja murtanutkin monia toimialoja pysy-
västi” (Hämäläinen ym. 2016). Myös digitaalisuus näkyy reseptipelissä, jota pe-
lataan Osuuskaupassa. Joten strategia on juuri tähän digitalisoituvaan aikaan 
täydellinen. Milla Hakomäki määrittää Pro gradu tutkielmassaan (2020, 6) digi-
taalista pelaamista:” Digitaalinen pelaaminen tarkoittaa pelaamista, joka tapahtuu 
joko pelikonsolilla, älypuhelimella tai tietokoneella. Tällöin vuorovaikutus peliin on 
välitön.” 
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Ryhmätyönä tehdyn ideoinnin jo suppeassakin aineistossa kävi ilmi, että ajatuk-
set eri toimipisteiden välillä olivat samanlaisia. Tutkimusosuus osallisti henkilö-
kunnan ja he itse ideoivat pilotointiin lähtevän ketterän kokeilun. Tutkimuksen tar-
koituksena oli saada työ ideointivaiheeseen. Käyttäjäkokemukset ehditään saa-
maan ennen kuin strategian kolmannen osan painotus lähtee käyntiin vuonna 
2022. Pirkanmaan Osuuskauppa näyttää strategiallaan, että se arvostaa henki-
lökuntaa ja osallistaa sitä. On hienoa olla osana tätä muuttuvaa yrityskulttuuria, 
jossa strategia keskittyy työntekijään ja asiakkaaseen ymmärtäen näiden arvon 
yritystoiminnalle.  
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LIITTEET 

Liite 1. Ideataulukko 

UUDENLAINEN TASAPAINON HAKEMINEN: KETTERÄ KEHITTÄMINEN Miten henkilökunnan luovuutta pidetään yllä arjessa?     Ideataulu, Flinga yms. Workplaceryhmä, Arvotaan kuukausittaine 4 henkilöä, jotka  Workchat, ketterät kokeilut vierailevat kilpailijoilla "mitä toisit tullessasi" Idealähetti ->kuka->mihin kirjaa       Plussat: Plussat: toimipaikkakohtainen Uusia näkökulmia tekee huomioita->vie eteenpäin Kaavake valmiilla kysymyksillä:esim. mitä kilpailija uusi asia, hlökunta ääneen tekee paremmin? Esim. 4 asiaa selkeää, kun on yksi ihminen ketä lähestyä asiakkaan näkökulmasta tarkkailu ideoiden kanssa->matalampi kynnys eri paikkojen vertailu kylvää ideasiemen eri ihmiset käy samoissa paikoissa, vertailu nostaa kehitettäviä kohteita esille, josta muut Jos halutaan kehittyä pitää keskittyä muiden posi-tiivi- voivat ideoida siin/hyviin asioihin ideataulu apuna   ottaa asiakastoiveista/ideoista koppia  asiakkaiden ajatuksia kerätään?  asiakaspalautteiden kokoaminen/tutkinen   samalla henkilöllä  työkaluna chatti (aina mukana)  Sähköinen/ei-sähköinen ideataulu  Manuaaliseen helppo laittaa ideat esim.postit lapuilla    Sähköinen ei ole aika/paikka sidonnainen  ideoiden nosto!Parhaat ideat esille->jatko-  kehitys  chat:info hukkuu ja vaikea kerätä ideat  
    Haasteet: Haasteet: Henkilön valinta Vapaaehtoisten ilmoittautuminen (kukaan ei halua/ miten/kuka palautteisiin vastaa kaikki haluaa) mihin ideat kerätään? budjetti Miten valitaan oikea henkilö? Innovatiisuus  työvuorosuunnittelu edellytyksenä, vapaaehtoisia, yksi vai    useampi?   onko taakka? Paine?työaikaa varattuna   tehtävän hoitamiseen?   miten saadaan muut ideoimaan?   ei pakkopullaa   palkitseminen ideoista, tarpeeksi arvokas   
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Kuka ottaa vastuun/ideat talteen, että    ne päätyvät eteenpäin   Chat:piippaa myös vapaa-ajalla ja oma aika   häiriintyy   
   Henkilökunnalle oma rento kokkausilta- Koneella on valmis pohja, johon ideoita ideointi-ilta, rento ilmapiiri kootaan        Plussat: Plussat: Rentoutuminen   joku, joka ohjaa illan kulkua ja kerää ideat   talteen   pelit, leikit, ryhmätyöt, tms. erilaiset ideat,   joiden kautta ideointia lähestytään   ajatteluun haastaminen   ideointiin on varattu oma aika   leikkimielinen kilpailu   Ruokatuoteideointiin     Haasteet: Haasteet: kustannukset Kuka kirjaa, jos kuka vaan menee seka- palkaton vai palkallinen aika? vaksi työvuorosuunnittelu jatkojalostus:kuka huolehtii? draama, mitä tarjoilua alkoholi vai ei? miten menee toteutukseen? Onko liian kivaa? Tuleeko ideoita? mistä ihminen ja aika tähän? Julkkiskokki vetämään->kallis   Teemaviikko ideoinnille "Kassaholvi / kirjekuori" päivän idea, kuukauden idea, anonyymi ideointi viikon idea           Plussat: Plussat: Hauska idea   Haasteet: Haasteet: kuka toteuttaa tasapuolisuus riittääkö ideoita tosissaan haluavat puuttuvat vain tiety ihmiset innostuu päivän briiffissä kerrotaan 
 idea ja palkitaan Seinälle kehityspuu:  lehdistään toteutetut ideat runkoon ehdotukset  
  Plussat: Koko ajan muiden nähtävillä Haasteet: kuka kokoaa  pitääkö olla laadukas toteutus 
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Muut ideat: Esimies on aktiivinen ja kyselee hlökunnalta ajatuksia/ideoita,  lokerikko ideointi (sama mihin sydänteot), somea hyödyntämällä,  erilaisia projektiluonteisia tehtäviä, mikä toteuteutetaan asiakastyytyväisyys kilpailulla yms.  Vastausten dokumentointi->kehitysideat kirjataan,  asiakaskyselyt tietyn asian tiimoilta ja niiden yhteenkerääminen tietyllä porukalla,  käräytä kaveri tekemisessä, bongaa pöllö: yksi hlö kerralla  tarkkailee työyhteisöä ja antaa palautetta (työyhteisö ei tiedä, kuka valittu pöllöksi,  yhteiset työpajat Makupajalla, asiakkaiden huomioita kerä- tään vihkoon, hlökunta saa ideoida kirjoittaa ylös esim. kansioon ja määritetyt henkilöt  laittaa ideoita koneelle valmiseen pohjaan, seinälle kehitysjuna: idea->(seuraava vaunu) on prosessi ja veturi eli valmis idea,  vuorovaikutus asiakkaiden kanssa, heiltä tulevat ideat, kerron  ideasta esimiehelle/päällikölle, jokaiselle idealle vastuutoteuttaja (jos mahdollista),  keittiössä nostetaan pöydälle pari raaka-ainetta ja jokainen ideoi valmistuksen, purnauspaperi, hlökunnalle ammattilaisia esittelemään ja  näyttämään päteviä kikkoja ruoanvalmistukseen, viikon kehittäjä,  asiakaskysely paperisena, workchat kehitysryhmä, katso ulkopuolelta-> mitä näät, mitä muuttaisit, mood board (idea ja jalostus), innovaatio- päivä, someryhmät, vihko ja sitä käydään viikoittain läpi, vastuuhenkilöt  nimettynä ja he voisivat ideoida, kuukauden aikana jokaiselta neljä ideaa, asiakkailta idea (lempisalaatti, kehityskaksikko).    

        
   


