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Työympäristöjen ja työntekemisen muutokset ovat tällä hetkellä suuria muutosvoimia, jotka vaikut-
tavat yrityksien toimintaan ja päätöksentekoon. Tämä on ollut nähtävissä erityisesti vuonna 2020 
alkaneen COVID-19 pandemian aikana. Toisena isona muutosvoimana ovat innovaatiotoiminnan 
kehittäminen ja mahdollistaminen. Yhteiskunta tarvitsee uusia innovaatioita ja ideoita esimerkiksi 
vaikeiden globaalien ongelmien ratkaisemiseksi. 
 
Opinnäytetyön toimeksiantajana on Lohjan Innovaatiokeskus Innocello ry. Innocellon tarkoituksena 
on tukea lähiympäristön elinkeinoelämää, yhteisöä ja ihmisiä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yh-
distys luo yhteisen matalan kynnyksen kohtaamis- ja kehityspaikan sekä verkoston innovoijille, uu-
sien toimintojen kehittelijöille, alueen yrityksille ja potentiaalisille uusille yrittäjille. Innocello on käyt-
tänyt suunniteltavasta innovaatiokeskuksesta työnimeä Kauppis! Business Hub. Opinnäytetyöni ai-
heeksi valikoitui innovaatiokeskuksen käyttäjälähtöinen suunnittelu. Tavoitteeni oli selvittää, mitä 
palveluita ja toimintoja Kauppis! Business Hub -innovaatiokeskuksen yrittäjäasiakkaat toivovat tä-
män tyyppiseen toimintaan. Kehittämistyön lähestymistapa oli palvelumuotoilun prosessia ja me-
netelmiä hyödyntäen toteuttaa opinnäytetyöprojektin eri vaiheet. Palvelumuotoilun menetelmiä 
hyödynnettiin myös tiedonhankintaan. Tämä auttoi käyttäjälähtöisyyden varmistamisessa. Tuloksia 
arvioin myös laadullisen analyysin avulla. Arvioin samalla saavutetaanko palvelumuotoilun mene-
telmin ja aineiston laadullisen analyysin avulla samoja lopputuloksia. 
 
Yhteenvetona sain selville, että palvelumuotoilun menetelmin tuotettu aineisto ja laadullisen ana-
lyysin avulla tuotettu aineisto ovat hyvin pitkälti yhteneväisiä. Selkeä eroavaisuus, jota ei työpa-
joissa tuotetusta aineistosta tule suoraan esille, on yrittäjän tunteisiin ja tarpeisiin vastaaminen. 
Tilojen lisäksi yrittäjät haluavat parhaimmillaan tehdä yhteistyötä yli rajojen ja saavuttaa liiketoimin-
nallista arvoa yritykselle sekä täyttää tarpeita myös tunnetasolla. Palveluiden halutaan tukevan yrit-
täjyyttä, innovaatiotoimintaa, aitoja kohtaamisia ja yhteisöllisyyttä. Lohjan Innovaatiokeskus Inno-
cello ry hyötyy opinnäytetyön lopputuloksista liiketoimintasuunnitelma- ja konseptointivaiheessa. 
Onnistuessaan vastaamaan näihin asiakastarpeisiin innovaatiokeskuskonsepti luo suurta hyötyä 
alueella jo toimiville yrittäjille, uusille yrittäjille ja koko Länsi-Uudenmaan alueen vetovoimaisuudelle 
ja elinvoimaisuudelle. Seuraavia kehittämisvaiheita ja -ideoita voisivat olla tarkan palvelukonseptin 
ja erilaisten asiakasprofiilien luominen sekä toiminnan käynnistämiseen liittyvät toimenpiteet. Loh-
jalla etätöitä tekevien kohderyhmälle halutaan myös selvittää palvelutarpeita. Tämä voisi olla myös 
jatkokehittämisen mahdollisuus. 
_____________________________________________________________________________ 
Asiasanat: Innovaatiokeskus, innovaatiotoiminta yrittäjän näkökulmasta, työympäristöjen muutok-
set, työelämän muutokset ja muutostarpeet, käyttäjälähtöisyys, palvelumuotoilu, kvalitatiivinen tut-
kimus  
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Working environments and the ways of working are in the big turning point. Changes are affecting 
the ways of doing things and decision making in the businesses. This trend has grown and become 
more relevant during the COVID-19 pandemic in 2020. Other big change trending is in developing 
and enabling innovation activities The society and businesses need new innovations and ideas to 
solve for example wicked global problems.  
 
The principal of this thesis is Lohjan Innovaatiokeskus Innocello ry. Their purpose is to give support 
for the local business, entrepreneurs and people. To serve this purpose they are developing low 
threshold place for meetings and development for innovators, entrepreneurs in different situations 
and people. Innocello has been using the name Kauppis! Business Hub innovation center as 
workname. 
 
Subject of this thesis is customer-oriented approach in planning of the innovation center. The 
purpose is to find out things that Kauppis! Business Hub entrepreneur customers find important in 
this kind of facilities. Service design process and methods are used as approach methods in this 
thesis. These are also used for collecting data for qualitative analysis. This helped to confirm the 
customer-oriented approach. Results are also analyzed with qualitative analysis methods and then 
valued if there are differences between results in service design methods and qualitative analysis 
methods. 
 
Results showed that both service design and qualitative analysis methods give similar results. The 
main difference was that the emotions and feelings of the entrepreneur did not stand out in service 
design workshops. Entrepreneurs pointed it out, but it did not make it to the main categories when 
thinking about them. Entrepreneurs pointed out that along with working space and environment the 
sense of community is important. Services in the innovation center are wished to support the 
entrepreneurship, innovation activities and genuine meetings.  
 
Lohjan Innovaatiokeskus Innocello ry is the main beneficiary of this Thesis work. Especially in 
business model and final concept development phases. Succesful innovation center concept can 
bring great benefit to the local entrepeneurs, business and attractivenes of the area. Next 
development targets could be more detailed concept ideation and creating customer profiles. 
Planning of the starting phase for the innovation center is also good development target. It is also 
in the interests to find out the service needs of the remote workers working at Lohja. 
 

Keywords: Innovation center, innovation activities from the entrepreneur point of view, changes in 
work environment, changes and need of changes in the ways of work, customer orientation, service 
design, service design as research method, qualitative research  
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1 JOHDANTO 

Palveluajattelu, arvon yhteisluominen sekä palvelumuotoilu ovat erityisesti viime vuosien aikana 

voimakkaasti kehittyneitä tapoja kehittää työympäristöä. Tarvitaan entistä parempaa ja aitoa käyt-

täjä- ja asiakasymmärrystä, astumista oman toiminnan lähtökohdista asiakkaan ja käyttäjien ar-

keen ja olosuhteisiin. Tärkeää siis on muun muassa tunnistaa, mitä tiloissa tehdään, kuka tekee, 

milloin, kenen kanssa ja millä välineillä. (Mitronen ym. 2015,12.) Muotoiluajattelua määrittäviä omi-

naisuuksia ovat esimerkiksi käyttäjäkeskeisyys, visualisointi, moninaisuus, kokeilullisuus ja ongel-

mien rajaaminen. (Micheli ym. 2019, 124). Käyttäjäkeskeisyys näkyy esimerkiksi asiakkaiden huo-

mioimisena, osallistamisena projekteihin ja empatian korostamisena. 

 

Nykykäsitysten mukaan yritykset ja eri organisaatiot voivat saada suurempaa hyötyä avaamalla 

innovointitoiminnan erilaisiin verkostoihin ja ottamalla käyttäjät sekä asiakkaat mukaan kehittämis-

prosesseihin. Tämä näkökulma verkostoitumisesta ja sosiaalisista kytköksistä tuli esille myös Työ-

terveyslaitoksen raportista. (Kokkinen 2020, 20.) Erityisesti palveluiden kehittämisessä yritykset 

voivat hyötyä asiakkaiden kokemusten mukaan ottamisesta. Innovaatiotoiminnan edistämisessä 

keskeisenä ajatuksena on yritystoiminnan kehittäminen ja toiminnan paremmat menestymisen 

mahdollisuudet. (Kaihovaara ym. 2016, 15.)  

 

Jos työelämä eriytyy rakenteellisten muutosten myötä tulevaisuudessa, on todennäköistä, että 

erilaisissa asemissa toimivat ihmiset muodostavat jaettua ymmärrystä yhä enemmän omissa sosi-

aalisissa piireissään. Jo nyt on nähtävissä, että perinteisten työorganisaatioiden merkitys yhteisön 

rakentumisessa ja ylläpidossa vähenee työn muuttuessa projektimaiseksi, globaaliksi, paikasta 

riippumattomaksi ja algoritmien organisoimaksi (Kokkinen 2020, 20). 

 

Lohjalla ilmestyvässä Länsi-Uusimaa paikallislehdessä oli loppusyksystä 2020 kirjoitus Innovaa-

tiokeskus Innocello ry:n mahdollisista uusista toimitiloista vanhan Luksian (Länsi-Uudenmaan kou-

lutuskuntayhtymä) kiinteistössä. Mielenkiintoni asiaan heräsi tästä lehtijutusta ja olin yhteydessä 

toimeksiantajaan. Opinnäytetyön toimeksiantajana on Lohjan Innovaatiokeskus Innocello ry. Inno-

cello (jatkossa tässä opinnäytetyössä käytetään tätä nimitystä) on yleishyödyllinen yhdistys, ja sen 

kotipaikkana on Lohja. Innocello on perustettu 30.11.2017. Yhdistyksen perustajajäsenet ja sen 

hallitus koostuvat pääosin yrityselämän edustajista. Innocellon tarkoituksena on tukea lähiympäris-
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tön elinkeinoelämää, yhteisöä ja ihmisiä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys luo yhteiset ma-

talan kynnyksen kohtaamis- ja kehityspaikat sekä verkoston innovoijille, uusien toimintojen kehit-

telijöille, alueen yrityksille ja potentiaalisille uusille yrittäjille (Lohjan Innovaatiokeskus Innocello ry, 

2021). Innocello on käyttänyt suunniteltavasta innovaatiokeskuksesta työnimeä Kauppis! Business 

Hub. Tämä ei kuitenkaan ole vielä lopullinen nimi ja se voi vielä muuttua ennen aloitusta. Tulen 

kuitenkin käyttämään tässä opinnäytetyössä jatkossa nimitystä Kauppis! Business Hub -innovaa-

tiokeskus. 

 

Opinnäytetyön aihe ja tavoitteet 

 

Opinnäytetyöni aiheeksi valikoitui Kauppis! Business Hub -innovaatiokeskuksen käyttäjälähtöinen 

suunnittelu. Tavoitteeni on käyttäjälähtöisesti selvittää, mitä palveluita ja toimintoja Kauppis! Busi-

ness Hub -innovaatiokeskuksen yrittäjäasiakkaat toivovat tämän tyyppiseen toimintaan. Innovaa-

tiokeskuksen potentiaalisina käyttäjinä on muitakin kohderyhmiä, mutta yrittäjät rajautuivat tässä 

opinnäytetyössä kohderyhmäksi. Opinnäytetyöni tarkoitus oli palvelumuotoilun prosessia ja mene-

telmiä hyödyntäen toteuttaa opinnäytetyöprojektin eri vaiheet. Palvelumuotoilun prosessi etenee 

tutkimuksellisesta näkökulmasta samankaltaisesti. Palvelumuotoilun menetelmiä hyödynnetään 

myös tiedonhankintaan. Tämä auttaa käyttäjälähtöisyyden varmistamisessa, ymmärtämään pa-

remmin asiakkaiden tarpeita ja kehittämään palvelua vastaamaan näihin tarpeisiin. Tuloksia tulen 

arvioimaan myös laadullisen aineistonkeruun ja analyysin avulla. Arvioin samalla saavutetaanko 

palvelumuotoilun menetelmin ja aineiston laadullisen analyysin avulla samoja lopputuloksia.  
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2 TYÖELÄMÄN MUUTOKSET, INNOVAATIOTOIMINTA JA MUOTOILUAJAT-

TELU YRITTÄJYYDEN NÄKÖKULMASTA 

Tässä luvussa lähestyn aihetta teorian avulla. Selvitän teoreettisen aineiston etsimiseen liittyvää 

tiedonhakua ja löytämäni tiedon valintakriteereitä. Luvussa määrittelen opinnäytetyössä käytetyt 

keskeiset käsitteet, lähikäsitteet ja käsitteiden väliset suhteet sekä kuvaan aihetta käsittelevät mah-

dolliset aikaisemmat teoreettiset mallit.  

 

Muotoiluajattelu on Brownin (2008) mukaan ihmiskeskeinen lähestymistapa ongelman ratkaisuun. 

Tämä Brownin esille tuoma muotoiluajattelun näkökulma (Design Thinking) pohjautuu ajatukseen 

siitä, että esimerkiksi suunnittelijoiden ajattelutapaa ja malleja voidaan hyödyntää ongelmien rat-

kaisuun jokaisella organisaation osa-alueella. Brownin mukaan muotoiluajattelussa on kolme eril-

listä vaihetta: inspiraatiovaihe, ideointivaihe ja kokeilu-/testausvaihe. Muotoiluajattelu on kehittynyt 

kuvaamaan ajatusmallia ja keinoja, joita suunnittelijat ovat käyttäneet löytääkseen ihmiskeskeisiä 

ratkaisuja ongelmiin.  

 

Muotoiluajattelua määrittäviä ominaisuuksia ovat esimerkiksi käyttäjäkeskeisyys, visualisointi, mo-

ninaisuus, kokeilullisuus ja ongelmien rajaaminen. (Micheli ym. 2019, 125). Käyttäjäkeskeisyys nä-

kyy esimerkiksi asiakkaiden huomioimisena, osallistamisena projekteihin ja empatian korostami-

sena. Muotoiluajattelussa korostuu kokeilullisuus ja iteratiiviset prosessit eli toistetaan vaiheita ku-

ten ideointia ja testaamista kunnes löydetään määriteltyyn ongelmaan toimiva ratkaisu. Virheistä 

oppimiseen kannustetaan ja pyritään tietoisesti. Ongelmien ratkaisemisessa keskeistä on moninai-

set tiimit, jotka koostuvat eri alojen asiantuntijoista ja eri sidosryhmien edustajista, joilla voi olla 

erilaisia näkökulmia. Visualisointi on tärkeää ideoinnissa ja ongelmien ratkaisemisessa (Micheli ym. 

2019, 130.) 

 

Olennaisia piirteitä palvelumuotoilussa ovat käyttäjä- ja ihmiskeskeisyys suunnittelun lähtökohtana, 

sekä eri osapuolien osallistaminen yhteissuunnittelun avulla. Tämä merkitsee käytännössä esimer-

kiksi käyttäjätutkimusta, jossa palveluiden asiakkaita haastatellaan tai havainnoidaan, tai erilaisia 

työpajoja, jossa yhdessä asiakkaiden ja palveluntarjoajien kanssa pyritään löytämään hyviä ratkai-

suja. Lisäksi palvelumuotoilussa käsitellään monimutkaisia verkostoja, systeemejä ja prosesseja 

visuaalisten keinojen avulla. Niiden avulla pyritään saamaan kokonaisvaltainen kuva esimerkiksi 
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palveluprosessien vaiheista ja eri toimijoista ja niiden vaikutuksista toisiinsa. (Jyrämä & Mattelmäki 

2015, 27.) 

 

Innovaatio viittaa yleisimmillään ongelman ratkaisuun ja siihen, että uusi ratkaisu otetaan laajasti 

käyttöön esimerkiksi tuotteen, liiketoimintamallin, yksityisen tai julkisen palvelun tai yritystoiminnan 

muodossa. Innovaatio voi kuitenkin olla myös uusi toimintatapa organisaatiolle eli sen ei tarvitse 

olla uusi koko maailmalle. Innovaatio voi palvella myös julkista sektoria ja olla esimerkiksi kaupun-

kiorganisaation uusi toimintatapa, joka vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin. Avoin innovaatio viittaa sii-

hen, että kehittämistoimintaa on avattu tavallisesti toiminnan ulkopuoliselle taholle. Useammin 

avoin innovaatio kuitenkin viittaa tilanteeseen, jossa toiminta ei enää tapahdu suljetusti yrityksen 

tai muun organisaation sisällä, jolloin avoimuus voi tarkoittaa idean antamista organisaation ulko-

puoliselle taholle jatkokehittämistä varten tai ulkopuolisen tahon tuomista mukaan kehittämiseen 

(esim. käyttäjät, yhteistyökumppanit). Yritysten sisällä tapahtuvasta innovaatiotoiminnasta on muu-

tenkin siirrytty entistä laajemmin erilaisiin avoimen innovaation toimintamalleihin, jossa kehittämis-

työtä tehdään myös yhdessä muiden yritysten kanssa. Ketterät kokeilut ovat tyypillisiä, kun lähtö-

kohtana ei ole niinkään tutkimuslähtöisen tiedon jalostaminen, vaan käytännön läheisemmän tie-

don ja kokemuksen hyödyntäminen innovaatiotoiminnassa. Prosessien selkiytymisen myötä on ko-

rostunut myös tarve muokata toimintaa enemmän innovaatiopalveluiden suuntaan. (Raunio ym. 

2018, 7-9.) 

 

Käyttäjälähtöisyys tai innovaatiotoiminnan demokratisoituminen tarkoittaa sitä, että tuotteiden ja 

palvelujen käyttäjät voivat kasvavissa määrin innovoida tuotteita ja palveluita vastaamaan omia 

tarpeitaan. Motivaatioina innovointiin on usein innostus ongelmanratkaisuun. Käyttäjät myös jaka-

vat usein vapaasti tietoa tuotteesta tai palvelusta, jonka he ovat kehittäneet. Tässä käyttäjä vapaa-

ehtoisesti luopuu osasta oikeuksistaan tuotetta tai palvelua kohtaan ja kaikki kiinnostuneet osapuo-

let saavat oikeiden tuotteeseen ja sen levittämiseen. (Raunio ym. 2018, 9.) 

 

Yleisesti voidaan todeta, että innovaatioyhteisöt ovat irrallisia, laajoja verkostoja, jotka eivät tyypil-

lisesti vaadi erillisiä sopimuksia ja muodostuvat usein vapaaehtoisuuteen perustuen. Ne toimivat 

matalalla kynnyksellä ja hierarkkinen kontrolli puuttuu. Yhteisöissä koetaan usein tärkeäksi epävi-

rallinen yhteydenpito. Virallinen yhteydenpito yritysten välillä koetaan vähemmän tärkeäksi, kuin 

epävirallinen kommunikointi tiedon jakamisessa toisille yhteisön jäsenille. (Konsti-Laakso 2018, 

27.)  
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2.1 Kohdeorganisaatio ja innovaatiokeskuksen maantieteellinen sijainti sekä alueen yri-

tystoiminta 

Kauppis! Business Hub -innovaatiokeskus tulisi sijaitsemaan Lohjalla, Länsi-Uudellamaalla sijait-

sevan kaupungin keskustassa. Lohjalla tai lähialueella ei ole ennestään yritysyhteisöä tai innovaa-

tiokeskusta, lähimmät sijaitsevat Salossa ja Espoossa. Lohja on turvallinen järvikaupunki lähellä 

suurkaupungin sykettä. Kaunis ja tapahtumarikas kaupunki keskeisellä paikalla eteläistä Suomea, 

vain puolen tunnin päässä pääkaupunkiseudulta. Lohjan strategiset vahvuudet on nähtävissä ku-

viossa 1. Lohjan yrityspalveluiden internet-sivujen mukaan Lohjan etuja ovat mm. loistava logis-

tiikka, valmiit verkostot, jotka luovat menestyvän liiketoiminnan edellytykset (Lohjan kaupungin yri-

tyspalvelut 2021). 

  

 

KUVIO 1. Lohjan kaupungin strategiset vahvuudet (Lohjan kaupungin strategia 2017-2025). 

 

Yritystoimintaa on Novago Yrityskehitys Oy:n toimintakentän alueella tuottamansa avoimen datan 

(vuosi 2020) perusteella viiden kunnan alueella käsittäen Lohjan, Hangon, Inkoon, Siuntion ja Raa-

seporin. Vuoden 2020 datan osalta eniten yrityksiä on Lohjalla ja Raaseporissa. Yritysten määrä 

on kasvanut vuonna 2020 ja suurin osa alueella toimivista yrityksistä on pieniä, niin henkilöstön 

määrän kuin liikevaihdonkin suhteen. Toimialojen suhteen yritysrakenne on monipuolinen: suurin 

ala on rakennusala (19 %), seuraavat kaksi suurta alaa (13 %) ovat tukku- ja vähittäiskauppa sekä 

moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus. Neljäntenä on ammatillinen, tieteellinen ja tekninen 
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toiminta (11 %). (Novago Yrityskehitys Oy palvelu- ja yrityshakemisto 2021) Novagon keräämää 

dataa voidaan pitää suuntaa antavana, koska se osittain tiedoiltaan puutteellista. Tieteellisestä nä-

kökulmasta data ei ole validia.  

 

Näiden tietojen valossa Lohjalla sijaitsevan yritysyhteisön ja innovaatiokeskuksen toiminnasta olisi 

hyvä löytyä palveluita eri elinkaarenvaiheissa oleville yrityksille. Tämän tiedon avulla sain käsityk-

sen myös siitä, että mitä erilaisia tunnistettavia yrityskohderyhmiä Kauppis! Business Hub -Inno-

vaatiokeskuksen maantieteellisellä vaikutusalueella sijaitsee. Miten yritysyhteisö ja innovaatiotoi-

minta voivat parhaiten palvella alueen yrityksiä, mutta samanaikaisesti avata kiinnostuksen uusien 

yritysten perustamiseen?  

 

Yritykset ovat toiminnassaan eri vaiheissa ja siten heillä on myös eri tarpeita, niin innovaatiotoimin-

nalle, verkostoitumiselle kuin toimitiloillekin. Yrityksen elinkaarimalleja on erilaisia, vaiheiden mää-

rät vaihtelevat muutamasta jopa kymmeneen asti. Yleisimmät vaiheet ovat: syntyvaihe, henkiinjää-

minen, menestyminen, kasvuvaihe, kypsyysvaihe ja taantuminen tai uudelleen suuntautuminen. 

(Aho & Kaivo-oja 2014, 11.)  

 

Hautamäen mukaan (2008, 95) pienetkin ekosysteemit voivat pärjätä Suomen kaltaisen pienen, 

haja-asutun maan osaamiskeskittymät ovat vääjäämättä suhteellisen pieniä. Helsingin seutukunta 

on ainoa metropoliluokkaa oleva seutukunta. Muilla seutukunnilla väestöön korkeintaan muutama 

satatuhatta asukasta. Suomen innovaatiopolitiikassa on ehdottomasti otettava huomioon pienet 

seutukunnat ja niiden innovaatioille tarjoama ympäristö. Maailmanlaajuisesti osaaminen ja arvon-

luonti näyttää keskittyvän suurehkoihin kaupunkiseutuihin (Lontoo, New York, Pariisi, Tokio, Bos-

ton, Cambridge ja Piilaakso). Silti viiden miljoonan asukkaan Suomi on maailman kilpailukykyisim-

piä maita. Ei suuruuden ansiosta, vaan korkealuokkaisen osaamisen, yhteistyön ja verkottumisen. 

Tässä valossa halutaan tarkastella pienien ekosysteemien elinvoimaa. Resurssien hakeutuminen 

keskuksiin perustuu yhä enemmän tiedon luomisen prosessiin. Tietämysperustaisessa taloudessa 

tietämyksen luominen ja leviäminen ovat keskeisiä prosesseja. Innovaatiot syntyvät nimenomaan 

yhdistelemällä erilaisia tietoja ja näkökulmia. 
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2.2 Tietokantahaku ja valintakriteerit 

Teoreettista viitekehystä ja siihen liittyviä tietokantahakuja lähestyin erilaisista näkökulmista, koska 

opinnäytetyössä tulee käsittelyyn erilaisia teemoja. Tämän lisäksi tarvitsin tietoa tutkimus- ja kehit-

tämismenetelmistä, menetelmien käytöstä ja soveltumisesta opinnäytetyöhöni. Teoreettisen viite-

kehyksen osalta pohdin ensin niitä asioita, joista lähden etsimään tietoa ja mitkä asiat vaikuttavat 

opinnäytetyöni aiheen sisältöön. Tein itselleni hahmotelmaa aiheesta (kuvio 2.)  

 

KUVIO 2. Käsitteelliset lähtökohdat 

 

Kohderyhmän rajaaminen toi tiedonhankinnan osalta oman näkökulmansa. Kohderyhmäksi vali-

koitui yrittäjät, joten sen huomioiminen tietoperustassa oli tärkeää. Pyrin löytämään teoriatietoa 

käsillä olevista teemoista, jotka linkittyisivät yrittäjäkohderyhmän näkökulmiin. Mietin yrittäjyyteen 

vaikuttavia menossa olevia ja tulevia yhteiskunnallisia asioita ja sitä kautta pääsin opinnäytetyöni 

teemojen äärelle. 

 

Teoreettisen viitekehyksen teemoja varten lähdin miettimään ensin perustermejä. Näitä termejä 

olivat muun muassa innovaatiotoiminta, työympäristöjen muutokset, innovaatiotoiminta ja yrittäjyys 

sekä käyttäjälähtöisyys. Tietoperustassa lähdin etsimään ensin työn tekemisen ja työympäristöjen 
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muutoksia nyt ja tulevaisuudessa, innovaatioiden ja innovaatiokeskuksien merkityksiä yrittäjän nä-

kökulmista sekä tulevaisuuden työympäristöjen asiakaslähtöistä suunnittelua. Tutkimus- ja kehittä-

mismenetelmien osalta lähdin etsimään tietoa kvalitatiivisesta tutkimuksesta, palvelumuotoilusta 

kehittämismenetelmänä näiden yhtymäkohdista ja palvelumuotoilusta tiedonkeruun menetelmänä 

laadullisessa tutkimuksessa.  

 

Hain aineistoa näiden hakusanojen avulla muun muassa Oula-Finna tietokantahakuna ja rajasin 

aineistoa valmistumisvuoden, julkaisumuodon (väitöskirja, kirja tms. mukaan) ja eri teemojen 

avulla. Lisäksi hain tieteellisiä artikkeleita muun muassa ReasearchGate-palvelun kautta. Käytin 

apuna myös Google hakuja (tieteelliset julkaisut), joiden avulla pääsin kiinni väitöskirjoihin ja muihin 

julkaisuihin.  

 

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien osalta käytin hakusanoja kvalitatiivinen ja laadullinen tutkimus 

Oula-Finna tietokantahaussa ja sain hyvin erilaisia tietueita aiheeseen liittyen. Kirjoja aiheesta löy-

tyi useita. Päädyin käyttämään monipuolisesti eri tekijöiden teoksia teoriapohjaa varten. Lisäksi 

kotoani löytyi tutkimuksen tekemiseen liittyen kirjallisuutta. Käytin Oula-Finna tietokantahakua 

myös palvelumuotoilusta kertovaan kirjallisuuteen ja tutkimuksiin. Etsin tietoa seuraavilla hakusa-

noilla; palvelumuotoilu sekä palvelumuotoilu ja laadullinen tutkimus. Löysin uudempia kirjoja ja väi-

töskirjoja aiheeseen liittyen mielestäni hyvin ja sain erilaisia näkökulmia ja perusteluja palvelumuo-

toilun soveltumisesta kehittämismenetelmänä laadullisessa tutkimuksessa. 

 

 

Asiasanat: Innovaatiokeskus, innovaatiotoiminta yrittäjän näkökulmasta, työympäristöjen muutok-

set, työelämän muutokset ja muutostarpeet, käyttäjälähtöisyys, palvelumuotoilu, palvelumuotoilun 

tutkimuksellinen merkitys, kvalitatiivinen tutkimus 

2.3 Työelämän muutokset ja muutostarpeet lähitulevaisuudessa 

Työterveyslaitoksen (Kokkinen 2020, 12) tekemässä raportissa ”Hyvinvointia työstä 2030-luvulla – 

skenaarioita suomalaisesta työelämästä” nousi esiin viisi muutossuuntaa, joiden arvioidaan vaikut-

tavan 2030-luvun alun työntekijöiden ja työorganisaatioiden arkeen ja haasteisiin. Nämä muutos-

suunnat ovat ylitsepursuavuus, ennakoimattomuus, sidoksisuus, vaihtelevuus ja päivittämisen 

tarve. 
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Työterveyslaitoksen tutkijat (Kokkinen 2020, 12) näkevät nämä muutossuunnat voimakkaina vir-

tauksina, jotka synnyttävät tai voimistavat tiettyjä ajattelu- ja toimintamalleja työikäisessä väes-

tössä. Ne merkitsevät myös muutospaineita työorganisaatioille ja välittäjäorganisaatioille, kuten 

työterveyshuolloille. Muutossuunnista seuraa puolestaan viisi ilmiötä, joita skenaariot käsittelevät. 

Näitä ovat ylikuumeneminen, muutosvalmiuden tarve, verkostot toiminnan raamittajana, muuntuvat 

työurat ja kehittymisen vaade sekä mahdollisuus. 

 

Jos työelämä eriytyy rakenteellisten muutosten myötä tulevaisuudessa, on todennäköistä, että 

erilaisissa asemissa toimivat ihmiset muodostavat jaettua ymmärrystä yhä enemmän omissa sosi-

aalisissa piireissään. Jo nyt on nähtävissä, että perinteisten työorganisaatioiden merkitys yhteisön 

rakentumisessa ja ylläpidossa vähenee työn muuttuessa projektimaiseksi, globaaliksi, paikasta 

riippumattomaksi ja algoritmien organisoimaksi. (Kokkinen 2020, 20.) Tämä muutos on havaittu 

myös yrittäjyyden rakenteessa. Tällä vuosituhannella suurin muutos työn tekemisen tavoissa on 

koskenut yrittäjyyden rakennetta. Julkisuudessa varsin paljon huomiota on kiinnitetty itsensä työl-

listäjien määrän kasvuun: lukumääräisesti tähän yksinyrittäjien, ammatinharjoittajien, freelancerien 

ja apurahansaajien joukkoon kuuluvia onkin aiempaa enemmän. (Pyöriä ym. 2019,143.) 

 

Pyöriä ym. (2019, 140) viittaavat tulevaisuudentutkimuksen professori Markku Wileniuksen lausun-

toon (YLE 4.8.2019) väitöskirjassa ”Mihin työelämä on menossa”. Wileniuksen mukaan työpaikat 

saattavat muuttua nykyisten työpaikkojen työpaikkakulttuuriakin nopeammin. Suuri osa tulevaisuu-

den töistä tehdään epätavallisissa työsuhteissa. Tarvitaan aktiivitaitoja, ne ovat taitoja, joilla oma 

työpanos tehdään tarpeelliseksi ja tarjotaan aktiivisesti. Kiinteitä työpaikkoja, joihin vain mennään 

säännöllisesti tekemään töitä palkan eteen, on yhä vähemmän. 

 

Työterveyslaitoksen raportissa (Kokkinen 2020, 20) kerrotaan, että sosiaalinen sidoksisuus (so-cial 

embeddedness) tarkoittaa sosiaalitieteessä yksilöiden sosiaalisia kytköksiä toisiin ihmisiin ja erilai-

siin viiteryhmiin. Sidoksisuus kuvaa sitä, kuinka ihmiset liittyvät toisiinsa merkityksellisten sosiaa-

listen, psyykkisten ja taloudellisten suhteiden kautta. 

 

Lappeenrannan yliopiston tietojohtamisen professori Kirsimarja Blomqvist uskoo, että koronapan-

demia tulee muuttamaan työntekemisen tapoja ja teknologiavälitteinen asiantuntijatyö on pian uusi 

normaali. Blomqvist tutkii digitalisaation mahdollistamia uusia organisoitumismuotoja, esimerkiksi 

yritysten välisiä ekosysteemejä, asiantuntijayhteisöjä ja tiimejä. Hän on mukana muun muassa 
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Etelä-Karjalan Greenreality -verkoston tutkimushankkeessa, jossa luodaan nopeita tiimejä, joissa 

eri alojen asiantuntijat yhdistävät voimansa erilaisten ympäristö- ja ilmasto-ongelmien ratkaise-

miseksi liiketoimintalähtöisesti. (Blomqvist, 2020) 

"Nopeat, väliaikaiset asiantuntijaryhmät hyödyntävät digitaalisia teknologioita ja pystyvät si-

ten ratkomaan erilaisia ongelmia ajasta ja paikasta riippumatta. Ryhmät pystyvät kytkemään 

yhteen nopeasti erilaista asiantuntemusta yli yksikkö-, organisaatio- ja usein myös maarajo-

jen", Blomqvist toteaa. (Blomqvist, 2020.) 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tulevaisuuden työelämä ja yrittäjät tarvitsevat yhä enemmän 

menetelmiä muutoksessa toimimiseen. Tällä tarkoitetaan työn tekemiseen liittyviä muutoksia, esi-

merkiksi etätyö, erilaiset vaihtuvat tiimit ja teknologia. Lisäksi fyysiset työpaikat tulevat muuttumaan 

entisestään ja esimerkiksi vakituista omaa työpistettä ei välttämättä jatkossa ole aina tarjolla. Fyy-

sisen työympäristön tulee olla muunneltavissa erilaisiin käyttötarkoituksiin. Erityisesti tarvitaan tu-

kea kuitenkin työkulttuurin muutoksessa, joka jää usein jatkuvassa muutoksessa jälkeen. Työyh-

teisöt tarvitsevat uutta työkulttuuria ja niin sanottuja aktiivitaitoja muun muassa vaihtuvien tiimien 

toiminnan mahdollistamiseen, toisen huomioimiseen ja innovaatiotoiminnan mahdollistamiseen. 

2.4 Innovaatiotoiminta ja innovaatiokeskukset yrittäjyyden näkökulmasta 

Työelämän muutokset, kuten digitalisaatio ja perinteisten toimialojen rakenteelliset murrokset 

haastavat kehittyneet taloudet uusiutumaan ja etsimään uusia kasvualoja. Suomen kaltaisilla pie-

nillä kansantalouksilla uusiutumiskyvyn merkitys on vielä tavanomaista suurempi, sillä ne ovat 

usein riippuvaisia muutamasta vahvasta vientialasta ja siten muita alttiimpia ulkopuolisille shokeille 

ja kriiseille. (Kaihovaara ym. 2017, 13.)  

 

Yrityksellä tai organisaatiolla tulee olla pääsy uuden tiedon lähteille voidakseen innovoida. Tämä 

uusi tieto voi olla esimerkiksi liikekumppaneilla, asiakkailla, kilpailijoilla, asiantuntijoilla, tutkimuslai-

toksilla, yliopistoilla tai viranomaisille. Tiedon leviäminen ja oppiminen kiihtyvät, jos erilaisen tiedon 

haltijat ovat lähekkäin (proximity), niin että kasvokkain tapaaminen on helppoa ja jokapäiväistä. 

(Hautamäki, 2008, 95.) 
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Käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta on viime vuosina noussut kiinnostavaksi lähestymistavaksi 

kehitettäessä uusia tuotteita tai palveluita, niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Innovaatiotoi-

minnan käyttäjälähtöisyydelle on merkittävää sen monimuotoisuus. Väitöskirjan tulokset auttavat 

jäsentämään käyttäjälähtöisyyden monimuotoisuutta, mikä on merkittävää lähestymistavan yleis-

tymisen kannalta. Lisäksi ne auttavat organisaatioita toteuttamaan paremmin innovointia yhdessä 

käyttäjien kanssa. Konsti-Laakso (2018, 13.) 

 

Innovaatiot perustuvat mitä suurimmissa määrin aiempiin innovaatioihin. Uudet ideat jalostuvat 

uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi yhä useammin verkostomaisesti usean eri toimijan vuorovaikutuk-

sessa. Verkostoja hyödyntämällä yrityksillä, korkeakouluilla ja tutkimuslaitoksilla on mahdollisuus 

ulottua tarvitsemaansa osaamiseen. Eri toimijoiden muodostamia tiiviitä, keskinäisriippuvuuksiin 

perustuvia yhteistyöverkostoja kutsutaan ekosysteemeiksi. (Kaihovaara ym. 2017, 13.) 

 

Positiivisella psykologialla ja optimismilla on yhteyttä luovuuteen ja uusien visionääristen ideoiden 

muodostumiseen. Positiivisuudella on havaittu olevan yhteyttä persoonan luovuustehokkuuden ja 

luovan työn tekemisen osalta. Co-working-tilojen voidaan olettaa stimuloivan ideoiden generoitu-

misen olosuhteita. Innovaatiotoimintaan liittyvässä uusien ideoiden esittely ja impelementointivai-

heissa esitettyjen haasteiden edessä innovaattorit tarvitsevat erilaisia näkökulmia herättelemään 

heitä tunne tasolla. Tunnetasolla voidaan kohdata sellaisia haasteita, kuten esimerkiksi toisen osa-

puolen vakuuttaminen. Positiiviset ajatukset, jotka syntyvät yleisestä positiivisesta ilmapiiristä voi 

tuottaa innovaattoreille energiaa tätä tarkoitusta varten. Erityisesti silloin kun heidän täytyy vakuut-

taa toisia uudelleen ja uudelleen. Positiiviset tunteet auttavat innovaattoreita olemaan pitkäjänteisiä 

ja jatkamaan eteenpäin, silloinkin kun saadaan negatiivista palautetta, kuten ideoiden hylkäämistä 

tai kohdataan aiheesta keskustelun välttelemistä. Amir (2020, 3.) 

 

Viime aikoina kumppanuudet ovat enenevässä määrin sisältäneet erilaisia avoimen innovaation 

aloitteita sekä startupeihin liittyviä yhteistyöaloitteita pääomasijoittajien kanssa, jotka voivat syntyä 

opiskelijalähtöisesti, kaupunkien elinkeinopolitiikasta, kansallisista toimenpiteistä tai isojen yritys-

ten toimesta tai näiden kombinaatioista. Yrittäjäekosysteemillä puolestaan tarkoitetaan usein alu-

eellista tai paikallista (esim. Piilaakso) ekosysteemiä, jonka avaintoimijoita ovat uusia kasvuhakui-

sia yrityksiä perustavat yrittäjät. Yrittäjät tuovat myös osaamistaan ja pääomia ekosysteemiin. 

Ekosysteemeissä on usein joitakin ns. ankkuriyrityksiä, joilla voi olla merkittävä rooli ekosysteemin 

kehityksessä. (Kaihovaara ym. 2017, 15, 23.)  
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Avoin innovaatio ei tarkoita avointa tutkimusta, jossa kaikki tutkimustulokset ovat vapaasti kaikkien 

hyödynnettävissä, vaan yritysten toimesta perusteellista harkintaa siitä, mitä kannattaa avata, mitä 

kehittää yhteistyössä ja mitä pitää omassa hallinnassa. Tämä johtaa myös sopimuksiin avoimuu-

desta, yhteistyöstä ja hyödynnettävyydestä jo ennen arvoverkkojen ja yhteistyön muodostamista. 

Uusilla toimintamuodoilla, kuten ekosysteemeillä, etsitään lisää tehokkuutta, nopeutta ja laajuutta 

tutkimuksen suuntaamiseen, laatuun, relevanssiin ja tutkimustiedon hyödyntämiseen innovaati-

oina. (Kaihovaara ym. 2017, 15.)  

 

Esimerkkinä innovaatiokeskuksen asiakaslähtöisestä kehittämisestä on Innovaatioallianssi Busi-

nessOulu, jossa on vuodesta 2016 kehitetty palveluja yrityslähtöisesti. He ovat todenneet, että yri-

tysten kannalta olennaista yhteistyömalleissa ovat toiminnan kannustimet. Yritykset tarvitsevat toi-

miakseen liikevaihtoa, ja ilman välittömiä tai näköpiirissä olevia rahallisia kannusteita, varsinkin 

pienten yritysten on vaikea sitoutua voimakkaasti yhteistyömalleihin. Toisaalta esimerkiksi yritysten 

verkostoitumista ja tiedon leviämistä edistävät Meet Up -tapahtumat on todettu suosituiksi ja hyö-

dyllisiksi toimintamalleiksi, joihin yritysten on helppo osallistua, silloin kuin tapahtuman aihe koskee 

niitä. Aloittavan yrityksen on helpompi osallistua yhteistyöhön silloin kun malli ei vaadi vahvaa si-

toutumista tai kuluta liikaa rajallisia henkilö- ja aikaresursseja. (Kaihovaara ym. 2017, 25.) 

 

Tiedon välittämiseen tähtäävät tapahtumat ja alustat ovat hyödyllisiä myös suurille yrityksille, koska 

ne laskevat kumppaneiden löytämiseen liittyviä informaatiokustannuksia. Vakiintuneet yritykset 

ovat usein kiinnostuneita startup- ja kasvuyritysten toiminnasta, mutta konkreettisen yhteistyön te-

keminen voi olla vaikeaa, joko puuttuvan informaation tai erilaisten toiminnan tavoitteiden ja toimin-

takulttuurin vuoksi. Startupeilla on tyypillisesti oma vahva näkemyksensä tuotteesta tai palvelusta, 

eivätkä näkemykset aina kohtaa suuremman yrityskumppanin toiminnan tavoitteita. (Kaihovaara 

ym. 2017, 25.) 

 

Amir (2020, 1) arvioi, että innovaatiotoiminnan ja yhteistoiminnallisuuden mahdollistamiseen tarvi-

taan yhteisömanagerin tyyppinen ihminen, joka on luomassa positiivisuutta, kohtaamisia, yhteisöl-

lisyyttä ja innovaatiotoimintaa (innovaatioiden tuottaminen, esille tuominen ja ideoiden implemen-

tointi) yhteisön jäsenten välille. Hän toteaa myös, että yhteisöllisyyttä tulee tukea toiminnassa, muu-

ten päädytään työskentelemään ”yksin yhdessä”. Organisaatiot tiedostavat, että innovaatiotoimin-

nassa tarvitaan myös ulkoisia kyvykkyyksiä ja kontakteja, eikä voida luottaa ainoastaan organisaa-

tion sisäisiin kyvykkyyksiin. (Amir 2020, 2.) 
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Yritykset voivat hyötyä suuresti myös ulkopuolisesta asiantuntija-avusta. Esimerkiksi tuki kansain-

välisiin tarjouspyyntöihin vastaamiseen tai kansainvälisen tutkimus- ja kehittämisrahoituksen hake-

miseen voi olla erittäin hyödyllistä, sekä yritysten toiminnan että elinkeinoelämän ja tutkimuksen 

yhteistyön edistämisessä. Erityisesti käsitys EU:n tutkimus- ja kehittämisrahoituksen heikosta hyö-

dyntämisestä nousi esiin tapaustutkimuksissa. (Kaihovaara ym. 2017, 25.) 

 

Huomionarvoista tämän tyyppisissä innovaatiokeskuspalveluissa on myös aiempaa suuremman 

huomion kiinnittäminen itse yrittäjään ja koko tiimiin – ei niinkään yritykseen. Näin ollen monet pal-

velut kohdistuvat vaiheisiin ennen varsinaisen yrityksen perustamista (esim. idean ja konseptin 

validointi, tiimin rakentaminen). Tämän tyyppinen lähestymistapa eroaa olennaisesti perinteisem-

mistä yrityspalveluista, missä lähtökohtana on jo olemassa olevien yritysten tarpeisiin vastaaminen. 

(Kaihovaara ym. 2017, 31.)  

2.5 Työympäristöjen asiakaslähtöinen suunnittelu innovaatiotoiminnan mahdollistajana 

Teknologinen kehitys on mullistanut tietotyöläisten arjen ja mahdollistanut sen, että työ on yhä vä-

hemmän aikaan ja paikkaan sidottua. Nykyiset toimitilat eivät välttämättä enää vastaa kaikkiin tar-

peisiin, ja organisaatiot ovat alkaneet selvittää vaihtoehtoja hälyisille avokonttoreille ja tyhjillään 

ammottaville huoneille. Monet ovat siirtyneet esimerkiksi monitilatoimistoihin, joissa työntekijöillä ei 

ole nimettyjä työpisteitä, vaan he siirtyvät eri tiloihin kulloisenkin työtehtävän mukaisesti. (Palvalin 

(2019, 15-16.) 

 

New Ways of Working (NewWoW) -käsite on kehitetty kuvaamaan työympäristömuutoksia, joissa 

tavoitteena on lisätä tietotyöntekijöiden mahdollisuutta vaikuttaa itse siihen, miten, koska ja missä 

työnsä tekee. Onnistunut työympäristömuutos vaatii taustalleen kattavaa tietoa siitä, mitä työnteki-

jät oikeasti tarvitsevat ja mitkä ovat muutosten vaikutukset käytännön työskentelyyn. Keskeistä tie-

toa päätöksenteon tueksi saadaan työntekijöiden suorituskyvyn mittauksen avulla. Onnistunut siir-

tymä monitilatoimistoon vaatii hyvän käsityksen siellä tehtävän työn luonteesta ja vaatimuksista. 

(Palvalin 2019, 15-16).  

 

Palvalinin (2019, 10) väitöstutkimuksen keskiössä olivat muutostarpeiden tunnistaminen ja toteu-

tettujen työympäristömuutosten vaikutusten mittaaminen. Yhtenä keskeisenä tuloksena syntyi 
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SmartWoW-kyselytyökalu, jota voidaan käyttää sekä muutoksen suunnittelun tukena että vaikutus-

ten arvioinnissa. SmartWoW’ta on hyödynnetty tähän mennessä jo yli 40 organisaatiossa ympäri 

Suomen tukemaan erityisesti siirtymistä monitilatoimistoon. 

 

NewWOW-käsitettä on käyttänyt Suomessa mm. Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen tehtä-

vänä on toimia valtion työympäristö- ja toimitila-asiantuntijana. Senaatti-kiinteistön NewWOW-

hankkeen tarkoituksena on luoda työntekoon ja työympäristöön uusia ratkaisuja tutkimuksen ja 

kehittämisen avulla. Työympäristöjen ja toimitilojen kehittämistä käsitellään henkilöstön ja asiak-

kaiden lähtökohdista, ei niinkään rakennusten tai tilojen itsensä lähtökohdista. Uudenlainen tapa 

tehdä töitä ei siis tarkoita pelkästään tiloja, tekniikkaa tai tilapolitiikkaa. Periaatteena on ennakko-

luuloton ajattelutapa ja näkökulman muuttaminen yksilötyöstä kohti yhteistyötä, toimitilasta kohti 

työntekoa palvelevia olosuhteita ja kokonaisvaltaista työympäristöä sekä pysyvistä rakenteista 

kohti joustavia ratkaisuja. Osana Senaatti-kiinteistöjen NewWOW-hanketta toimitila- ja työympäris-

töjohtamista tarkasteltiin perinteisten kiinteistö- ja toimitilakehittämisen näkökulmien sijaan asia-

kasarvon ja käyttäjän saaman hyödyn näkökulmista (Mitronen ym. 2015, 3). 

 

Mitronen ym. (2015, 4) mukaan työympäristöstä puhuttaessa moni ajattelee ensimmäisenä fyysistä 

työympäristöä – minkälaisessa toimistossa ja olosuhteissa työskennellään. Työympäristön kehittä-

minenkin saatetaan nähdä varsin suppeasti toimitilojen hankkimisena tai kalustamisena. Toki fyy-

sinen työympäristö – esimerkiksi sijainti, saavuttaminen, tilat ja kalusteet – on tärkeä työympäristön 

osa, mutta vain yksi osa sitä.  

 

Toimitilojen sijaan lähtökohtana tulisi olla se toiminta, jota tilojen tulisi palvella. Työympäristöä tar-

kasteltaessa tulisi kiinnittää huomiota siihen, missä, miten ja keiden kanssa työntekijät itse asiassa 

työskentelevät ja minkälaiseksi heidän työnsä on muuttumassa tulevaisuudessa vaikkapa digitali-

saation seurauksena. Näin työympäristöön liittyy merkittävällä tavalla myös uusien työtapojen ke-

hittäminen. Samalla havahdutaan siihen, että töitä tehdään jo nyt usein myös asiakkaan tai kump-

panin tiloissa, kotona, junassa, hotellissa tai vaikka kahvilassa. Sitä tehdään yksin, kaksin ja eriko-

koisissa ryhmissä, ja näihin tilanteisiin sopivat erilaiset työvälineet ja -tilat. Fyysisen ympäristön 

lisäksi tarkastellaan siis myös sosiaalista ja virtuaalista ympäristöä. (Mitronen ym. 2015, 3.) 

 

Arvot, normit ja periaatteet ohjaavat monella tapaa ihmisten käyttäytymistä, sekä tietoisesti että 

tiedostamatta. Nämä tekijät ohjaavat valintoja ja päätöksentekoa sekä muovaavat ajatuksiamme 
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siitä, mikä on meille sopivaa tai sopimatonta. Näiden tekijöiden avulla voidaan kuvata ymmärrettä-

vällä tavalla myös niitä asioita tai seikkoja, joita arvostamme työympäristössämme.  Arvoja tarkas-

tellaan työympäristössä työskentelevien käyttäjien ja asiakkaiden kannalta eli puhutaan käyttäjä- 

tai asiakasarvosta. (Mitronen ym. 2015, 8.)  

 

Perusarvo kuvaa niitä tekijöitä, jotka oletetaan olevan itsestäänselvyyksiä ja ilman muuta kun-

nossa. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi työympäristön perustekijät, kuten valaistus, lämpö ja useat 

työtilojen perusvarustukset. Näiden fyysisten tekijöiden rinnalle mukaan tarvitaan välttämättä myös 

sosiaalisia ja virtuaalisia elementtejä, jotka usein liittyvät juuri asiakas- tai käyttäjätyytyväisyyttä 

luoviin tekijöihin. Lisäarvotekijät puolestaan tuovat tähän kokonaisuuteen arvokkaan lisän tekijöillä, 

jotka liittyvät usein olosuhteisiin ja ihmisten välisiin kohtaamisiin, joita varten tulee luoda kohtaami-

sia avustavia tekijöitä. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset yhteistyö- ja tiimitilat, taukotilat, liikkumista 

helpottavat ratkaisut ja yhteydenpitoa helpottavat palvelut. (Mitronen ym. 2015, 8-9.) 

 

Borg (2016) mainitsee samansuuntaisia havaintoja siitä, että kohtaamiset ovat yksi tapa edistää 

luovuutta yhteisöllisissä monitilatoimistoissa. Kohtaamiset eri ihmisten kanssa antavat keskustelu-

jen myötä uusia näkökulmia, mitkä voivat edistää uusien ideoiden syntymisessä. Innovaatiot edel-

lyttävät vuorovaikutusta toisten kanssa, mutta luovuudelle pitää antaa myös tilaa itsenäisen työs-

kentelyn ja mietiskelyn kautta. (Borg, 2016.) 

 

Tuulaniemen (2011, 19-20) mukaan meidän kaikkien ei tarvitse omistaa kaikkea. Ei ole välttämä-

töntä omistaa resursseja, tärkeämpää on päästä näiden resurssien luokse. Ja resursseihin on mah-

dollista päästä käsiksi muun muassa palveluiden kautta. Palveluiden kehittäminen on erittäin mie-

lenkiintoista. Ja mikä hienointa, alati kehittyvää tekniikkaa ja uusia ansainta- ja liiketoimintamalleja 

hyödyntämällä lähes kenelle tahansa henkistä pääomaa ja tarvittavia globaaleja palvelukonsep-

teja. Innovaatiokeskuksien toimintamalli on esimerkki Tuulaniemen mainitsemista jaetuista resurs-

seista. 

 

Palveluajattelu, arvon yhteisluominen sekä palvelumuotoilu ovat erityisesti viime vuosien aikana 

voimakkaasti kehittyneitä tapoja kehittää työympäristöä. Ongelma on usein se, että tilojen käyttäjät 

tai niissä asioivat asiakkaat eivät osaa kuvata mitä oikeasti haluavat. Sen sijaan he osaavat kyllä 

kertoa, miten asioiden tulisi sujua. Tätä tulkintaa tarvitaan ja sen tukemiseksi tarvitaan asiakas- ja 

käyttäjätietojen ja -tutkimusten rinnalle entistä parempaa ja aitoa käyttäjä- ja asiakasymmärrystä, 

astumista oman toiminnan lähtökohdista asiakkaan ja käyttäjien arkeen ja olosuhteisiin. Tärkeää 



  

21 

on siis muun muassa tunnistaa, mitä tiloissa tehdään, kuka tekee, milloin tehdään, kenen kanssa 

ja millä välineillä. (Mitronen ym. 2015, 12.)  

 

Arvopohjaiseen ajatteluun pohjautuvassa työympäristöjohtamisessa työympäristö muodostaa pal-

velualustan, joka mahdollistaa eri toimijoiden itsenäisen ja keskinäisen yhteistyön sisäisesti tehok-

kaalla ja asiakkaille tai kumppaneille aitoa hyötyä ja arvoa luovalla tavalla (Mitronen ym. 2015,12). 

 

Viime vuosina muotoilusta on tullut entistä kiinteämmin osa suomalaista innovaatiojärjestelmää. 

Muotoilu yhdistetäänkin aiempaa selvemmin yritysten käyttäjälähtöiseen innovaatiotoimintaan. 

Muotoilun asema yhteiskunnassa riippuu paljon siitä, kuinka korkeatasoista koulutusta yliopistot ja 

ammattikorkeakoulut tarjoavat tai kuinka laadukasta niiden tuottama tutkimus on ja miten yritykset 

ja julkinen sektori osaavat hyödyntää muotoilua toiminnassaan. Voidaan puhua muotoiluosaami-

sesta, joka merkitsee kykyä sekä muotoilla että hyödyntää muotoilua niin liiketoiminnassa, julkisella 

sektorilla kuin laajemminkin yhteiskunnassa (Miettinen 2014, 19). 

 

Miettinen (2014, 24) toteaa tulevaisuuden kilpailuetujen löytyvän usein osaamisen ennakkoluulot-

tomasta yhdistämisestä. Muotoiluosaamisen mahdollisuuksia kannattaa selvitellä avarakatseisesti. 

Eri alojen osaamista yhdisteleviä ratkaisuja voi olla erittäin vaikea kopioida. Tehokkaimmin tämä 

tapahtuu käyttämällä muotoiluosaamista muilla orastavilla osaamisalueilla, joille muotoilu voi tuoda 

lisää kilpailuetuja. Ympäristönsuojelu, materiaaliresurssien niukkuus, energian saatavuus ja ilmas-

tonmuutos muodostavat monitahoisia haasteita, joihin yhteiskunnat eri puolilla maailmaa joutuvat 

vastaamaan. Näihin sisältyy myös valtavia uuden liiketoiminnan mahdollisuuksia. 

 

Myös Sihvo ym. (2018, 8) toteavat että, vain asiakaslähtöisesti toteutetut palvelut ovat eettisesti 

kestäviä ja vain asiakaslähtöisten palvelujen kautta voidaan taata palvelujen riittävä vaikuttavuus 

ja lopulta myös kustannustehokkuus. 

 

Erinomainen esimerkki käyttäjälähtöisestä muotoiluprojektista on Aalto Yliopiston kirjaston oppi-

miskeskuksen muutoshanke, jossa strategisena tavoitteena oli muodonmuutos ”perinteisestä kir-

jastosta” eläväksi kohtauspaikaksi ja oppimiskeskukseksi. Tämä toteutettiin haastattelujen avulla, 

joissa tunnistetut käyttäjätarpeet ja niistä muodostetut käyttäjäprofiilit toimivat palvelukonseptin ke-

hittämisen pohjana. Uusia palveluja ideoitiin, priorisoitiin ja jalostettiin työpajoissa, ja parhaita ide-

oita testattiin eri käyttäjäryhmillä. Muotoiluhankkeen rinnalla kirjasto teki kumppanuushaastatteluja, 
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joissa selvitettiin sidosryhmien toiveita kirjaston palveluihin ja yhteistyöhön liittyen. Hankkeen ete-

nemisestä viestittiin henkilöstöinfoissa ja muilla foorumeilla sekä virtuaalisten kanavien kautta. 

(Aalto-yliopiston Oppimiskeskuksen palvelu- ja tilakonsepti 2014.) 

 

Suomesta löytyy paljon esimerkkejä myös toimistotyöyhteisöistä. Toimistotyöyhteisön ajatuksena 

on, että asiakkaan käytössä on työpisteitä erilaisissa tiloissa sen mukaan, haluaako tehdä töitä 

yhdessä toisten kanssa, vai hiljaisessa ympäristössä keskittyen. Myös erilaisia neuvotteluhuoneita 

on mahdollista käyttää työskentelyyn tai vaikka asiakastapaamisiin. Lisäksi tilat taipuvat erilaisten 

kokousten ja tilaisuuksien järjestämiseen. Toimistotyöyhteisöistä esimerkkeinä ovat Crazy Town 

sekä Teho-osasto Tampereelta. Teho-osasto markkinoi toimintaansa ”Tampereen tehokkain yhtei-

söllinen työtila yksinyrittäjille, läppärikulkureille ja luoville sieluille” (Teho-Osasto toimistoyhteisö 

2021). Crazy Town kuvaa toimintaansa seuraavasti: ” Crazy Town on yli 250 yrityksen yhteisö, 

jossa teet yhteistyötä, opit uutta ja kasvatat liiketoimintaa. Päälle tulevat hyvät toimitilat. Yhteisö 

toimii myös digitaalisesti. ”Meille ovat tervetulleita yksinyrittäjät, etätyöntekijät, mikroyritykset, star-

tupit, isojen organisaatioiden tiimit ja julkiset kehittäjät” (Crazy Town toimistoyhteisö 2021). 
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3 TUTKIMUKSELLISEN KEHITTÄMISTYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli yhteistyötahoni Innocellon Kauppis! Business Hub -innovaatiokes-

kuksen toimintojen selvittäminen yrittäjänäkökulmasta. Innocellon tavoitteina toiminnalle ovat yh-

teisen matalan kynnyksen kohtaamis- ja kehityspaikat sekä verkoston innovoijille, uusien toiminto-

jen kehittelijöille, alueen yrityksille ja potentiaalisille uusille yrittäjille.  

 

Tavoitteena opinnäytetyössä oli selvittää asiakaslähtöisesti sitä, mitä palveluita ja toimintoja Kaup-

pis! Business Hub -innovaatiokeskuksen yrittäjäkohderyhmä toivoo innovaatiokeskukseen. Tehtä-

vänä oli tuottaa tietoa innovaatiotoiminnan ja -konseptin käynnistämisen mahdollistamiseksi yrittä-

jänäkökulmasta. Opinnäytetyöni lopputuloksesta hyötyvät itseni lisäksi yhteistyötaho Innocello ja 

Kauppis! Business Hub -innovaatiokeskuksen tulevat yrittäjäasiakkaat. Laajemmassa mittakaa-

vassa hyötyjinä ovat myös Lohjan kaupunki ja Länsi-Uudenmaan alue esimerkiksi uusien yrittäjien 

saamiseksi alueelle ja sitä kautta alueen elinvoimaisuuden lisääntymisenä.  

 

Tutkimusongelma: 

 

Mitä palveluita ja toimintoja yrittäjä asiakkaat toivovat Kauppis! Business Hub -innovaatiokeskuk-

seen? 

 

Lohjan kaupunki kokee tärkeänä innovaatiotoiminnan kehittymisen yhteistyössä ja toivookin, että 

toiminnoille saadaan rakennettua hyvä alusta. Erityisesti vuonna 2020 koronapandemian myötä on 

korostunut mökeiltä käsin tehtävä etätyöskentely, joka on noussut kiinnostuksen kohteeksi. Lohja 

on Suomen neljänneksi suurin kesämökki kunta ja siksi on myös oletettavaa, että pääkaupunki-

seudulta on siirrytty etätöihin kesäasunnoille. Tälle kohderyhmälle halutaan selvittää Lohjalla pal-

velutarpeita, joihin innovaatiokeskus voisi mahdollisesti tarjota palveluita. Tämän lisäksi Lohjan 

kaupunki näkee, että mm. yhdistyksien tarpeita olisi hyvä selvittää ja miettiä yhteistyötä innovaa-

tiokeskuksessa. Nämä seikat rajautuivat kuitenkin omassa opinnäytetyössäni pois. 
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3.1 Palvelumuotoilun prosessi tutkimusmenetelmänä 

Tässä luvussa kerron palvelumuotoiluprosessin soveltuvuutta tutkimusmenetelmäksi ja sen vali-

koitumista oman opinnäytetyöni tutkimusmenetelmäksi. Opinnäytetyöni aiheen ja tutkimusongel-

man selvittämisen näkökulmasta palvelumuotoilun prosessiin olennaisena osana kuuluvat työkalut 

ja menetelmät, kuten esimerkiksi työpajat, ovat keskeisenä osana opinnäytetyötä ja ne toimivat 

myös aineistonkeruumenetelminä laadullista analyysia varten. 

 

Palvelumuotoilussa käytetään teollisten tuotemuotoilijoiden käyttämää kehittämisprosessia. Pro-

sessin merkittäviä osia, kuten visualisointia ja prototypointia voidaan hyödyntää palveluiden suun-

nittelussa lisäämään ymmärrystä ja konkretisoimaan aineetonta tietoa. Oleellista palvelumuotoi-

lussa on asiakaslähtöisyys: se, että palvelun kehittämisen keskiössä on ihminen. Toinen keskeinen 

elementti on proaktiivisuus eli ennakointi. Palvelut pyritään testaamaan kehittelyvaiheessa jo pit-

källe hyödyntäen erilaisia mallinnuksia, analyysejä, seurantatutkimuksia sekä haastatteluja. (Tuula-

niemi 2011, 24, 63, 72-73). 

 

Kyky vastata digiajan ajamaan jatkuvaan muutokseen edellyttää palveluyhtiöltä palveluorientoitu-

nutta (service-dominant logic) ja iteratiivista (LEAN) toimintamallia, jossa arvo tuotetaan yhdessä 

asiakkaan kanssa, arvovirta ohjataan asiakkaan suunnasta vetäen ja liiketoimintamallin element-

tejä jatkuvasti testaten, ja missä ekosysteemin kaikki toimijat ovat tasa-arvoisia resurssi-integraat-

toreita. Jatkuvan kehittämisen ohjauksessa hyödynnetään luovan työn keinoja muotoiluajattelun 

(design thinking) kautta. Muotoiluajattelun tehtävä on tuoda kehitysprosessiin laajaa ja jatkuvaa 

ymmärrystä asiakastarpeista ja tavoitteiden toteutumisesta koko ekosysteemin toiminnan optimoi-

miseksi (Kuula 2020, 5). 

 

Palvelumuotoilun yhteiskehittämisen työpajoja voidaan käyttää tutkimuksellisena asetelmana ja se 

haastaa tekijän datan keräämisen ja analyysin osalta uudenlaiseen ajatteluun. Työpajat tarjoavat 

muotoilijalle yhden uuden mahdollisuuden heidän toimintansa kehittämiseen ja uudelleen ajatte-

luun yhteiskunnassa. Kuure (2020, 21). Kuure on tutkimuksessaan halunnut selvittää sitä, miten 

muotoilutyöpajat tukevat, kannustavat ja boostaavat muotoilun toteuttamista erilaisissa yhteyksissä 

ja yhteisöissä (Kuure 2020, 53.) Lopputuloksissa mainitaan, että työpajojen ehdoton vahvuus ovat 

ihmiset, jotka ovat niissä mukana. Näin muotoilu pysyy niissä teemoissa ja arvoissa, joita työpa-

jassa mukana olevilla ihmisillä on päällimmäisenä mielessään. Työpajat vahvistavat yhteiskehittä-

misen toteuttamista ja ”päätösvallan” jakautumista osallistujien kesken. Jokainen työpaja voi olla 
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paikallisesti toteutettuna uusi. Uusi siinä mielessä, että siihen osallistuvat ihmiset voivat vaihdella 

ja osallistujat tekevät työpajasta siten erilaisen. Väliaikainen, vaihteleva kokoonpano työpajoissa 

vaikuttaa käyttäytymiseen, niiden yhteisiin sääntöihin ja käytänteisiin sekä asioihin, joista puhutaan 

kyseissä työpajassa (Kuure 2020, 102). 

3.2 Tutkimuksellisen opinnäytetyön toimijat, menetelmät ja aineistojen keruu sekä analy-

sointi eri vaiheissa 

Palvelumuotoilun prosessia kuvataan usein niin sanotun tuplatimanttimallin avulla. Olen hahmotel-

lut tätä tuplatimanttimallia kuviossa 3. Olen visualisoinut tuplatimanttimallia, yhdistäen Kreapal Oy 

tuplatimanttimallin (Kreapal Oy 2021,18) sekä suunnittelutoimisto Kaiku Helsinki tuplatimanttimallin 

(Suunnittelutoimisto Kaiku Helsinki 2021). Molemmat tuplatimanttimallit löytyvät myös liitteestä 5. 

Tämän kuvion avulla lähestyn myöhemmin tässä luvussa myös opinnäytetyöni etenemistä. 

 

 

  

KUVIO 3. Palvelumuotoilun tuplatimantti 

 

Toimijoina tässä palvelumuotoilun prosessissa olen minä opinnäytetyöntekijänä, Lohjan kaupungin 

yrittäjäpalveluiden edustaja, Innocellon edustajat, yrittäjät sekä mahdolliset muut avustajat eri vai-

heissa. Myös ohjaavat opettajat voidaan katsoa olleen toimijoina tässä prosessissa. 

 

Tutki-vaihe koostuu haasteen, ongelman tai kehittämisidean määrittelemisestä sekä tavoitteen 

määrittämisestä. Tutki-vaiheen avulla pyritään laajentamaan ymmärrystä kehitettävästä asiasta. 
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Tämän vaiheen avulla pystytään myös varmistamaan se, että ollaan ratkaisemassa oikeaa ongel-

maa (Suunnittelutoimisto Kaiku Helsinki 2021). Tässä vaiheessa apunani oli mm. se, että Innocello 

ry on hahmotellut Kauppis! Business Hub -innovaatiokeskuksen ja yritystyöyhteisön toimintoja ai-

kaisemmin (Liite 3) ja yhdistyksen hallituksen jäsen on tehnyt oman tradenomiopintojen opinnäy-

tetyönsä ” Innovaatiokeskuksen toimintamallin kehittäminen” vuonna 2019 (Kuurto & Nieminen 

2019). Keskustelin aiheesta opinnäytetyön tekijän kanssa ja opin, että heidän opinnäytetyössään 

etsittiin parhaita toimintamalleja Suomessa toteutetusta innovaatiotoiminnasta. Heidän opinnäyte-

työnsä keskittyi olemassa olevien innovaatiokeskuksien toiminnan kuvaamiseen ja kartoittamiseen 

ja siihen haastateltiin innovaatiokeskusten päälliköitä tai asiantuntijoita. Tämän lisäksi perehdyin 

itse teorian kautta mm. innovaatiotoimintaan ja olemassa olevien innovaatiokeskusten toimintaan. 

Tutki-vaiheessa käytetään usein apuna myös asiantuntijoita.  

 

Opinnäytetyöni kehittämiskohteen tai -haasteen sekä tavoitteen tarkemmaksi määrittelemiseksi so-

vimme, että osallistun Innocello ry:n hallituksen kokoukseen joulun jälkeen tammikuussa 2021 ja 

kerroin hieman itsestäni ja alustavasta opinnäytetyön aiheesta. Kokouksessa heräsi hyvää keskus-

telua aiheen tiimoilta, ja osallistujat osoittivat innostusta ja mielenkiintoa asiaa kohtaan. Keskuste-

lua herätti mm. se, mikä olisi tämän opinnäytetyön kohderyhmä. Vaikutti siltä, että yhteistyökump-

pani Innocello on kiinnostunut erityisesti yrittäjien saamisesta uusiin tiloihin ja tilojen tulisi siksi olla 

muunnettavissa erilaisten yrittäjien käyttäjien tarpeisiin. Tästä syystä opinnäytetyöni kohderyhmä 

päätettiin rajata yrityksiin. Käyttäjien tunteet ja tarpeet olivat myös keskiössä keskustelussa. Esi-

merkiksi kotona yksin puurtava yksinyrittäjä voi tuntea olonsa hyvin yksinäiseksi ja erilaiset tukipal-

velut sekä rentoutumismahdollisuudet ovat kotitoimistolla vähäisiä. Keskustelua herätti esimerkiksi 

hierontapalvelu ja ravitseva lounas käden ulottuvilla. Tiloilta toivotaan muunneltavuutta ja sitä, että 

ne eivät ohjaisi toimintaa ja palveluita vaan palvelut ja toiminnot toimivat tilassa sujuvasti. 

 

Alkuvuodesta 2021 kävimme Teams -palaverin Lohjan kaupungin yrityspalvelupäällikön ja Innocel-

lon kanssa. Lohjan kaupungilla on kiinteistön käytöstä ja innovaatiokeskuksen suhteen ajatuksia, 

toiveita ja suunnitelmia lähivuosille. Innocello on ollut yhteydessä Lohjan kaupungin yrityspalvelu-

päällikön kanssa innovaatiokeskuksen osalta aikaisemmin ja sovimme yhteisen palaverin opinnäy-

tetyöhöni liittyen. Yrityspalvelupäällikkö oli suunnitellut kyselyn toteuttamista yrittäjille. Tässä 

koimme voivamme tehdä yhteistyötä. Lähdimme suunnittelemaan kyselyä yhteistyössä. Kyselyssä 

kysymykset 1-5 olivat Lohjan kaupungin kysymyksiä painottuen enemmän Nummentie 6:ssa sijait-

sevan kiinteistön käyttöön ja kysymykset 6-11 olivat minun muotoilemiani kysymyksiä painottuen 
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innovaatiokeskuskonseptin tiloihin ja palveluihin. Olen kertonut tarkemmin kyselyn toteuttamisesta 

kappaleessa 3.3.1. 

 

Määritä-vaiheessa määritellään ja täsmennetään ongelmaa päämäärien mukaan. Kirkastettu ke-

hittämisidea tai -haaste toimii apuna seuraavassa, kehitä-vaiheessa. Jos ei ole selkeää asetettua 

tavoitetta voidaan seuraavassa vaiheessa tutkia ja kehittää lopputuloksen kannalta vääriä asioita 

tai lähteä väärään suuntaan. Määrittely-vaiheessa palvelumuotoilu prosessissa käytetään usein 

apuna empatiakarttoja, asiakasprofiileja tai kuvataan asiakaspolkuja (Suunnittelutoimisto Kaiku 

Helsinki 2021). Kokosin kyselyn vastausten perusteella sanapilviä ja empatiakartan. Sanapilvien 

muodostamiseen käytin ilmaista WordArt-työkalua ja tekstiaineiston perusmuotoon saattamiseksi 

Tarmo perusmuotoistaja-työkalua (Tarmo perusmuotoistaja- työkalu, 2021). Tämän työkalun etu 

on se, että se muuttaa esimerkiksi taivutetut sanat perusmuotoon. WordArt-työkalu muodostaa an-

netuista vastauksista sanapilven, jossa yleisimmät vastaukset ovat isoimmalla fontilla. Kysymykset 

3-5 käsittelivät sellaisia asioita, jotka eivät ole tämän opinnäytetyön kannalta merkittäviä. Olen 

koonnut valmiit sanapilvet liitteeseen 4.  

 

Empatiakartan muodostamiseen hyödynsin osittain sanapilviä ja kyselyyn tulleita kirjallisia vas-

tauksia. Empatiakartta on visuaalinen työkalu käyttäjäprofiileista tai havainnoinnista saadun tiedon 

jäsentämiseen.  Empatiakartta auttaa keskustelemaan ja visualisoimaan asiakkaan tarpeita, tun-

teita, toiveita ja pelkoja, jotka liittyvät palvelujen kehittämiseen. Empatiakartta on hyödyllinen työ-

kalu, koska se auttaa ymmärtämään asiakkaan arvoja (Innokylä, empatiakartta 2021). Empa-

tiakartta kuviossa 4. Empatiakartan visualisoin Canva-ohjelmalla. 
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KUVIO 4. Empatiakartta  

 

Määritä-vaiheen lopussa, voidaan vielä tarvittaessa palata takaisin tutkimuksen tavoitekohtaan, jos 

nähdään, että kiteytetty asia ei vastaa asetettuja tavoitteita (Suunnittelutoimisto Kaiku Helsinki 

2021). Omassa työssäni tämä tarkoitti esimerkiksi kohderyhmän tarkempaa rajaamista yrittäjiin. 

 

Kehitä-vaiheeseen kuuluu ideointi ja varsinainen kehittäminen sekä mahdollinen testaus. Ideoita 

tuotetaan laajasti ja avarretaan jälleen ajatuksia eri näkökulmia käyttäen. Tässä vaiheessa työpa-

jat ja esimerkiksi design sprint -tyyppiset palvelumuotoilun menetelmät ovat hyviä (Suunnittelutoi-

misto Kaiku Helsinki, luentomateriaali 2021). Työpajan onnistumisen ja sen tavoitteiden saavutta-

misen kannalta taustatiedon kerääminen on suunnittelutyössä erittäin tärkeässä roolissa. Yhteisen 

palaverin jälkeen työpajan agendan suunnittelu pystyy alkamaan. (Innokylä, työpajat 2021.) 

Omassa opinnäytetyössäni työpajat valikoituivat asiakaslähtöiseksi menetelmäksi. Työpajoja jär-

jestettiin yrittäjille kaksi kappaletta, joista molemmat olivat puolen päivän mittaista. Työpajat toteu-

tettiin 6.5. ja 20.5.2021. Työpajoissa olivat mukana ne yrittäjät, jotka olin kontaktoinut kyselyn vas-

tausten ja yhteystietojen perusteella, ja jotka olivat kiinnostuneita työpajatyöskentelystä. Tässä 

kohtaa sain mukaan 9 yrittäjää. Työpajoissa oli mukana myös Innocellon edustajia sekä Lohjan 

kaupungin edustaja. He toimivat osittain taustahenkilöinä työpajan aikana. Informoin yrittäjiä en-

nakkoon työpajan tavoitteiden osalta sähköpostitse. Ohessa Canva-ohjelmalla tekemäni kutsu 

sekä alustavat aikataulut nähtävissä kuviossa 5. 

 

  

KUVIO 5. Työpajojen kutsu ja ohjelma 
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Tein tarkemman työnjaon (tehtävät ja roolit) ja aikataulun työpajojen osalta, jotta mm. aineiston 

keruu onnistuu tehokkaammin. Tämän toimitin taustahenkilöille etukäteen ja kävimme sen yhdessä 

läpi. Näissä työpajoissa kerättiin aineistoa mm. työpajan tuotosten, havainnoinnin ja muistiinpano-

jen avulla, jota voitiin hyödyntää myös analysointivaiheessa. Työpajojen suunnittelussa sain apua 

Innocellon jäseniltä, joilla on kokemusta palvelumuotoiluista ja työpajojen fasilitoinnista. Lähetin 

työpajoihin osallistuville yrittäjille myös osallistujan eettiset oikeudet lomakkeen, joka on nähtävissä 

liitteessä 4. Tähän lomakkeeseen koottiin yhdessä Innocellon kanssa asioita, jotka liittyivät tiedon-

keruuseen ja tiedontuottamiseen työpajojen aikana.  

 

Työpajat myös videoitiin, jotta aineiston läpikäynti ja analysointivaihe olisi helpompaa. Tästä tiedo-

tettiin osallistujia ennakkoon ja videointiin pyydettiin suullinen lupa yrittäjiltä. Molempien työpajojen 

jälkeen keräsin myös palautetta osallistujilta Google Forms -työkalun avulla, jotta pystyin tekemään 

tarvittavia muutoksia seuraavaa työpajaa varten sekä arvioimaan lopulta onnistumista kokonaisuu-

dessaan. Liitteessä 5. löytyvät palautelomakkeet ja vastaukset tarkemmin esitettynä. Pohdinta osi-

ossa olen pohtinut näiden palautteiden merkitystä tarkemmin.  

 

Työpaja 1 toteutettiin kokonaan virtuaalisesti nettipohjaisella Mural-työskentelyalustalla. Työpa-

jassa oli lopulta mukana 7 osallistujaa. Ote Työpaja 1 Mural-alustasta kuviossa 6.   

 

 

KUVIO 6. Mural virtuaalinen työskentelyalusta Työpaja 1 

 

Työpaja seurasi hyvin pitkälti Innokylän nettisivuilla esitettyä ongelmanratkaisun prosessia, jossa 

työpaja rakentuu seuraavien vaiheiden ympärille: Aloitus, Lämmittely, Päällimmäinen tieto, Syväl-

linen tieto, Kiteytys, Lopetus (Innokylä, Työpajat 2021). Esittäydyimme kaikki työpajan aluksi ja 

kertasimme vielä tavoitteet. Esittelin aluksi Mural-alustan käyttöominaisuuksia työpajaa varten 
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sekä sinne ennakkoon kokoamaani aineistoa, jota olivat mm. sanapilvet ja empatiakartta. Näiden 

oli tarkoitus toimia ideoiden virittäjinä ja niiden pystyi palaamaan uudelleen tarvittaessa. 

 

Työpajan alussa oli ”lämmittelytehtäviä”, jotta osallistujat pääsivät ideoinnissa vauhtiin. Lämmittely 

kysymyksillä pyrin virittelemään osallistujia aiheeseen sekä itse ideointiin. 

Lämmittelykysymykset olivat:  

1. Mitä ajatuksia tulee innovaatiotoiminnasta mieleen ensimmäiseksi? 

2. Mikä on tärkein asia innovaatiotoiminnassa? 

 

Osallistujat saivat laittaa ”Post-it” lappuja Muralissa ennakkoon määritellylle alueelle. Aikaa molem-

missa lämmittelytehtävissä oli 3 minuuttia. Lämmittelytehtävien jälkeen siirryttiin varsinaiseen ide-

ointiin. Ideointi toteutettiin samalla periaatteella, eli jokaisella oli Muralissa oma henkilökohtainen 

alue, johon idealappuja sai laittaa.  

 

Varsinainen kysymys ideoinnin pohjalla oli:  

Mitä tarvitaan toimivassa Kauppis! Business Hub -innovaatiokonseptissa yrittäjän näkökulmasta? 

Tähän kysymykseen oli käytettävissä 10 minuuttia ideointiaikaa. 

 

Ideointi-vaiheen jälkeen siirryimme ideoiden ryhmittelyyn ja jokainen sai vuorollaan siirtää ja esitellä 

omat liimalaput Muralissa olleelle koontialueelle. Jokaiselle osallistujalle oli varattu 5 minuuttia ai-

kaa tätä varten. Tässä vaiheessa mietimme ja keskustelimme jo, löytyikö teemoista jotakin yläkä-

sitettä. Seuraava osallistuja laittoi oman lappunsa samaan kohtaan edellisen kanssa, jos ne liittyi-

vät mielestämme samaan asiaan.  

 

Ideoiden ryhmittelyssä käytimme Affinity Diagram (saman-kaltaisuus-kaavio) -menetelmää apuna 

ideoiden organisoitiin ymmärrettävään muotoon jatkotyöskentelyä varten. Affinity Diagram -mene-

telmä auttaa suuren tietomäärän kokoamisessa ja organisoimisessa aiheesta muodostuvien yh-

teyksien mukaan erilaisiin ryhmiin. Affinity Diagram sopii hyvin tutkimusvaiheeseen ja esimerkiksi 

ideoiden keräämiseen ideointivaiheessa (Friis Dam Rikke ja Siang Teo Yu 2021.) Menetelmä auttoi 

näkemään ideoista yhdistävät tekijät, tärkeät asiakokonaisuudet ja teemat. Affinity Diagramin tu-

loksia käytettiin palvelumuotoilun prosessin seuraavissa vaiheissa (Kuvio 7). Kuviossa näkyy myös 

pienet ”äänestys”kuvakkeet (esimerkiksi piparkakku), joita jokaisella osallistujalla oli käytettävissä 

3 kpl/teema. Lopuksi jokainen osallistuja sai vielä äänestää kolmea (3) mielestään innovaatiokes-

kuksen kannalta tärkeintä asiaa kyseisen teeman kohdalta. 
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KUVIO 7. Affinity Diagramin avulla tuotettu Työpaja 1:n yhteenveto 

 

Ensimmäisen työpajan jälkeen kokosin visualisoinnin piirtämällä työpajassa esille tulleista päätee-

moista. Tämä on nähtävissä kuviossa 8. Hyödynsin tässä teoriasta (Micheli ym. 2019, 124) oppi-

maani, jossa kerrotaan muotoiluajattelua määrittäviä ominaisuuksia olevan esimerkiksi visuali-

sointi. 

 

KUVIO 8. Työpaja 1 ideoiden visualisointi 

Työpaja 2 oli jatkokehittämispaja ensimmäisen työpajan aiheista ja teemoista. Tässä työpajassa 

oli mukana myös 7 osallistujaa. Sain myös tässä vaiheessa apua Innocellon jäseniltä, joilla on 
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kokemusta palvelumuotoiluista ja työpajojen fasilitoinnista. Työpajan aikataulun vuoksi kävimme 

keskustelun Innocellon kanssa siitä, mitä teemoja jätämme tästä toisesta työpajasta pois. Isoim-

pana osa-alueena liiketoimintamalli jäi pois, koska sen koettiin olevan enemmän organisaation mie-

tittävä teema kuin asiakkaiden. Työpajaan valikoituivat teemoiksi: tilat, kommunikointi, innovaatio-

toiminta, omat palvelut, yhteistyökumppaneiden palvelut, kohtaamispaikka ja markkinointi, ihmi-

set/yhteisöllisyys. Työpaja 2 osalta tein myös tarkemman aikataulun ja työnjakosuunnitelman. 

Tämä oli toiminut hyvin ensimmäisessä työpajassa. 

 

Tämä toinen työpaja (Kuvio 9.) päädyttiin pitämään livenä koronatilanteesta huolimatta. Yksi osal-

listuja osallistui Teamsin välityksellä. Häntä varten olin luonut Muraliin saman pohjan, joka meillä 

oli live-työpajassa liimalapuilla.  

 

 

KUVIO 9. Työpaja 2:n työskentelyä 

Ideoiden jatkokehittämistä lähdettiin purkamaan Lotuksen kukkamenetelmän avulla. Lotuksen kuk-

kamenetelmä perustuu ideakimppujen rakentamiseen ns. 9 x 9-menetelmällä, 64 pienemmän 

idean synnyttämiseksi, jossa yksi idea johtaa toiseen ideaan, isosta möykystä syntyy pienempiä 

ideanpoikasia ja niistä taas lisää (Hassinen 2008, 24). Muutoksena alkuperäiseen prosessin työ-

pajassa käytettyyn oli se, että olin koonnut Lotuksen terälehdet valmiiksi ja nyt lähdimme mietti-

mään konkreettisia asioita ideoiden toteuttamiseksi ja mahdollistamiseksi. Eli emme tuottaneet 

enää uusia ideoita vaan pohdimme niiden toteutumiseen ratkaisuja. Lotuksen kukkamenetelmä 

nähtävissä kuviossa 10.  
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KUVIO 10. Lotuksen kukka menetelmä Työpaja 2 

Ehdimme työstää työpajan aikana vain osan terälehdistä. Yrittäjät saivat itse valita mistä teemoista 

lähdetään liikkeelle ja siten yhteiseen käsittelyyn valikoituivat heille eniten merkitsevät asiat. Työ-

paja 2:n yhteenvedon tein myös visuaaliseen muotoon ja se on nähtävissä tarkemmin liitteessä 8. 

 

Toteuta-vaihe koostuu usein konseptointi-, testaus- ja käytäntöönpanovaiheista. Lopullinen kon-

septointi vaatisi vielä laajempaa tarkastelua, joten se sekä testaus- että käytäntöönpano- vaihe 

jäivät pois lopullisesta opinnäytetyöstäni aikataulusyistä. Konseptointivaiheessa käytetään apuna 

usein palvelumuotoilun menetelmiä kuten Story board, ideaalipolku ja Service Blueprint-työkaluja 

(Suunnittelutoimisto Kaiku Helsinki 2021). Edellisessä vaiheessa yrittäjille suunnattujen työpajojen 

jälkeen, oli suunniteltu pidettäväksi vielä yksi työpaja Innocellon hallituksen jäsenille. Tämä siksi, 

että saimme vielä yhdessä kiteytettyä myös Innocellon toiminnan näkökulmasta parhaat vaihtoeh-

dot ja valittua sekä mahdollisesti viimeisteltyä ennen varsinaista toteutusta. Tämä viimeinen työ-

paja muuttui kuitenkin yhteispäätöksellä Innocellon kanssa yhteiseksi palaveriksi ja työpajojen lop-

putulosten esittämiseksi.  

 

Toteuta-vaiheeseen kuuluvat yleensä käyttäjätestaus, haastattelu, ryhmäkeskustelu jne. Käytän-

töönpanovaiheeseen mittarit, aikataulutus, resurssit jne. (Suunnittelutoimisto Kaiku Helsinki 2021). 

Toteuta-vaiheeseen sisältyy myös omassa opinnäytetyössäni eri vaiheissa kerätyn tiedon analy-
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sointi, yhdistäminen ja tutkimusongelmaan vastaaminen. Lisäksi siihen sisältyy loppuraportin kir-

joittaminen. Palvelumuotoilun prosessiin kuuluvasti sisältyy siihen myös esimerkiksi konseptin vi-

suaalinen esittäminen.  

 

Kokosin työpajojen loputtua, ennen aineiston laadullista analyysiä, Innocelloa varten videon, jossa 

esittelin kyselyn ja työpajojen avulla saatua aineistoa. Video voi toimia myös tukena konseptin ke-

hittämistä ajatellen. Kokosin ja hahmottelin kokonaisuuden videon käsikirjoitusta varten työpajoissa 

yhdessä tuotetusta materiaalista, kyselyn tuloksista ja muista havainnoista. Tein videon Canva-

ohjelmalla ja sen pituus on noin 1 minuutti (sisältäen myös taustamusiikkia). Olen koonnut kuva-

kaappaukset videon eri vaiheista liitteeseen 9. 

3.3 Kvalitatiivinen lähestymistapa aineistonkeruussa ja analyysissä 

Palvelumuotoiluprosessin mukaan etenevän tutkimukseni aineistonkeruun ja analyysin osalta opin-

näytetyöhöni valikoitui laadullinen lähestymistapa, koska halusin selvittää innovaatiokeskuksen yri-

tysasiakkaiden näkemyksiä, ajatuksia ja toiveita innovaatiokeskuksen palveluihin liittyen. Tässä 

kappaleessa kerron laadullisen tutkimuksen periaatteista sekä valikoituneesta analyysimenetel-

mästä. 

 

Hirsjärvi ym. (2008, 157) mukaan laadullisessa eli kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään tutki-

maan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja lähtökohtana on todellisen elämän kuvaa-

minen. Kvalitatiivisen tutkimuksen tyypillisiä piirteitä ovat mm. se, että tutkimus on luonteeltaan 

kokonaisvaltaista tiedonhankintaa, ja aineisto kootaan luonnollisissa, todellisissa tilanteissa. Li-

säksi siinä suositaan ihmistä tiedonkeruun instrumenttina. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa käyte-

tään myös induktiivista analyysia. Tällöin tutkijan pyrkimyksenä on paljastaa odottamattomia seik-

koja. Laadullisten metodien käyttäminen aineiston hankinnassa on myös tyypillistä kvalitatiiviselle 

tutkimukselle. Tämä tarkoittaa, että suositaan metodeja, joissa tutkittavien näkökulmat ja ”ääni” 

pääsevät esille. Näitä voivat olla mm. teemahaastattelu, osallistuva havainnointi ja ryhmähaastat-

telut. Kohdejoukon valinta tehdään myös tarkoituksenmukaisesti, ei satunnaisotoksen menetelmää 

käyttäen. Tutkimussuunnitelma muotoutuu usein tutkimuksen edetessä. Tapauksia käsitellään ai-

nutlaatuisina ja tulkitaan aineistoa sen mukaisesti (Hirsjärvi ym. 2008, 160-161.) 
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3.3.1 Yrittäjille kohdennettu kysely 

Ymmärryksen lisäämiseksi lähdimme yhteistyössä Lohjan kaupungin yrityspalveluiden edustajan 

kanssa suunnittelemaan ja selvittämään kyselyn toteuttamista. Kyselyyn tiedonkeräämisen mene-

telmänä päädyin siksi, että sen toteuttaminen yhteistyössä osui ajallisesti hyvin opinnäytetyöni te-

kemiseen. Erilliset haastattelut opinnäytetyötä varten olisivat tulleet ajallisesti päällekkäin Lohjan 

kaupungin kyselyn kanssa, joten päätin luopua niistä. Kyselylomake on nähtävissä kokonaisuu-

dessaan liitteessä 1. Kyselyn kysymykset 1-5 olivat Lohjan kaupungin kysymyksiä. Kysymykset 6-

11 olivat minun suunnittelemani kysymykset. Tarkemmat kyselyn vastaukset löytyvät liitteestä 2. 

Kyselyn tuloksia käytettiin aineistona palvelumuotoiluprosessissa sekä laadullisessa aineistoana-

lyysissa.  

 

Yrityspalveluiden pääasiallisena tavoitteena oli kyselyn avulla selvittää yrittäjien kiinnostusta Loh-

jalla Nummentiellä sijaitsevan Länsi-Uudenmaan Luksia-koulutuskuntayhtymän kiinteistön suhteen 

ja myös sitä, mihin tarkoitukseen yrittäjät näkisivät tilojen soveltuvan. Yrityspalveluiden edustaja 

lähetti minulle oman versionsa kyselystä, jota sitten muokkasimme niin, että se palvelisi myös opin-

näytetyöni tiedonkeruussa. Lisäsimme esittely-/johdantotekstin opinnäytetyöhön ja kehittämistyö-

pajoihin liittyen. Pääpaino kyselyssä oli Lohjan kaupungin osuudessa ja päätimmekin tehdä kyse-

lystä kaksiosaisen. Tällä varmistettiin myös se, että kyselyn toiseen osuuteen vastaaminen olisi 

vapaaehtoista. Kyselyn toisessa osuudessa halusin selvittää yrittäjien halukkuutta olla mukana jat-

kokehittämistyöpajoissa.  

 

Kysymyksiä miettiessäni, pyrin hyödyntämään Innocellolta yhteisistä tapaamisistamme saamaani 

tietoa ja päämääriä sekä teorian kautta oppimieni asioiden yhdistelemistä. Tavoitteeni oli omilla 

kysymyksilläni saavuttaa syvempää ymmärrystä yrittäjäkohderyhmästä, esimerkiksi unelmien työ-

pistettä koskevalla kysymyksellä. 

 

Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä. Yrityspalvelut lähettivät kyselyn heidän asiakasrekisteris-

sään oleville yrittäjille (n=2369). Kysely oli voimassa 12.2-18.4.2021 välisenä aikana. Kyselyyn tuli 

aluksi vastauksia hyvin niukasti ja parin viikon jälkeen totesimme yhdessä, että tarvitaan vielä muis-

tutusta ja uusintalähetys. Kyselyn uusintalähetys tehtiin Lohjan Yrittäjien uutiskirjeessä ja Lohjalla 

toimivan Novago yrityskehityskyhtiön uutiskirjeessä. Myös Innocello lähetti omille jäsenilleen 

(n=50) kyselyn linkin uutiskirjeen mukana. Lopullinen vastausmäärä jäi varsin pieneksi (n=18), 
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joista lopulta 9 yrittäjää oli kiinnostuneita lähtemään mukaan kehittämistyöpajoihin. Minä opinnäy-

tetyön tekijänä sain tämän kyselyn perusteella tiedon myös innovaatiokeskuksen toiminnasta kiin-

nostuneista yrittäjistä, heidän toiveistaan innovaatiokeskuksen suhteen ja kehittämistyöpajojen 

mahdollisista osallistujista. 

  

Kysely laitettiin keväällä alulle melko nopealla aikataululla ja kysymysten ja kokonaisuuden poh-

dintaan olisi voinut jäädä hieman enemmän aikaa. Hyvä asia oli se, että kysely saatiin toteutettua 

samanaikaisesti molempien osapuolten näkökulmasta. Näin vältyttiin kahden eri kyselyn päällek-

käisyydeltä. Nopea aikataulu vaikutti kuitenkin mielestäni kyselyn rakenteeseen ja toteutukseen. 

Kysely oli kaksiosainen ja se vaikutti varmasti ainakin osittain jälkimmäisen osion vastausprosent-

tiin. Oli kuitenkin hienoa huomata, että pienestä kokonaisvastaajamäärästä löytyi innokkaita kehit-

täjiä ja työpajoihin osallistuvia. 

3.3.2 Sisällönanalyysi 

Seuraavassa kappaleessa esittelen laadullisen sisällön analyysin vaiheita, yhteenvetoa ja vastaan 

esitettyyn tutkimusongelmaan. Analysoin kyselyn kysymykset läpi niille soveltuvilla tavoilla. Esitän 

esimeriksi monivalintakysymykset pylväsdiagrammien avulla ja sanalliset vastaukset visuaalisesti 

ryhmitellen. Kyselyn vastaukset löytyvät kokonaisuudessaan liitteestä 2.  

 

Sisällön analyysin vaiheet 

 

Kyselyn ja työpajojen avulla saamani aineiston analysoin laadullisen menetelmän mukaisesti. Ky-

selyiden monivalintakysymyksien vastaukset esitän Webropolin tuottamina pylväsdiagrammeina. 

Kyselyssä oli myös sanallisia vastausosuuksia, jotka analysoin ja visualisoin erikseen. Sanallisten 

vastausten (kysymykset 1,2,6,7,8,9, 10 ja 11) ryhmittelyt ja visualisoinnit löytyvät liitteestä 10. Työ-

pajoissa käytin apuna videointia, jotta kertyvän tiedon kerääminen ja analysointi olisi minulle hel-

pompaa. 

 

Kyselyssä kysymykset 1, 3, 5 ja 7 olivat monivalintakysymyksiä. Näistä tiedonkeruun kannalta ana-

lysoin kysymykset 1 ja 7 (kysymykset 3 ja 5 käsittelivät aiheita, joilla ei tässä analysoinnissa ole 

merkitystä). Kuviossa 11. on nähtävissä kysymyksen 1 pylväsdiagrammi. Kysymys 1. oli: ”Mieles-
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täni Nummentien kiinteistöön sopisi?” (monivalinta- + jotain muuta mitä? - kirjallinen kysymys. Ku-

viossa 12. on nähtävissä kysymyksen 7 pylväsdiagrammi. Kysymys 7. oli ”Mitä työtiloja toivot löy-

tyvän innovaatiokeskuksesta?” (monivalintakysymys ja jokin muu tila, mikä? - kirjallinen kysymys). 

 

KUVIO 11. Kysymys 1. Mielestäni Nummentien kiinteistöön sopisi? 

 

KUVIO 12. Kysymys 7. Mitä työtiloja toivot löytyvän innovaatiokeskuksesta? 

 



  

38 

 

Työpajojen materiaalin kirjoitin aluksi auki Excel-tiedostoon, videoita kuuntelemalla ja havainnoi-

malla. Ryhmittelin asiat pääkategorioihin sen mukaan, joihin ne mielestäni kuuluivat. Esimerkiksi 

Tilat-pääkategorian alle tuli narikka, valoisa aula/aulapalvelut jne. Tämän jälkeen jaottelin nämä 

tiedot tarvittaessa edelleen alakategorioiden alle. Esimerkiksi Työskentelytilat- alakategorian alle 

tuli työpajatilat, protoilupaja, Co-working-tila jne. Liitteessä 11 olen esittänyt ryhmittelyn ensimmäi-

sen työpajan aikana osallistujien antamien ideoiden, kommenttien ja keskustelun perusteella (vi-

deolta jälkikäteen koottuna). Ryhmittelyt koskevat lämmittelykysymyksiä sekä varsinaiseen ideoin-

tiin käytettyä kysymystä. Ensimmäisessä työpajassa käytetyt kysymykset ovat nähtävissä taulu-

kossa 1.  

 

Lämmittelykysymykset 

Mitä ajatuksia tulee innovaatiotoiminnasta mieleen ensimmäiseksi? 

 

Mikä on tärkein asia innovaatiotoiminnassa? 

 

Varsinainen ideointikysymys 

Mitä tarvitaan toimivassa Kauppis! Business Hub -innovaatiokeskuskonseptissa yrittäjän 

näkökulmasta?  

 

TAULUKKO 1. Työpaja 1 esitetyt ideointikysymykset 

Työpaja 2:n aikana osallistujien antamien ideoiden, kommenttien ja keskustelun perusteella tullei-

den asioiden ryhmittely ja visualisointi (videolta jälkikäteen koottuna) ovat nähtävissä kokonaisuu-

dessaan liitteessä 12. Työpajassa pohdittiin Lotuksen kukkamenetelmän avulla konkreettisia asi-

oita kuviossa 13 näkyviin keltaisella merkittyihin teemoihin. (Kohtaamispaikka, Kommunikointi ja 

Tilat-osioita emme ehtineet työpajan aikana jatkojalostaa). Mietimme myös vastausta kysymyk-

seen, mitä jos Hub avautuisi huomenna, mitkä ovat tärkeimmät asiat avautumishetkellä? 
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KUVIO 13. Työpaja 2:ssa käsitellyt teemat (kuviossa keltaisella) 

Vertailen laadullisen analyysin avulla saamiani tuloksia ja palvelumuotoilun menetelmin toteutettu-

jen työpajojen tuloksia pääkategorioiden mukaan taulukossa 2. Ensimmäisessä työpajassa 

saimme lopputuloksena yrittäjien kanssa ryhmiteltyä 5 erilaista pääkategoriaa. Analysoidessani 

materiaalia laadullisesti ryhmittelyn avulla sain 9 erilaista pääkategoriaa. 

 

Työpaja 1 pääkategoriat palvelumuotoilun 

menetelmin 

Työpaja 1 pääkategoriat laadullisen ryhmit-

telyn menetelmin 

Visuaalinen ympäristö/”peruspuitteet” 

 

 

Hub-liiketoimintamalli 

 

Innovaatiokeskuksen liiketoimintamalli 

 

Tilat ja työkalut 

 

Tilat 

Laitteet ja tarvikkeet 

Palvelut 

 

Palvelut 

 

Yhteisöllisyys 

 

Yhteisö 

 Asiakkaat, kuluttajat ja kohderyhmät 

 

 Yrittäjän tuntemuksia ja motivaattoreita 

 

 Kehittämismenetelmiä ja prosesseja 

 

 Innovaatiot 

 

Taulukko 2. Työpaja 1:n pääkategorioiden vertailu käytettyjen menetelmien perusteella 
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Työpaja 2:n lopputuloksena saimme yrittäjien kanssa jatkokehitettyä, konkreettisia ideoita ja toi-

menpiteitä työpaja 1:n asioista. Nämä olivat viisi varsinaista Lotuksen kukkamenetelmän teräleh-

teä. Kaikkia kahdeksaa terälehteä emme ehtineet käsitellä yksityiskohtaisesti aikataulusyistä. Kä-

sitellyt terälehdet ovat nähtävissä taulukossa 3. Taulukossa on esitetty kategoriat sekä palvelu-

muotoilun menetelmin että laadullisen ryhmittelyn menetelmin. Tässä osiossa ei eroja tullut niin 

paljon menetelmien välillä, koska aihealueet oli annettu työpajaan etukäteen. Analysoidessani ma-

teriaalia laadullisesti ryhmittelyn avulla, sain 4 erilaista pääkategoriaa sekä vastaisivat kysymyksen 

”mitkä 4 tärkeintä asiaa tarvitaan, jos Hub aukeaisi huomenna?” Työpaja 2:n teemat olivat etukä-

teen valmisteltuja. 

   

Työpaja 2 pääkategoriat palvelumuotoilun 

menetelmin 

Työpaja 2 pääkategoriat laadullisen ryh-

mittelyn menetelmin 

Ihmiset ja yhteisö 

 

Yhteisöllisyys (alakategoriat: motivaatio ja koh-

taamisten mahdollistaminen sisältäen peli-

säännöt) 

 

Innovaatiotoiminta 

 

Innovaatiotoiminta  

 

Yhteistyökumppaneiden palvelut ja omat pal-

velut 

 

Yhteistyökumppaneiden palvelut ja omat pal-

velut 

 

Markkinointi 

 

 

Mitkä 4 tärkeintä asiaa tarvitaan, jos Hub au-

keaisi huomenna? 

 

Mitkä 4 tärkeintä asiaa tarvitaan, jos Hub au-

keaisi huomenna? 

 

Näiden lisäksi saimme muutamia muita asioita, 

kuten kohtaamispaikka, kommunikointi ja tilat 

terälehtiin. 

Kohtaamispaikka, kommunikointi ja tilat 

 

Taulukko 3. Työpaja 2:n pääkategorioiden vertailu käytettyjen menetelmien perusteella 
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3.4 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Yhteenveto kyselystä ja työpajoista analyysin perusteella on esitetty kuviossa 14. Kuviossa ylhäällä 

olevat tarkemmat visualisoinnit kyselyn ja työpajojen ryhmittelyistä löytyvät liitteistä 10–12.   

 

KUVIO 14. Yhteenveto kyselyn ja työpajojen ryhmittelyistä 

Tutkimusongelmana tässä opinnäytetyössä oli: 

 

Mitä palveluita ja toimintoja yrittäjä asiakkaat toivovat Kauppis! Business Hub -innovaatiokeskuk-

seen? 

 

Yhteenvetona sain selville, että palvelumuotoilun menetelmin tuotettu aineisto ja laadullisen ana-

lyysin avulla tuotettu aineisto ovat hyvin pitkälti yhteneväisiä. Se mikä nousee selkeästi eroavai-

suudeksi, ja jota ei työpajoissa tuotetusta aineistosta tule suoraan esille, on yrittäjän tunteisiin ja 

tarpeisiin vastaaminen. Siksi koenkin, että laadullisen aineiston avulla saatiin vielä lisää syvyyttä 

analysointivaiheessa, vaikka havainnot, ihmisten kertomukset ja ilmaisut työpajojen aikana toivat-

kin esille erilaisia tarpeita, niitä ei työpajoissa yrittäjät sellaisinaan kirjanneet tai nostaneet minkään 

kategorian alle. Se nähtiin kuitenkin todennäköisesti osaksi yhteisöllisyys-pääkategoriaa. 
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Palvelumuotoilun prosessin avulla sekä tekemieni havaintojen ja aineiston analyysin perusteella 

Lohjalla sijaitsevan Kauppis! Business Hub -innovaatiokeskuksen palvelut ja tilat seuraavat pitkälti 

pääkategorioiden osalta Kuurton & Niemisen opinnäytetyössään ” Innovaatiokeskuksen toiminta-

mallin kehittäminen” vuonna 2019 selvitettyjä osa-alueita (katso liite 3). Liitteessä 13 olen kuvannut 

tutkimusongelmaan vastauksen kiteytettynä aiempaa Innocellon materiaalia hyödyntäen. 

 

Monipuoliset, erilaisiin tarpeisiin muuntautuvat ja visuaalisesti inspiroivat tilat nousivat niin kyselyn 

kuin työpajojen perusteella keskeiseksi asiaksi. Tämän lisäksi kaikissa tiedonkeruutavoissa nousi-

vat esille erilaisista taustoista olevat eri ikäiset ihmiset, mutta saman aikaisesti painottui kautta lin-

jan myös se, että innovaatiokeskuksessa toivottiin olevan samanhenkisiä ja arvoiltaan saman suun-

taisia ihmisiä ja yrittäjiä. Toiminnalta ja sen piirissä olevilta toimijoilta toivottiin avoimuutta ja sitou-

tumista yhteisiin pelisääntöihin. Parhaimmillaan haluttiin tehdä yhteistyötä yli rajojen ja saavuttaa 

liiketoiminnallista arvoa yritykselle sekä täyttää yrittäjän tarpeita myös tunnetasolla. Palveluiden 

(ulkoiset, sisäiset ja lisäpalvelut) haluttiin tukevan yrittäjyyttä, innovaatiotoimintaa, aitoja kohtaami-

sia ja yhteisöllisyyttä. 

 

Toinen selkeä kategoria, mikä nousi laadullisessa analyysissä esille, mutta mitä yrittäjät eivät erik-

seen nimenneet työpajoissa pääkategoriaksi, oli asiakkaat, kuluttajat ja kohderyhmät. Tämä saa 

tukea myös teoriasta, jossa Tuulaniemen (2011,45) mukaan asiakaslähtöinen lähestymistapa on 

tärkeää liiketoiminnassa, jossa teknologia- ja tuotantolähtöisyydestä ollaan aidosti siirtymässä 

tarve- ja asiakaslähtöiseen arvoajatteluun ja jossa asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset ovat kasva-

neet. Tärkeäksi asiakaslähtöinen lähestymistapa nousee myös siksi, että taloudelliset paineet ovat 

tiukentuneet kaikissa organisaatioissa. Organisaation syvällinen ymmärrys asiakkaista on keskei-

nen osa liiketoiminnan menestystä. 

 

Tilojen suhteen tärkeimmiksi asioiksi nousivat erilaisiin tarpeisiin sopivat, joustavat työskentelytilat, 

neuvottelu- ja kokoustilat sekä kohtaamisia edesauttavat yhteistoiminnalliset tilat. Palveluista yri-

tystoiminnan pyörittämiseen tarvittavat peruspalvelut, kuten postitus- ja kopiopalvelut, yhteiset kes-

kitetyt hankinnat ja toimiston perustoiminnot nousivat tärkeiksi asioiksi sekä yrittäjille suunnatut 

keskitetyt ohjauspalvelut saman katon alla.  

 

Markkinointi koettiin myös tärkeäksi ja yhteisössä mukana olevien yrityksien näkyväksi tekeminen. 

Samanaikaisesti suurena etuna nähtiin alueella toimivien yrittäjien toinen toisilleen luomat liiketoi-
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minnalliset mahdollisuudet. Markkinointia toivottiin erilaisiin kanaviin ja sen tulisi sitä kautta tavoit-

taa erilaisia ihmisiä. Kaikki ihmiset eivät ole esimerkiksi sosiaalisen median vaikutuspiirissä, vaan 

tukeutuvat edelleen painettuun markkinointimateriaaliin. Siksi nostettiin tärkeäksi miettiä myös sitä, 

ketä toiminnalla tavoitellaan. Nähtiin tärkeäksi se, että innovaatiokeskus palvelee kaikkia kohde-

ryhmiä, mutta samanaikaisesti tuotiin esille sitä, että kyllä yhteisöllisyys tarvitsee sitä, että sen jäsen 

on esimerkiksi avoin, halukas yhteistyöhön ja on muutoshaluinen. Yksin, omaan toimistoonsa hau-

tatutuva ei ehkä saa yhteisöstä kaikkea hyötyä irti ja toisaalta yhteisö ei pääse hyötymään tämän 

ihmisen yhteisöltä piiloon jäävistä kyvyistä. 

 

Se tieto, mitä tässä opinnäytetyössä tuli selkeästi aikaisempaan työhön nähden lisää tai mikä sy-

vensi aikaisempaa esitystä innovaatiokeskusmallista, ovat yrittäjien tunteet, motivaattorit ja kipu-

kohdat. Osallistujat toivat esille sen, että pelkät seinät, puitteet ja palvelut eivät vielä luo merkityk-

siä, vaan tarvitaan toimiva yhteisö ja eteenpäin vievä voima, joka mahdollistaa nämä yhdessä mie-

tityt asiat. Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen nousivat vahvasti esille, ja nähtiin, että Kauppis! 

Business Hub -innovaatiokeskuksen tulisi olla matalan kynnyksen paikka kaikille halukkaille. Toi-

minnoista ei saisi tulla vain tietyn porukan ”salainen, suljettu kerho” vaan avointa, osallistavaa toi-

mintaa. Yhteisöllisyyden varmistamiseksi nähtiin isona tekijänä vastuuhenkilön tai toiminnan pyö-

rittäjän merkitys. Yhteisön jäseneksi tulisi päästä helposti ja mahdollistaa erilaisia tapoja osallistua. 

Tähän nähtiin ratkaisuna fyysisen ympäristön ja osallistumisen lisäksi esimeriksi virtuaalinen koh-

taamispaikka. Virtuaalisen yhteisöalustan koettiin olevan myös välttämätön väline monen eri toi-

minnon suhteen. Näitä olivat mm. tilojen varaaminen, palveluiden jakaminen toisille, innovaatiotoi-

minnan varmistaminen, tiedottaminen koulutuksista jne.  

 

Esitin alussa myös kysymyksen siitä, että mitä erilaisia tunnistettavia yrityskohderyhmiä Kauppis! 

Business Hub -innovaatiokeskuksen maantieteellisellä vaikutusalueella sijaitsee? Miten yritysyh-

teisö ja innovaatiotoiminta voivat parhaiten palvella alueen yrityksiä, mutta samanaikaisesti avata 

kiinnostuksen uusien yritysten perustamiseen. Pohjatiedot ja teoria vahvistavat, että Lohjan alu-

eella jo toimivat yrittäjät ovat erilaisia ja erilaisista taustoista; erilaisissa vaiheissa yrittäjyyttä ja ikä-

jakaumaltaan laaja joukko ihmisiä. Tämän vuoksi tulevan innovaatiokeskuksen tulisikin palvella 

erilaisissa tilanteissa olevia yrityksiä eikä keskittyä esimerkiksi vain esimerkiksi aloitteleviin yrityk-

siin ja yrittäjiin. 
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Itse yrittäjältä toivottiin yrittäjien puolelta myös tietynlaisia ominaisuuksia innovaatiokeskuksessa 

toimimiselle, kuten esimerkiksi avoimuutta, sitoutumista yhteisiin pelisääntöihin, muutoshaluk-

kuutta ja yhteisten tavoitteiden eteen työskentelemistä, jotta yhteisöstä saisi kaiken sen potentiaalin 

irti, mitä sillä tavoitellaan. Tätä toivotaan kaikilta yhteisön jäseniltä esim. taustasta, yrityksen vai-

heesta tai iästä riippumatta. 

 

3.5 Opinnäytetyöhön liittyvät eettiset kysymykset 

Seuraavaksi pohdin opinnäytetyöprosessiini liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tarkastelen kysymyksiä 

sekä palvelumuotoiluprosessin että laadullisen aineistonkeruun ja analyysin osalta. 

 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan mukaan (2012, 6) tieteellinen tutkimus voi olla eettisesti hy-

väksyttävää ja luotettavaa ja sen tulokset uskottavia vain, jos tutkimus on suoritettu hyvän tieteel-

lisen käytännön edellyttämällä tavalla. Olen lähestynyt eettisiä kysymyksiä tutkimuseettisen neu-

vottelukunnan määrittämien hyvien käytänteiden mukaan. 

 

1. Tutkimuksessa noudatetaan tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja eli rehellisyyttä, 

yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä 

tutkimusten ja niiden tulosten arvioinnissa. 

a. Kyselyn vastaukset on kerätty keskitetysti Lohjan kaupungin yrityspalveluiden toimesta 

Webropol-alustaan. Henkilötietoja ovat käsitelleet vain yhteistyökumppaneiden edustajat. Kyselyn 

vastaukset on toimitettu opinnäytetyön tekijälle pdf-muodossa.  

b. Kyselyn vastaukset ja työpajoissa esille tulleet ideat, kommentit jne. on käsitelty anonyy-

misti. Osallistujien henkilöllisyys ei tule esille missään opinnäytetyön vaiheessa.  

c. Työpajojen videoinnista on tiedotettu osallistujia etukäteen ja pyydetty ilmoittamaan, jos 

osallistuja ei halua videointia. Kukaan osallistuja ei kieltäytynyt videoinnista. Videomateriaali säily-

tetään opinnäytetyön tekijän Google Stream -ohjelmassa vain opinnäytetyön prosessiin kuluvan 

ajan ja poistetaan sitten asianmukaisesti.  

d. Työpajaan osallistujille on toimitettu eettiset oikeudet lomake, joka on nähtävissä liitteessä 

6.  

e. Opinnäytetyön yhteystyösopimus on allekirjoitettu opinnäytetyön tekijän ja Innocellon vä-

lillä. 
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2. Tutkimukseen sovelletaan tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä 

tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä. Tutkimuksessa toteutetaan tieteellisen tiedon 

luonteeseen kuuluvaa avoimuutta ja vastuullista tiedeviestintää tutkimuksen tuloksia julkaistaessa. 

a. Tiedonhankintamenetelminä on käytetty kyselyä ja työpajoissa on hyödynnetty palvelu-

muotoilun tiedonhankinta- ja kehittämismenetelmiä.  

b. Aineiston analyysivaihe on toteutettu laadullisen tutkimuksen periaatteiden mukaan.  

c. Prosessi, tulokset ja johtopäätökset on esitetty avoimesti ilman vastaajan tunnistettavuutta 

tai henkilötietojen paljastumista.  

d. Työpajojen jälkeen on teetetty kysely työpajan onnistumisesta (katso liite 7) ja varmistettu 

osallistujien näkökulmia, ajatuksia sekä kerätty kehitysehdotuksia työpajatyöskentelyn etenemisen 

suhteen. 

 

3. Tutkijat ottavat muiden tutkijoiden työn ja saavutukset asianmukaisella tavalla huomioon 

niin, että he kunnioittavat muiden tutkijoiden tekemää työtä ja viittaavat heidän julkaisuihinsa asi-

anmukaisella tavalla ja antavat heidän saavutuksilleen niille kuuluvan arvon ja merkityksen omassa 

tutkimuksessaan ja sen tuloksia julkaistessaan. 

a. Opinnäytetyössä käytetyt lähteet ja viitteet ovat peräisin luotettavista lähteistä ja ovat ajan-

tasaisia. Lähdeviittauksissa on huomioitu Oulun seudun ammattikorkeakoulun ohjeistukset ja teks-

tissä käytetyt lainaukset on merkitty tarkasti. 

 

4. Tutkimus suunnitellaan ja toteutetaan ja siitä raportoidaan sekä siinä syntyneet tietoaineis-

tot tallennetaan tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla. 

a. Opinnäytetyön suunnitelmavaiheen ovat hyväksyneet ohjaavat opettajat ja opinnäytetyön 

etenemisestä on tiedotettu ohjaavia opettajia sekä yhteistyökumppaneita säännöllisesti.  

b. Tietoaineisto on tallennettu vaatimusten edellyttämällä tavalla, varmistaen, että aineisto ei 

päädy ulkopuolisten käsiin. 

 

5. Tarvittavat tutkimusluvat on hankittu ja tietyillä aloilla vaadittava eettinen ennakkoarviointi 

on tehty. 

a. Yhteistyösopimus Innocellon kanssa on allekirjoitettu, erillisiä tutkimuslupia ei tässä opin-

näytetyössä tarvittu. 
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6. Tutkimushankkeessa tai tutkimusryhmässä sovitaan ennen tutkimuksen aloittamista tai 

tutkijoiden rekrytointia kaikkien osapuolten – niin työnantajan, vastuullisen tutkijan (principal inves-

tigator) kuin ryhmän jäsenten – oikeudet, tekijyyttä koskevat periaatteet, vastuut ja velvollisuudet 

sekä aineistojen säilyttämistä ja käyttöoikeuksia koskevat kysymykset kaikkien osapuolten hyväk-

symällä tavalla. Tutkimuksen edetessä sopimuksia voidaan tarkentaa. 

a. Osapuolten rooleista, vastuista ja velvollisuuksista on sovittu opinnäytetyön yhteistyösopi-

muksen tekohetkellä. Myös kyselyn toteuttamisesta on sovittu siten, että osallistuvien yrittäjien tie-

toja ei ole luovutettu eteenpäin. 

 

7. Rahoituslähteet ja tutkimuksen suorittamisen kannalta merkitykselliset muut sidonnaisuu-

det ilmoitetaan asianosaisille ja tutkimukseen osallistuville ja raportoidaan tutkimuksen tuloksia jul-

kaistaessa. Työn tuloksia verrataan tehtävänasettelussa esitettyihin kysymyksiin ja pohditaan uu-

sia esiin tulleita kysymyksiä. Opinnäytetyön tekijä esittää omia kannanottojaan ja näkemyksiään 

kehittämis-/tutkimustehtävästä. 

a. Yhteistyösopimuksessa on otettu kantaa mahdollisista korvauksista tai kertyvistä kuluista. 

Sidonnaisuuksia ei tässä opinnäytetyössä ole.  

b. Työn tulokset ovat nähtävissä opinnäytetyön loppuraportissa sekä Innocellolle lähetetystä 

muusta materiaalista, kuten konseptiehdotus-videosta.  

c. Opinnäytetyön tekijän omat kannanotot ja näkemykset on esitetty selkeästi tässä opinnäy-

tetyön loppuraportissa. Viittaukset lähteisiin on esitetty silloin, kun kyseessä on lainattua materiaa-

lia eikä tekijän omaa pohdintaa tai ajatuksia asiasta. 

 

Aineiston rajaaminen ja tieteellisesti pätevän aineiston löytyminen oli välillä haasteellista. Onnistuin 

kuitenkin mielestäni löytämään ajantasaista ja tieteellisesti merkityksellistä aineistoa (myös kan-

sainvälistä), jota olen täydentänyt todellisesta elämästä löytämieni esimerkkien avulla. Palvelumuo-

toiluun liittyvä aineisto oli mielestäni ajantasaista ja tuoretta. Palvelumuotoilukirjallisuudesta pyrin 

valitsemaan viimeaikaisempia teoksia ja väitöskirjoja teoriani tueksi. Tutkimusmenetelmistä ker-

tova kirjallisuus on osittain vanhempaa tuotantoa, mutta se ei mielestäni tässä kohtaa ole ratkai-

seva tekijä lähteiden luotettavuuden osalta. 
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3.6 Validiteetti ja luotettavuus 

Tässä kappaleessa arvioin opinnäytetyön validiteettia ja reliabiliteettia eli luotettavuutta. Validiteetti 

(pätevyys, engl. validity) ilmaisee sen, miten hyvin tutkimuksessa käytetty mittaus- tai tutkimusme-

netelmä mittaa juuri sitä tutkittavan ilmiön ominaisuutta, mitä on tarkoituskin mitata; – mittaako tut-

kimus sitä, mitä sen avulla on tarkoitus selvittää (Hiltunen 2009, 2). Reliabiliteetti (luotettavuus, 

engl. reliability) ilmaisee sen, miten luotettavasti ja toistettavasti käytetty mittaus- tai tutkimusme-

netelmä mittaa haluttua ilmiötä (Hiltunen 2009, 9). 

 

Hiltusen (2009,3) mukaan validiteetti on hyvä silloin kun tutkimuksen kohderyhmä ja kysymykset 

ovat oikeat. Tutkimusongelmassa halusin selvittää innovaatiokeskuksen toimintoja yrittäjäasiakkai-

den näkökulmasta ja siksi voidaan todeta, että kyselyyn ja työpajoihin osallistuneet yrittäjät ovat 

kohderyhmänä oikea. Kyselyn kysymyksillä haluttiin selvittää niitä asioita, tiloja ja palveluita, joita 

yrittäjät toivoivat innovaatiokeskukseen. Tämän lisäksi kyselyn kysymykset keräsivät myös syvälli-

sempää tietoa yrittäjän tuntemuksista. Työpajoihin valikoituneet palvelumuotoilun menetelmät sekä 

ideointiin tarkoitetut kysymykset olivat myös oikeita keräämään tietoa tutkimusongelman ratkaise-

miseksi. Aineistoa saatiin kyselyn vastausmäärään ja työpajoihin osallistuneiden määrään nähden 

monipuolisesti ja se sisälsi myös syvällisempää tietoa sekä konkreettisia toimintaideoita ja -ratkai-

suja. Kyselyyn vastaajat ja työpajoihin osallistujat edustivat kuitenkin useamman eri alan yrittäjää, 

joten sen suhteen saatua aineistoa voidaan pitää hyvänä. Työpajoihin osallistuvilta kerättiin pa-

lautetta työpajojen jälkeen. Ensimmäisessä työpajassa tulleet kehitysehdotukset huomioitiin seu-

raavassa työpajassa. Näitä olivat muun muassa yhdessä tekeminen yksilötyöskentelyn sijaan sekä 

taustatiedon saaminen olemassa olevista innovaatiokeskuksista ja yritysyhteisöistä.  

 

Palvelumuotoilu asiakaskeskeisenä prosessina lisää myös opinnäytetyön validiutta, koska siinä 

korostuu asiakkaan näkökulma. Prosessin avulla voidaan varmistaa, että kerätty tieto on peräisin 

tulevien tilojen ja palveluiden käyttäjiltä. Aineistollisen analyysin osalta tulokset pohjautuvat kerätyn 

tiedon ryhmittelyyn ja on menetelmänä validi. Laadullista aineistoa on kerätty eri näkökulmista riit-

tävästi, jotta pystyttiin tekemään luotettavaa ryhmittelyä. 

 

Perinteiset tutkimusmenetelmät pyrkivät löytämään “totuuksia” pyytämällä isoa määrää asiakkaita 

täyttämään kyselyitä tai arvioimalla palvelun sujuvuutta. Näiden menetelmien avulla saadaan sel-

ville, miten asiakkaat suhtautuvat palveluun, mutta ei sitä, mistä tämä johtuu tai miten sitä voisi 

parantaa. Palvelumuotoilussa keskitytään pieneen määrään ihmisiä, mutta pureudutaan syvälle 
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perimmäisiin syihin. Tämän kaltainen tieto auttaa löytämään käyttäytymisen juurisyitä ja oivalta-

maan, miten palvelua tulisi muuttaa, jotta se loisi kaivattuja positiivisia kokemuksia (Kronqvist 

2016). 

 

Parhaimmatkin oivallukset ovat kuitenkin vain valistuneita arvauksia siitä, mikä voisi toimia. Jotta 

pystymme varmistamaan ideoiden toimivuuden ennen suuria investointeja, meidän tulee kokeilla 

niitä käytännössä. Pohjimmiltaan kokeilut ovatkin riskinhallintamenetelmiä. Testaamalla ideaa en-

nen sen tuotantoon saattamista estetään investointi palveluihin, joille ei ole tarvetta (Kronqvist 

2016). 

 

Kronqvist (2016) mukaan hyvä muotoilija aloittaa työnsä kysymällä “miksi?”. Miksi tämä palvelu on 

olemassa? Mitä arvoa sen odotetaan tuottavan sitä käyttäville ihmisille? Mitä maailma jäisi paitsi, 

jos sitä ei tarjottaisi? Keskeinen kyvykkyys tämän kysymyksen vastaamiseksi on kyky ymmärtää 

ihmisiä empaattisella tasolla. Muotoiluprosessissa empatia tarkoittaa kykyä omaksua asiakkaan 

näkökulma palveluun sekä syvällistä ymmärrystä niistä tunnetiloista, joita he kokevat käyttäessään 

palvelua. Empatia ei synny suunnittelupöydän ääressä, vaan vaatii kirjaimellisesti “kävelyä asiak-

kaan kengissä”. Empatia ei kuitenkaan ole vain tunnetta. Se on asiakkaan maailmankatsomuksen 

ymmärtämistä ja omaksuttujen ennakkoluulojen kyseenalaistamista. 

 

Luotettavuuden arvioinnin osalta voidaan todeta, että tutkimus ja prosessi ovat kyllä toistettavissa 

ja lopputulos on asiakasryhmän näkökulmasta luotettava, mutta sen lopputulokseen voi vaikuttaa 

se, minkälaisella taustalla olevat yrittäjät vastaavat kyselyyn ja osallistuvat työpajoihin. Yrittämi-

seen liittyvät perustoiminnot ovat suurimmalla osalla samoja, mutta vaihtelua syntyy mm. yrityksen 

elinkaaren suhteen, miltä alalta yritys on, missä yritys sijaitsee ja esimerkiksi yrittäjän persoonalli-

suudesta. Olen prosessin aikana myös oppinut, että palvelumuotoilu prosessin piirteisiin kuuluu 

olennaisesti se, että jos prosessi toteutettaisiin täysin eri osallistujilla, lopputulos saattaa olla täysin 

erilainen. 
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4 POHDINTA 

Opinnäytetyö on hyvin opettavainen prosessi ja luo mahdollisuuden uusiin ja erilaisiin kontakteihin 

ja teemoihin tutustumiseen. Omaa opinnäytetyön aihetta valitessani halusin lähteä rohkeasti etsi-

mään jotakin uutta näkökulmaa ja itselleni uutta kohderyhmää. Tiesin, että haluan perehtyä palve-

lumuotoiluun ja siihen liittyviin menetelmiin. Aiheeni löytyi lopulta itselleni tutun sosiaali- ja tervey-

denhoitoalan ulkopuolelta ja koen tämän avartaneen minun käsityksiäni esimerkiksi yrittäjyydestä, 

tavoista tehdä työtä ja yhteisöllisyyden merkityksestä.  

 

Opinnäytetyöni prosessi alkoi ennen vuoden vaihdetta 2020 aiheen ja yhteistyötahon löytymisellä. 

Aihe on yhteistyötahoni Innocellon näkökulmasta hyvin ajankohtainen, sillä heidän tavoitteenaan 

on innovaatiokeskuksen ja yritysyhteisön toiminnan käynnistäminen mahdollisimman pian. Ajan-

kohtaiseksi ja tärkeäksi aiheen tekee myös teoriassa esille tulleet asiat eli työelämän ja työympä-

ristöjen muutokset, innovaatiotoiminnan mahdollistaminen ja työympäristön asiakaslähtöinen suun-

nittelu.  

4.1 Opinnäytetyön prosessin eteneminen 

Opinnäytetyöni on edennyt toteutusvaiheessa pitkälti sille asetetun aikataulun ja budjetin suhteen 

suunnitelman mukaan (Kuvio 15). Aikataulun pitävyyteen vaikutti varmasti se, että siihen suunni-

teltiin riittävästi aikaa eri vaiheiden toteuttamiseksi. Esimerkiksi kyselyssä oli pitkä vastausaika ja 

työpajojen jälkeen varattiin riittävästi aikaa analyysivaiheeseen, kiteytykseen ja loppuraportin kir-

joittamiseen. Tein opinnäytetyöni yksin, mutta olen saanut yhteistyökumppaniltani Innocellolta val-

tavasti tukea ja sparrausta prosessin aikana. Loppuraportin kirjoittaminen yksin on ollut ainoa 

vaihe, jossa koen, että työparista olisi voinut olla apua. Koen saaneeni silti tukea ja apua kirjoitta-

miseen opettajilta, yhteistyökumppaniltani sekä vertaisarvioijalta. 
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KUVIO 15. Opinnäytetyön aikataulu suunnitelmassa esitetyn mukaan 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää innovaatiokeskuksen toimintaa asiakaslähtöisesti yrittäjä-

kohderyhmän näkökulmasta.  

 

Olen oppinut opinnäytetyön prosessin aikana kokonaisuudessaan valtavasti uusia asioita. Olen 

oppinut palvelumuotoilun menetelmistä sekä työpajojen fasilitoinnista. Tähän prosessiin on liittynyt 

erilaisten ohjelmien käyttöä mm. Mural, WordArt, Canva, Google-työkalut (kuten Forms), Microsoft 

Teams. Olen saanut hyödynnettyä myös omia vahvuuksiani, kuten visualisointia (piirtäminen, Po-

werPoint ja Canva-ohjelmien käyttö). 

 

Olen saanut mahdollisuuden tavata uusia ihmisiä ja työskennellä uusien työkalujen ja menetelmien 

parissa. Tavoitteeni oli päästä toteuttamaan kehittämistyö palvelumuotoilun menetelmiä käyttäen 

ja saada myös lisää varmuutta palvelumuotoiluprosessiin. Opinnäytetyön prosessi - suunnittelusta 

loppuraportin kirjoittamiseen on auttanut minua pääsemään tähän tavoitteeseen.  

 

Yhteistyön tekeminen Innocellon kanssa sujui todella hienosti ja sain heiltä tukea ja kannustusta 

koko prosessin ajan. Sovimme säännöllisesti palavereja ja tapasimme toisiamme livenä ja etänä 

koronatilanteesta huolimatta. Jaoimme ajatuksiamme ja sparrasimme toinen toisiamme. Olen ollut 

onnekas saadessani Innocellon jäseniltä arvokasta apua työpajojen järjestämisen suhteen. Yhteis-

työssä tehty projekti on sujunut ja onnistunut todella hienosti. Koen saaneeni myös paljon yrittäjien 

kanssa tehdystä työstä työpajoissa. Keskustelu ja ajatusten vaihto on laajentanut omaa osaamis-



  

51 

tani yrittämisestä ja yrittäjien kokemista ”kipukohdista”. Saamani positiivinen kokonaispalaute työ-

pajoihin osallistuneilta on myös vahvistanut itselleni onnistumisen kokemusta tämän opinnäytetyön 

osalta. 

 

Haluan kiittää kaikkia tämän opinnäytetyön eri vaiheissa yhteistyössä mukana olleita tahoja; Lohjan 

kaupungin yrityspalveluita, Innocellon erilaisissa rooleissa olevia jäseniä, työpajoihin osallistuneita 

yrittäjiä, ohjaavia opettajia, vertaisarvioijaa sekä tietenkin omia tukijoukkoja kotona. Ilman teitä tä-

män opinnäytetyön tekeminen olisi ollut paljon vaikeampi tie. 

 

Seuraavaksi pohdin prosessin aikana oppimaani ja saavutettuja tavoitteita sekä tekemiäni havain-

toja opinnäytetyön aiheeseen rajaamaani teoriatietoon pohjautuen. 

4.2 Työelämän ja työympäristöjen muutokset yrittäjän näkökulmasta 

Työntekemisessä ja työympäristöissä tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa tapahtuvat muutokset 

sekä esimerkiksi innovaatiotoiminnan avulla tuotettavat uudet yhteiskunnallisesti merkittävät inno-

vaatiot tekevät opinnäytetyöni aiheesta ajankohtaisen. Opinnäytetyön prosessiin liittyivät kysely ja 

työpajat, joilla selvitettiin yrittäjäkohderyhmän näkökulmia innovaatio-/yritysyhteisökeskuksessa 

toimimiselle ja työskentelemiselle. 

 

Kyselyssä ja työpajoissa yhtenä tavoitteena oli selvittää niitä muutosvoimia, jotka vaikuttavat yrit-

täjän työhön tällä hetkellä tai tulevaisuudessa. Halusin erityisesti löytää Lohjalle sijoittuvan inno-

vaatio-/yritysyhteisökeskuksen yrittäjäasiakkaan näkökulmaa tähän asiaan. Mielestäni onnistuin 

tässä ja kysely sekä työpajat toivat tietoa näihin asioihin. Yrittäjät nimesivät muun muassa asioita, 

jotka katsovat vaikuttavan lohjalaisen yrittäjän toimintaan ja työympäristön muutoksiin. Positiivisina 

asioina nähtiin helppo yhteys pääkaupunkiseudulle, mutta toisaalta toivottiin, että esimerkiksi yh-

teys lentokentälle tulisi olla toimivampi. Yliopistotason yhteistyö innovaatiotoiminnan näkökulmasta 

todettiin puutteeksi, mutta samalla nousi esille esimerkiksi Laurea ammattikorkeakoulun Lohjan 

kampuksen ja Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksian kanssa tehtävän yhteistyön lisää-

minen. Potentiaalia nähtiin Lohjalla toimivalle yrittäjälle myös logistiikan ja varastoinnin suhteen, 

sillä tilojen vuokrat lähempänä pääkaupunkia ovat korkeammat. Kehitettävinä asioina nostettiin uu-

sien tonttien kaavoittaminen ja eri alojen yrittäjien välisen yhteistyön kehittäminen vastaavalle ta-
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solle, kuin mitä lohjalaisen matkailualan yrittäjien välinen yhteistyö tällä hetkellä on. Toisten yrittä-

jien, asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kohtaamiselle kaivataan toimivia puitteita. Loh-

jalla ei yrittäjien näkökulmasta ole tällä hetkellä riittävästi edustavia neuvottelutiloja tai esimerkiksi 

riittävän suuria tiloja tapahtumien järjestämiseen saman katon alla. 

 

Käsitykseni siitä, että yrittäjien on nyt ja tulevaisuudessa jaettava yhä enemmän omaa osaamistaan 

toisten kanssa ja luoda tämän avulla jotakin täysin uutta ja täysin uusia mahdollisuuksia avartui. 

Tarvitsemme entistä enemmän yhdessä tekemistä ja innovointia vaikeiden globaalien ongelmien, 

kuten ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi. Nämä seikat nousivat esille myös työpajoissa ja analy-

sointivaiheessa. Yrittäjät nimesivät muun muassa yhteistyön ja vertaistuen tärkeiksi seikoiksi oman 

toiminnan kehittymisen kannalta. Lisäksi esimerkiksi yrityksen toiminnan ja tarpeiden muutosten 

mukaan muuntautumiskykyiset tilat ja palvelut koetaan merkityksellisiksi. 

 

Yrittäjät toivat esille asioita, jotka tukevat kaikkia yrittäjiä tausta riippumatta ja ne ovat heidän mu-

kaansa niin sanottuja ”peruspalveluita”, jotka hyödyntävät kaikkia tiloissa olevia toimijoita. Teori-

assa tämä nousee esille työelämän muutosvoimana, joka vie yhä enemmän kohti yhteiskäyttötiloja 

ja sitä, että kaikkea ei tarvitse omistaa ja osata itse. Ei ole välttämätöntä omistaa resursseja, vaan 

tärkeämpää on päästä näiden resurssien luokse. Esimerkiksi Tuulaniemi (2011, 19-20) vahvistaa 

tämän tulevaisuuden suunnan. Myös tulevat työtapojen muutokset halutaan yrittäjien näkökul-

masta otettavan huomioon, kuten teoriassa Blomqvist (2020) toi esille, eli tarvitaan uusia organi-

soitumismuotoja, kuten yritysten välisiä ekosysteemejä, asiantuntijayhteisöjä ja tiimejä. 

4.3 Innovaatiotoiminnan mahdollistaminen 

Opin prosessin aikana, että innovaatiotoiminnalla ja yhteisellä ideoinnilla on yrittäjille iso merkitys. 

Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen nousivat vahvasti esille innovaatiotoimintaan ja yritysyhtei-

söön liittyvissä kysymyksissä ja teemoissa, kyselyn ja työpajojen aikana. Kohtaamisen mahdollis-

taminen erilaisin tilaratkaisuin ja toiminnan keinoin nostettiin tärkeiksi teemoiksi. Yhteisöllisyyden 

ja innovaatiotoiminnan toteutumisen varmistamiseksi nähtiin isona tekijänä vastuuhenkilön tai toi-

minnan pyörittäjän merkitys. Tätä tukee teoriassa Amir (2020, 1) toteamus, että innovaatiotoimin-

nan ja yhteistoiminnallisuuden mahdollistamiseen tarvitaan yhteisömanagerin tyyppinen ihminen, 

joka on luomassa positiivisuutta, kohtaamisia, yhteisöllisyyttä ja innovaatiotoimintaa (innovaatioi-

den tuottaminen, esille tuominen ja ideoiden implementointi) yhteisön jäsenten välille. Teoria antoi 
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myös havaintoja siitä, että kohtaamiset ovat yksi tapa edistää luovuutta yhteisöllisissä monitilatoi-

mistoissa. Kohtaamiset eri ihmisten kanssa antavat keskustelujen myötä uusia näkökulmia mitkä 

voivat edistää uusien ideoiden syntymisessä. Innovaatiot edellyttävät vuorovaikutusta toisten 

kanssa, mutta luovuudelle pitää antaa myös tilaa itsenäisen työskentelyn ja mietiskelyn kautta. 

Borg (2016).  

 

Yrittäjät totesivat myös, että yrittäjältä toivotaan tietynlaisia ominaisuuksia innovaatiokeskuksessa 

toimimiselle, kuten esimerkiksi avoimuutta, sitoutumista yhteisiin pelisääntöihin, muutoshaluk-

kuutta ja yhteisten tavoitteiden eteen työskentelemistä, jotta yhteisöstä saisi kaiken sen potentiaalin 

irti, mitä sillä tavoitellaan. Tätä toivotaan kaikilta yhteisön jäseniltä esim. taustasta, yrityksen vai-

heesta tai iästä riippumatta. Yrittäjyyden takana on ihminen ja kuten Mitronen ym. (2015, 8-9) to-

teaa on ihmisen toimintaa ohjaamassa arvot, normit ja periaatteet, jotka monella tapaa ohjaavat 

ihmisten käyttäytymistä, sekä tietoisesti että tiedostamatta. Nämä tekijät ohjaavat valintoja ja pää-

töksentekoa sekä muovaavat ajatuksiamme siitä, mikä on meille sopivaa tai sopimatonta. Perus-

arvo kuvaa niitä tekijöitä, jotka oletetaan olevan itsestäänselvyyksiä ja ilman muuta kunnossa.  

4.4 Työympäristön asiakaslähtöinen suunnittelu 

Asiakaslähtöisyys tässä opinnäytetyössä varmistettiin palvelumuotoilun menetelmillä. Palvelumuo-

toilun prosessin mukaan edennyt opinnäytetyö varmisti yrittäjäasiakkaiden kuulemisen ja näkökul-

mien huomioon ottamisen. Palvelumuotoilun prosessin aikana opin muotoiluajattelua, johon kuuluu 

erityisesti empaattinen ja inhimillinen lähestymistapa.  Empaattisen muotoilun lähtökohta on ihmis-

ten/käyttäjien kokemuksien ymmärtäminen muotoiluprosessin alkuvaiheissa. Empaattisessa muo-

toilussa korostuu kuitenkin myös luova vuorovaikutus monialaisen ryhmän jäsenten välillä. Em-

paattisten menetelmien etuna on, että ne, sen lisäksi että niillä saadaan tietoa ja voidaan avata 

erilaisia näkökulmia, mahdollistavat jaetun kokemuksen ja tuovat näin ollen yhtymäkohtia, jotka 

tukevat yhteistyötä (Jyrämä ym. 2015, 57.) 

 

Palvelumuotoilun menetelmin tehty opinnäytetyöprosessi eteni mielestäni suunnitelman mukaan ja 

pystyin löytämään sellaiset lähestymistavat ja menetelmät, joilla pääsin yrittäjien ajatuksista ja toi-

veista kiinni. Otin työpajoista saamani palautteen huomioon prosessin myöhemmissä vaiheissa ja 

esimerkiksi toisen työpajan suunnitelmavaiheessa. Opin prosessin aikana sen, että palvelumuo-

toilu ei koostu ainoastaan erilaisista menetelmistä vaan se on ajattelutapa, joka johdattaa ja luo 
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ymmärrystä asiasta läpi prosessin. Opinnäytetyön toteuttamisen yhteydessä palvelumuotoilun yh-

teistoiminnallisten menetelmien käyttö varmeni ja menetelmien käytön osaaminen lisääntyi. 

 

Mitronen ym. (2015, 4) esittävät, että toimitilojen sijaan lähtökohtana tulisi olla se toiminta, jota 

tilojen tulee palvella. Työympäristöä tarkasteltaessa tulisi kiinnittää huomiota siihen, missä, miten 

ja keiden kanssa työntekijät itse asiassa työskentelevät ja minkälaiseksi heidän työnsä on muuttu-

massa tulevaisuudessa vaikkapa digitalisaation seurauksena. Näin työympäristöön liittyy merkittä-

vällä tavalla myös uusien työtapojen kehittäminen. Nämä asiat vahvistivat sitä, että opinnäytetyöni 

aihe ja lähestymistapa oli valittu hyvin, jotta innovaatiokeskuksen yrittäjäkohderyhmän ajatusten 

selvittäminen mahdollistui. 

 

Yrittäjät kertoivat tilojen suhteen tärkeimmiksi asioiksi erilaisiin tarpeisiin sopivat, joustavat työs-

kentelytilat, neuvottelu- ja kokoustilat sekä kohtaamisia edesauttavat yhteistoiminnalliset tilat. Pal-

veluista yritystoiminnan pyörittämiseen tarvittavat peruspalvelut, kuten postitus- ja kopiopalvelut, 

yhteiset keskitetyt hankinnat ja toimiston perustoiminnot nousivat tärkeiksi myös asioiksi sekä yrit-

täjille suunnatut keskitetyt ohjauspalvelut saman katon alla.  

 

Teoriaan viitaten yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä voidaan pitää lisäarvotekijöinä, jotka tuovat 

puolestaan tähän kokonaisuuteen arvokkaan lisän. Lisäarvotekijät liittyvät usein olosuhteisiin ja ih-

misten välisiin kohtaamisiin, joita varten tulee luoda kohtaamisia avustavia tekijöitä. Näitä ovat esi-

merkiksi erilaiset yhteistyö- ja tiimitilat, taukotilat, liikkumista helpottavat ratkaisut ja yhteydenpitoa 

helpottavat palvelut (Mitronen ym. 2015, 8-9). 

 

Analysointivaiheessa sain selkeästi lisää tietoa siitä, että yrittäjien tunteet, motivaattorit ja kipukoh-

dat on tärkeitä huomioitavia asioita toimintaa suunniteltaessa. Osallistujat toivat esille sen, että 

pelkät seinät, puitteet ja palvelut eivät vielä luo merkityksiä, vaan tarvitaan toimiva yhteisö ja eteen-

päin vievä voima, joka mahdollistaa nämä yhdessä mietityt asiat. Palveluiden, tilojen ja yhteisölli-

syyden avulla pystytään kuitenkin vastaamaan näihin tunnetason tarpeisiin, kun ne ovat tiedossa 

ja kirjattuna. Laadullisen analysoinnin vaihe toi mahdollisuuden paneutua kyselyyn, ja työpajoihin 

vielä pintaa syvemmältä ja pystyin tekemään aineistosta havaintoja, jotka muuten olisivat saatta-

neet jäädä vähäisemmälle huomiolle. Esimerkiksi palvelumuotoilun menetelmistä käyttämäni em-

patiakartta toi tähän toki omaa sisältöä.   



  

55 

4.5 Opinnäytetyön hyödyt ja jatkokehittämisideat 

Onnistuessaan vastaamaan opinnäytetyön lopputuloksena tulleisiin asiakastarpeisiin Kauppis! Bu-

siness Hub -innovaatiokeskuskonsepti luo suurta hyötyä alueella jo toimiville yrittäjille, uusille yrit-

täjille ja koko Länsi-Uudenmaan alueen vetovoimaisuudelle ja elinvoimaisuudelle. Lisäksi se saa-

vuttaa myös omalle toiminnalleen asettamia tavoitteita, joita ovat tukea lähiympäristön elinkeinoelä-

mää, yhteisöä ja ihmisiä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistyksen pyrkimyksenä on luoda yh-

teisen matalan kynnyksen kohtaamis- ja kehityspaikka sekä verkosto innovoijille, uusien toiminto-

jen kehittelijöille, alueen yrityksille ja potentiaalisille uusille yrittäjille.  

 

Kauppis! Business Hub -innovaatiokeskuksen jatkokehittämisen seuraavassa vaiheessa Innocello 

jatkaa liiketoimintasuunnitelman työstöä ja suunnitelmat innovaatiokeskuksen toteuttamiseksi ete-

nevät. Seuraavia kehittämisvaiheita ja -ideoita voisivat olla tarkan palvelukonseptin (sisältäen eri 

osa-alueet tiloista palveluihin jne.) ja erilaisten asiakasprofiilien luominen. Myös toiminnan käynnis-

tämiseen liittyvät toimenpiteet voivat toimia jatkokehittämistehtävänä. Innocello saa opinnäytetyön 

lopputuloksista arvokasta lisätietoa yrittäjäasiakkaiden näkökulmasta esimerkiksi liiketoiminta-

suunnitelman tekovaiheessa. Erityisesti vuonna 2020 koronapandemian myötä on korostunut mö-

keiltä käsin tehtävä etätyöskentely, joka on noussut kiinnostuksen kohteeksi. Lohja on Suomen 

neljänneksi suurin kesämökkikunta ja siksi on myös mobiilitiedoista käynyt ilmi, että pääkaupunki-

seudulta on siirrytty etätöihin kesäasunnoille. Tälle kohderyhmälle halutaan selvittää Lohjalla pal-

velutarpeita, joihin innovaatiokeskus voisi mahdollisesti tarjota palveluita. Tämän lisäksi Lohjan 

kaupunki näkee, että mm. yhdistyksien tarpeita olisi hyvä selvittää ja miettiä yhteistyötä innovaa-

tiokeskuksessa. Nämä seikat rajautuivat kuitenkin omassa opinnäytetyössäni pois, mutta voisivat 

olla jatkokehittämisen mahdollisuuksia. 

 

Opinnäytetyöni tulokset tuovat vahvistusta sille, että Lohja, koko Suomi ja vieläkin isommassa mit-

takaavassa koko maailma, tarvitsee tulevaisuuden työelämässä uusia työskentelytapoja, -tiloja ja 

innovaatioita sekä yhdessä tekemistä ja yhteisöllisyyttä. Yksinkin voi pärjätä, mutta uusien inno-

vaatioiden ja kasvamisen varmistamiseksi tarvitaan toisten ihmisten tukea, ideoita ja verkostoja. 

Avoimuutta, positiivista mieltä ja rohkeutta kokeilla uutta. Asioiden ja ideoiden jakaminen toisten 

kanssa ei ole itseltä pois, vaan sillä luodaan mahdollisuus jollekin ainutlaatuiselle ja uudelle; huip-

puinnovaatioille! 
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