
Palvelukonsepti digiajan johtamisen 
välineenä

Maarit Tihinen (toim.)

LAPIN AMKIN JULKAISUJA 
Sarja B. Tutkimusraportit ja kokoomateokset 21/2021

Artikkelikokoelma YAMK-opinnäytetöiden tuloksista





Palvelukonsepti digiajan johtamisen välineenä





Lapin ammattikorkeakoulu
Rovaniemi 2021

Sarja B. Tutkimusraportit ja kokoomateokset 21/2021

Maarit Tihinen (toim.)

Palvelukonsepti digiajan johtamisen 
välineenä
Artikkelikokoelma YAMK-opinnäytetöiden tuloksista



© Lapin ammattikorkeakoulu ja tekijät

ISBN 978-952-316-416-1 (pdf)
ISSN 2489-2637 (verkkojulkaisu)
                  
Sarja B. Tutkimusraportit ja  
kokoomateokset 21/2021

Toimittaja: Maarit Tihinen,  
YAMK-yliopettaja,  
Lapin ammattikorkeakoulu

Kansikuva: ideoinut ja luonut  
artikkelikokoelman tekijät

Lapin ammattikorkeakoulu
Jokiväylä 11 
96300 Rovaniemi

Puh. 020 798 6000
www.lapinamk.fi/julkaisut

Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto 
muodostavat yhdessä Lapin korkeakoulukonsernin.

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons 
Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla.



   
 

ESIPUHE 

YAMK-koulutuksen hakukriteereinä on vähintään kaksi vuotta työkokemusta 

alemman korkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittamisen jälkeen. 

Täten opiskelijoilla on yleensä vahva työelämäyhteys, jonka avulla he voivat opin-

tojensa aikana kehittää työelämää, useimmiten jopa omaa työyhteisöään. Lain-

säädännön (VNA 1129/2014 §5) mukaan YAMK-tutkintoon johtavien opintojen 

tavoitteena on mm., että tutkinnon suorittaneilla on laajat ja syvälliset tiedot sekä 

tarvittavat teoreettiset tiedot toimia työelämän kehittäjinä vaativissa asiantuntija- 

ja johtamistehtävissä sekä valmiudet seurata ja eritellä alan tutkimustiedon ja am-

mattikäytännön kehitystä. YAMK-tutkinnossa erityisesti opinnäytetyöt tuottavat 

syvällistä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio (TKI) -osaamista, jota alati muuttu-

vassa työelämän kehittämisessä tarvitaan. Opinnäytetyötöiden työelämälähtöiset 

kehittämistehtävät tarjoavat ainutlaatuisia oppimisympäristöjä, joissa TKI-osaa-

mista päästään syventämään työelämäläheisesti toimeksiantajaorganisaatioiden 

tarpeiden mukaisesti.  

MONT eli monialainen opinnäytetyö on keskeinen osa Digiajan palvelujohtami-

sen koulutuksen opiskelua. Opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä. Opiske-

lijat tutkivat ja prosessoivat työelämälähtöisiä ajankohtaisia ilmiöitä ja haasteita. 

MONT- opinnäytetyöprosessi etenee sekä monialaisissa teemaryhmissä että ja-

kaantuen teemaryhmän sisällä pienryhmiin ja työpareihin. Tämä julkaisu kokoaa 

Palvelukonseptoinnin johtaminen -teemaryhmän tuotokset. 

Palvelukonseptoinnin johtaminen -teemaryhmä on pureutunut opinnäytetyöartik-

keleissaan palvelukonseptoinnin tematiikkaan ja teorioihin digiajan johtamisen 

välineenä. Digitalisaation käynnistämä digimurros on jo pitempään vaikuttanut 

työn tekemisen prosesseihin ja työtapoihin sekä yritysten ja organisaatioiden pal-

veluihin; niiden tarjontamalleihin ja -muotoihin. Digitalisaatio on myös mahdollis-

tanut hajautetut toimintarakenteet ja etätyöskentelyn. Lisäksi COVID-19 pande-

mian myötä etätyöstä ja virtuaalityöstä on tullut uusi normi, joka vaikuttaa pysy-

västi työn tekemisen ja johtamisen käytänteisiin globaalisti. Palvelukonseptoinnin 

johtaminen -teemaryhmä on opinnäytetöissään tarkastellut, miten digiaikana pal-

velukonsepti voi toimia johtamisen välineenä joko uusien palveluiden luomisessa 

tai jo olemassa olevien palveluiden kehittämisessä.   
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Yleisesti kuvattuna palvelukonsepti voi toimia työkaluna, kun tarkastellaan ja so-

vitellaan yhteen yrityksen toimintoja työntekijöiden tavoitteiden ja asiakkaiden toi-

veiden kanssa, asiakkaan tarpeiden ollessa keskiössä. Palvelukonseptin avulla 

voidaan mallintaa organisaation toimintaa sekä asiakkaiden odotuksia palvelulta 

nyt ja tulevaisuudessa. Näin palvelukonseptoinnin avulla voidaan luoda ymmär-

rystä siitä, miten palvelun tuottajat ja asiakkaat näkevät palvelun. Lisäksi palve-

lukonseptin avulla voidaan havainnollistaa ja arvioida tulevia muutoksia tai niiden 

vaikutuksia. Palvelukonseptoinnin johtaminen -teemaryhmä on tutkinut opinnäy-

tetöidensä kontekstissa myös johtamisen näkökulmaa esimerkiksi tunnistamalla, 

millaisiin johtamisen haasteisiin palvelukonsepti tarjoaa ratkaisuja ja miten se 

mahdollistaa digitaalisten palveluiden asiakaslähtöisen ja tietoon perustuvan to-

teuttamisen. 

Digiajan palvelujohtaminen on Lapin ammattikorkeakoulun ylempi ammattikor-

keakoulututkinto. Koulutuksen keskeisiä kompetensseja ovat hajautettujen työ-

ympäristöjen johtamisosaaminen sekä monialaisen palvelutalouden kehittämis-

osaaminen; ne näkyvät myös MONT-prosessin tuotoksissa eri tavoin. Digiajan 

palvelujohtamisen koulutus, jonka opinnäytetyöprosessin tulosta tämä kokooma-

julkaisu edustaa, on täysin virtuaalinen koulutus. Niinpä koulutukseen on mah-

dollista hakeutua eri puolilta Suomea. Toteutustapa mahdollistaa myös sen, että 

opiskelijat voivat jopa asua ulkomailla koko koulutuksensa ajan. Opiskelijat koh-

taavat siten opintojensa aikana samoja haasteita kuin hajautettujen työympäris-

töjen työntekijät. Lisäksi keskeisenä ’mausteena’ Digiajan palvelujohtamisen kou-

lutukselle on, että opiskelijavalinnan yhteydessä varmistetaan, että opiskelijoiden 

koulutus ja työelämätaustat ovat monialaisia. Myös tällä tavalla varmistetaan, että 

opiskelijat saavat laaja-alaisen ymmärryksen ja osaamisen monialaisesta palve-

lutaloudesta ja hajautetuista toimintaympäristöistä sekä niiden haasteista ja ke-

hittämistarpeista. 

Tässä julkaisussa esiteltävät opinnäytetyöt on tehnyt yhdeksän (9) monialaisen 

opiskelijan ryhmä: Anna-Maria Alm, Marjo Innanen, Riikka Lahtela, Soili Lehti-

nen, Elisa Niva, Nina Rautiainen, Anne Saloniemi, Henna Suhonen ja Anni Vilja-

nen. Ryhmän opiskelijoiden pohjakoulutukset ovat metsätalousinsinööri (AMK), 

restonomi (AMK), sosionomi (AMK) sekä tradenomi (AMK). He työskentelevät 

sekä yksityisellä että julkisella sektorilla erilaisissa asiantuntija- ja kehittämisteh-
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tävissä. Tämän julkaisun artikkeleissa käsiteltyjen kehittämistöiden toimeksianta-

jat olivat Koulutuskuntayhtymä OSAO, Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin Koulu-

tuskeskus REDU, Lapin yliopisto, LapIT Oy ja Siun sote - Pohjois-Karjalan sosi-

aali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. 

Palvelukonseptoinnin johtaminen -teemaryhmä muodostui opiskelijoiden ilmoit-

tamien kiinnostuksen kohteiden ja alustavien opinnäytetyöaihioiden perusteella. 

Joillakin opiskelijoilla oli jo opintojensa alussa toimeksiantaja tiedossa joko 

omalta työnantajaltaan tai joltakin toiselta organisaatiolta; joidenkin opinnäyte-

työtä tekevien pienryhmien aihe ja toimeksiantaja varmentui MONT-prosessin ai-

kana. Teemaryhmän sisällä työparit ja pienryhmät muotoituivat pikkuhiljaa syk-

syn 2020 aikana samalla, kun opinnäytetöiden aiheet tarkentuivat. Pienryhmien 

ja työparien muodostumista tukivat henkilökohtaisten kiinnostuksen kohteiden li-

säksi oppimistehtävät, joissa teemaan liittyviä käsitteitä tunnistettiin ja määritel-

tiin. Viimeiset toimeksiantajat löytyivät ja varmentuivat tammikuussa 2021. Lop-

putuloksena muodostui viisi opinnäytetyötä, joiden artikkelit on koottu tähän jul-

kaisuun. 

MONT-opinnäytetyöprosessi eteni noin kerran kuukaudessa toteutuvien virtuaa-

listien ohjaajavetoisten tapaamisten kautta. Teemaryhmäkohtaisen ohjauksen li-

säksi opinnäytetyötä tekevillä pienryhmillä ja yksilöillä oli mahdollista saada oh-

jausta myös erikseen. Opiskelijat kokoontuivat myös itsenäisesti keskenään kai-

kille yhteisen teeman – palvelukonseptoinnin johtaminen – käsitteiden tunnista-

mista ja jäsentämistä sekä teoreettisen tietoperustan rakentamista varten.  Nyt 

päättynyt opinnäytetyöprosessi alkoi syksyllä 2020 ja päättyi lokakuussa 2021 

pidettyihin päätöswebinaareihin, joissa kaikkien neljän teemaryhmän opinnäyte-

työt esiteltiin saman päivän aikana. Palvelukonseptoinnin johtaminen -teemaryh-

mällä oli kuluneen noin 1,5 vuoden aikana yhdeksän verkkotapaamista, joiden 

aikana käytiin läpi mm. yhteiseen teemaan ja yksittäisiin opinnäytetöihin liittyviä 

käsitteitä, menetelmällisiä lähestymistapoja, tieteellisen kirjoittamisen perusteita, 

YAMK-opinnäytetyökriteeristöä sekä opinnäytetyöprosessin eri vaiheita. Yhteis-

ten kokoontumisten aikana sekä kokoontumisten välissä teemaryhmä työsti ak-

tiivisesti yhteistä tietoperustaa sekä omia työelämälähtöisiä opinnäytetöitään. 

Vaikka opinnäytetöiden tutkimuskysymykset vaativat välillä opiskelijoilta syväl-

listä ja aikaa vievää paneutumista esim. kyselytutkimusten, haastattelujen tai työ-

4



pajojen järjestämisen ja tulosten analysoinnin muodossa, teemaryhmä toimi kii-

tettävällä tavalla yhtenäisenä tiiminä koko prosessin ajan. Tämä näkyi mm. siinä, 

että opiskelijat jaksoivat tsempata toisiaan prosessin aikana alusta loppuun asti. 

Lisäksi opiskelijat hioivat yhteistä tietoperustaa huolella ja tuottivat yhdessä laa-

dukkaan yhteenvedon ja kuvauksen, miten palvelukonsepti toimii johtamisen vä-

lineenä. 

Jokainen MONT-prosessi on erilainen ja ainutlaatuinen, vaikka oppimistehtävät 

ja tavoitteet ovat samat. Kukin teemaryhmä toimii hiukan eri tavoin, riippuen pal-

jon esimerkiksi koko ryhmän yhteishengestä ja synergiasta. Palvelukonseptoin-

nin -teemaryhmän sitoutuminen työskentelyyn, myös yhteisen teoriapohjan ra-

kentamiseen, on ollut vahvaa ja tavoitteellista alusta alkaen. Ryhmän jäsenet 

ovat aktiivisesti osallistuivat yhteisiin tapaamisiin. Lisäksi tiimi on osin spontaa-

nisti, mutta myös systemaattisesti, keskustellut, ideoinut ja auttanut toinen tosi-

aan yhteisten virtuaalisten ohjauskertojen välillä. Opiskelijat kokoontuivat mm. 

säännöllisesti keskenään keskustelemaan edistymisestä ja ryhmän yhteisestä 

teemasta. Ainutlaatuinen yhteishenki kantoi jokaisen opinnäytetyön tavoittee-

seen, työt valmistuivat ajallaan. Ohjaajana tunnen tällä hetkellä haikeutta, mutta 

myös iloa jokaisen valmistuneen opinnäytetyön johdosta. 

Haluan kiittää koko ryhmää, teitä jokaista yhdessä ja erikseen. Ohjaavana opet-

tajana innostuu aina itsekin, kun saa tilaisuuden ohjata asiantuntevia ja sitoutu-

neita opiskelijoita, joilla on aito halu kehittää työelämää. Mielenkiintoiset keskus-

telut sekä luodut ratkaisut ja kehitysehdotukset ovat myös opettajalle aina uuden 

oppimista. Tämän kokoomajulkaisun artikkelit tuovat uutta tietoa, toimintamalleja 

ja työelämän tarpeisiin kehitettyjä ratkaisuja käyttöönotettaviksi ja edelleen jatko-

kehitettäviksi. Lämpimät kiitokset myös toimeksiantoja antaneille organisaatioille 

ja niissä kehittämistöiden ohjauksesta vastanneille henkilöille.  

Rovaniemellä 30.11.2021  

FT Maarit Tihinen, YAMK-yliopettaja, Lapin AMK Master School 
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PALVELUKONSEPTI DIGIAJAN JOHTAMISEN VÄLINEENÄ 

Anna-Maria Alm, Marjo Innanen, Riikka Lahtela, Soili Lehtinen, Elisa Niva,  

Nina Rautiainen, Anne Saloniemi, Henna Suhonen & Anni Viljanen 

 
Johdanto 

Artikkelikokoelmassa on viisi Digiajan palvelujohtamisen koulutusohjelman opin-

näytetyötä, joiden yhteisenä kokoavana teemana oli palvelukonseptoinnin johta-

minen. Artikkelikokoelma muodostui kuvion 1 mukaisista pienemmistä aihealu-

eista. Aikaisempien tutkimuksien ja kirjallisuuden pohjalta hahmoteltiin yhteistä 

ymmärrystä siitä, miten palvelukonsepti voi toimia johtamisen välineenä uusien 

palveluiden tai jo olemassa olevien palveluiden kehittämisessä. Samalla pyrittiin 

tunnistamaan, millaisiin johtamisen haasteisiin palvelukonsepti tarjoaa ratkaisuja 

ja miten se mahdollistaa digitaalisten palveluiden asiakaslähtöisen ja tietoon pe-

rustuvan toteuttamisen. 

 

Kuvio 1. Artikkelikokoelman teemat palvelukonseptin ympärillä. 

Yhteinen tietoperusta koostuu kolmesta pääosasta, joista ensimmäisessä esitel-

lään palvelukonseptin merkitystä digiajan johtamisessa. Toisessa osassa käsitel-

lään opinnäytetöiden tutkimus- ja kehittämismenetelmiä, aineiston analysointia 
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sekä luotettavuutta ja eettisyyttä. Kolmantena osiona on pohdintaa perustuen 

teemaryhmän yhteisen kirjoitusprosessin aikaisiin keskusteluihin. 

Digiajan palvelukonseptin keskeiset tekijät 

Palvelukonsepti 

Palvelukonsepti on käsitteenä yleisesti käytössä, mutta kirjallisuudessa sitä ei ole 

määritelty täsmällisesti (Goldstein, Johnston, Duffy & Rao 2002, 121; Syrjä 2016, 

3). Palvelukonseptoinnin määrittelyä voidaan lähestyä tarkastelemalla erikseen 

käsitteitä palvelu ja konsepti. Spohrer, Maglio, Bailey ja Gruhl (2007, 72) määrit-

televät palvelun asiakkaan ja palveluntarjoajan välille muodostuvana arvon luo-

misena, jossa vaihdetaan esimerkiksi osaamista tai tietämystä. Konsepti puoles-

taan on Suomessa määritelty useilla tavoilla, esimerkiksi ajatuksena, ideana ja 

kokoelmana ideoita, jotka ratkaisevat jonkin ongelman (Iljin 2006, 77–78). Heik-

kilä (2017, 268) määrittelee konseptin suunnitelluksi, osista muodostuvaksi joh-

donmukaiseksi kokonaisuudeksi. 

Tarkan määritelmän puuttumisesta huolimatta palvelukonseptille on kirjallisuu-

dessa erilaisia määritelmiä. Clark, Johnston ja Shulver (2000, 72) määrittelevät 

palvelukonseptin palvelusta muodostetuksi mielikuvaksi. Organisaation johto ja 

osakkaat, työntekijät ja asiakkaat omaavat konseptista omanlaisensa käsityksen. 

Palvelukonsepti ottaa kantaa siihen, miten organisaatio toimii ja mitä asiakkaat 

odottavat siltä nykyhetkessä. Se toimii hyödyllisenä työkaluna sovitettaessa asi-

akkaiden toiveita, työntekijöiden tavoitteita ja yrityksen toimintoja yhteen (Clark 

ym. 2000, 72–74.) Vastaavasti Paulišićin, Tankovićin ja Hrvatinin (2016, 235) mu-

kaan, Olsen ja Wyckoff (1978) käyttivät ensimmäisinä palvelukonseptoinnin ter-

miä asiayhteydessä, jossa kuvattiin asiakkaalle pakattujen ja myytävien osien ko-

konaisuutta. 

Goldsteinin ja muiden (2002, 124) mukaan palvelukonsepti voidaan käsittää 

suunnittelua ja kehittämisprosessia ohjaavana viitekehyksenä (Kuvio 2), joka si-

sältää kaikki vaiheet ideasta käyttöönottoon (Paulišić ym. 2016, 235). Palvelu-

konseptilla konkretisoidaan palvelun luonnetta siten, että konsepti ei vain määrit-

tele mitä ja miten palvelulla tuotetaan, vaan myös varmistetaan integraatio niiden 

välillä.  Lisäksi asiakkaiden tarpeet ja organisaation strateginen tavoite voidaan 

liittää yhteen palvelukonseptin avulla. (Goldstein ym. 2002, 123–124.) 
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Kuvio 2. Palvelukonseptin perusmalli (Goldstein ym. 2002, 124) 

Palvelukonseptointi lisää ymmärrystä siitä, miten asiakkaat ja palvelun tuottajat 

näkevät palvelun prosessit ja tehtävät tai niiden tuloksen. (Goldstein ym. 2002, 

131; Laitinen 2013, 107.) Palvelukonsepti tuottaa perustan sille, mitä ja miten 

kehitetään, jotta asiakkaan tarpeet ja toiveet tulevat täytetyiksi asiakaskokemuk-

sen ja palvelun tuottamalla arvolla (Goldstein ym. 2002, 131). Palvelukonseptointi 

ymmärretään tässä artikkelissa kiteytetysti Goldsteinin ym. (2002, 124) sekä 

Clarkin, Johnstonin ja Shulverin (2012, 49–50) mukaan yhteisesti määriteltynä ja 

jaettuna ymmärryksenä palvelun ulottuvuuksista. Palvelukonsepti toimii viiteke-

hyksenä palvelun tuottamisen, muutosten ja kehittämisen arvioimiselle ja se luo 

strategisen tarkoituksen palvelun suunnitteluun (Goldstein ym. 2002, 132). 

Asiakkaat palvelukonseptoinnin keskiössä 

Andersonin, Pearon ja Widenerin (2008, 366, 368) mukaan asiakastyytyväisyy-

den saavuttaminen vaatii tietoa palvelukonseptista ja sen osista, mutta myös ym-

märrystä asiakkaista (Kuvio 3). Asiakkaiden tarpeiden ja odotusten ymmärtämi-

nen sekä heidän osallistamisensa tulevaisuuden palveluiden kehittämiseen on 

olennaista (Vehmas, Ervasti, Tihinen & Mensonen 2015, 80). Levanto (2015) to-

teaa asiakkuusosaamisen mahdollistavan hyvän asiakaskokemuksen tuottami-

sen. Asiakas sitoutuu organisaatioon usein tuotteen tai palvelun vuoksi, mutta 

erityisesti sen perusteella, miten organisaatiossa häntä kohdellaan asiakkaana 
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(Levanto 2015). Löytänä ja Kortesuo (2011, 19) lisäävät, että palveluiden tuotta-

misesta tulisi siirtyä palvelukokemuksiin, joiden kautta luodaan uusia mahdolli-

suuksia kasvattaa arvoa asiakkaalle sekä syventää asiakassuhdetta. Palveluja 

tuotetaan ja kokemuksia luodaan. Kokemukseen liittyy asiakkaan tulkinta asioista 

ja tilanteista. (Löytänä & Kortesuo 2011, 19.) 

 

Kuvio 3. Palvelukonseptointiin liittyvät asiakaskäsitteet 

Chepurin ja Bellamkodan (2019, 7–8) mukaan asiakaskokemusta tarkastellaan 

useista näkökulmista, kuten tunne, asiakkaan ominaisuudet, reaktio sekä koke-

mus palvelujen ja ympäristön yhdistelmästä. Asiakaskokemus on Löytänän ja 

Kortesuon (2011, 7) mukaan mielikuvien, kohtaamisten ja tunteiden summa mikä 

asiakkaalle muodostuu yrityksen toiminnasta. Becker ja Jaakkola (2020, 643) 

määrittävät asiakaskokemuksen sisältävän monenlaisia toimintoja ja reaktioita, 

joiden voimakkuus ja luonne vaihtelevat. Asiakkaat arvioivat palvelua tilannekoh-

taisesti, aistinvaraisesti ja kokemuksellisesti. Heillä on yleensä päämäärä, jota he 

tavoittelevat käyttäessään palvelua. (Mitronen & Rintamäki 2012, 196.) Savolai-

nen ja Lehmuskoski (2017, 16–17) jatkavat, että onnistuneen asiakaskokemuk-

sen tuottaminen on usein organisaatioiden tärkein digimuutoksen tavoite. 

Kukkonen (2016, 38–39) näkee asiakaskokemuksen ensisijaisesti asiakasarvon 

johtamisena asiakkaan näkökulmasta. Asiakastyytyväisyys syntyy hänen mu-
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kaansa, kun asiakaskokemus vastaa asiakkaan odotuksia kaikissa kohtaami-

sissa. Asiakaskokemuksen johtamisessa on kyse asiakkaan subjektiivisista aja-

tuksista eli mitä mieltä hän on itse organisaatiosta ja sen palveluista. (Kukkonen 

2016, 38–39.) Myös Mänttäri ja Sutinen (2019, 107) kuvaavat asiakaskokemuk-

sen johtamista yrityksen liiketoimintaa ohjaavana ja kehittävänä tekijänä, jossa 

asiakaslähtöisyyttä edistetään sisäisiä toimintoja kehittämällä. Korkiakosken ja 

Karhisen (2019, 187, 188) mukaan tällaisia sisäisiä toimintoja ovat esimerkiksi 

organisaation siilojen poistaminen, teknologia asiakastiedon hallinnassa, analy-

tiikan osaamisen kehittäminen, yhteisesti määritellyt prosessit ja tavoitteet sekä 

asiakastyötä tukeva yrityskulttuuri. 

Onnistuneessa palvelukokemuksessa asiakas on keskiössä ja organisaatio ra-

kentaa omat toimintonsa asiakkaan ympärille (Mitronen & Rintamäki 2012, 196; 

Schmitt 2003, 25–30). Lopputuloksena asiakaskokemuksesta syntyvät luottamus 

ja asiakastyytyväisyys (Kukkonen 2016, 38–39). Tyytyväisillä asiakkailla ei ole 

tarvetta palveluntuottajan vaihtamiseen ja positiivisen asiakaskokemuksen 

myötä organisaatio voi saada asiakassuhteesta arvoa asiakasuskollisuuden 

muodossa (Fernández ym. 2000, 81; Kukkonen 2016, 38–39). Kurronen (2015, 

29) huomauttaa, että palvelukokemuksesta odotetaan syvempää merkitystä ja 

arvoa palvelun käyttäjälle. Resursseja tehostamalla ja palveluja karsimalla ei 

voida vastata palvelun kysyntään ja laatuun (Kurronen 2015, 29). 

Brunon, Dell`Aversanan ja Zuninon (2017, 2) mukaan asiakasymmärrys voidaan 

nähdä työntekijän asenteena tai taipumuksena vastata asiakkaan tarpeeseen. 

Organisaatiotasolla asiakasymmärrys on sitä, että asiakkaan tarpeisiin ja laa-

tuodotuksiin pyritään vastaamaan (Bruno ym. 2017, 2). Laitisen (2013, 139) mu-

kaan kehityksessä on kyse ajattelun muutoksesta, jossa suljetusta palvelusta siir-

rytään hyödyntämään asiakkaita palvelun kehittämisessä ja suunnittelussa kes-

keistä on myös asiakastiedonkeruu. Laitinen (2013, 88) kuvaa palvelutuotanto-

osallisuutta ja vastuuta yleiseurooppalaiseksi ilmiöksi. Fernández, Montes ja 

Vazques (2000, 81) huomauttavat, että kun asiakkaat huomaavat hyötyvänsä 

odotustensa ja tarpeidensa kertomisesta, he ovat myös halukkaampia antamaan 

omaa aikaansa lisätäkseen asiakasymmärrystä. 

Kokemusmaailman analysointivaihe on asiakaskokemuksen kehittämisessä tär-

keintä. Tuotettavat kokemukset, miten haluttuun lopputulokseen päästään sekä 
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asiakkaan saama arvo määritellään asiakaskokemusten perusteiden luomisvai-

heessa. Asiakaskokemusta tulee tukea palvelun käytettävyys ja visuaalisuus. 

Palvelun analysoinnin ja asiakaskokemukseen sopimattomien kohtien poistami-

sen jälkeen tuotetaan asiakasrajapinta, jossa määritellään kohtauspisteet ja toi-

mintamallit palvelun ja asiakkaan välillä. Palvelun kehitystä tukee asiakaskoke-

muksen kehittämiseen sitoutuminen. (Mitronen & Rintamäki 2012, 196; Schmitt 

2003, 25–30.) Fernández ja muut (2000, 81) huomauttavat, että organisaation on 

ymmärrettävä asiakaslähtöisyyden olevan sitä tehokkaampi, mitä laajemmalle or-

ganisaatio pystyy sen jakamaan omassa toimintaympäristössään. Toimiva vuo-

rovaikutus kehitystyössä tuottaa arvoa niin asiakkaalle kuin organisaatiollekin ja 

on samalla kilpailuetu, jota on mahdoton kopioida (Fernández ym. 2000, 81). 

Tuulaniemi (2011, 85) näkee palveluosaamisen palvelukonseptoinnin merkityk-

sellisimpänä osa-alueena sen onnistumisen ja arvon jalostumisen kannalta kat-

sottuna. Palveluosaaminen koostuu muun muassa strategisen ajattelun kyvyk-

kyydestä, kielitaidosta ja asiakaslähtöisyydestä. Asiakaslähtöisyyden sisällöistä 

on nostettu esiin toimintaympäristön tuntemus, asiakaspalvelutaidot, palveluiden 

yhteiskehittäminen sekä tiedon tuottaminen ja –soveltaminen (Palveluosaamisen 

koulutus 2021). Humanistinen ammattikorkeakoulu (2021) erittelee lisäksi, että 

palveluosaamisessa palvelun kehittäjiltä vaaditaan palveluiden konseptoinnin tai-

toa sekä taitoa luoda arvoa asiakkaalle. Kukkonen (2016, 16) muistuttaa, että 

hyvä asiakaskokemus lisää asiakasuskollisuutta, joka puolestaan parantaa orga-

nisaation tuloksellisuutta. 

Tiedon rooli palvelukonseptissa 

Digitalisaatio on Valtiovarainministeriön (Digitalisaation tilannekuva- ja mittaamis-

työ- toimintamallikokeilun kuvaus 2021, 10) määritelmän mukaan kompleksinen, 

useiden tekijöiden ja sattumien kautta kehkeytyvä ilmiö. Digitaalinen muutos ulot-

tuu koko yhteiskuntaan ja digitaaliset teknologiat vaikuttavat kaikkien toimialojen 

talouteen ja toimintaan (Vehmas ym. 2015, 80, 89). Digitalisaatio on avannut uu-

sia mahdollisuuksia organisaatioille ja yrityksille harjoittaa liiketoimintaa (Kukko-

nen 2016, 15). Asiakaslähtöisyys ja sujuvat palvelukokonaisuudet ovat olleet 

2010-luvun loppupuolella esillä julkisen sektorin kehityslinjoissa, jotka edellyttä-
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vät parempaa tietopohjaa ja tiedon hallintaa (Leskelä ym. 2019, 12) sekä tietore-

surssien hyödyntämistä päätöksenteossa (Digitalisaation tilannekuva- ja mittaa-

mistyö- toimintamallikokeilun kuvaus 2021, 5). 

Vehmaan ja muiden (2015, 80) mukaan dataa pidetään taloudellisen kasvun, in-

novaatioiden ja digitalisaation vauhdittajana. Vastaavasti Laihonen ja muut 

(2013, 10, 19) mainitsevat menestyksen perustuvan nykypäivän yhteiskunnassa 

pitkälti tietoon, johon liittyviä käsitteitä on paljon ja niiden käyttäminen on usein 

epätäsmällistä. Yleisesti käytetty tapa jäsentää käsitteistöä erottaa tiedon eri ja-

lostuksen asteen tasot toisistaan on jakaa tieto dataan, informaatioon ja tietämyk-

seen (Breiter & Light 2006, 209; Dalkir 2005, 35; Laihonen ym. 2013, 17–18). 

Jako on Breiterin ja Lightin (2006, 210) mukaan peräisin Ackoffin (1989) luomasta 

viitekehyksestä, jossa kuvataan kolme vaihetta, joiden kautta raakadatasta ede-

tään päätöksenteon tukena käytettävään tietoon. Puhuttaessa tiedosta voidaan 

tarkoittaa mitä tahansa tiedon jalostuksen vaihetta (Laihonen ym. 2013, 19). Eri-

tyisesti Suomen kielessä käsitteiden tieto ja informaatio monitulkintaisuus ja erot-

taminen aiheuttavat keskustelua (Huotari & Savolainen 2008, 18; Jalonen, Lai-

honen & Lönnqvist 2012, 139). 

Pelkkä data ei sellaisenaan ole vielä merkityksellistä, mutta kun sitä jalostetaan 

ja data saa kontekstin, niin se muuttuu informaatioksi. Tietämykseksi informaatio 

jalostuu, kun sitä hyödynnetään toiminnan ohjaamiseen. (Breiter & Light 2006, 

210.) Nonakan ja Takeutchin (1995, 59) mukaan tietoa voidaan lähestyä myös 

tarkastelemalla sitä, miten se on luotu ja miten tiedon luomisen prosessia hallin-

noidaan. Heidän ajattelunsa perustuu Polanyin (1966) tapaan erottaa hiljainen ja 

eksplisiittinen tieto toisistaan. Hiljainen tieto on henkilön yksilöllistä kokemuksen 

kautta kertynyttä tietämystä ja osaamista, kun taas eksplisiittinen tieto on kirjalli-

sesti ja numeraalisesti helposti tallennettavaa ja jaettavaa tietoa (Laihonen ym. 

2013, 18). Digitaaliset alustat ovat välttämättömiä eksplisiittisen tiedon käsittele-

miseksi, mutta samalla hiljaisen tiedon ja inhimillisten tekijöiden käsittely, kuten 

vuorovaikutuksen ja kulttuurin huomioiminen, ovat olennaisia teknologian ja digi-

taalisten palveluiden käyttöönotolle (Zbuchea & Vidu 2018, 701). 

Digitalisaatio on muuttanut asiakkaiden käyttäytymistä, mikä on huomioitava uu-

sien palveluiden kehittämisessä (Vehmas ym. 2015, 89). Digitaaliset teknologiat 

ovat keskeisessä asemassa, kun pyritään vastaamaan asiakkaiden odotuksiin 
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(Jylkäs 2020, 4). Lisäksi uusien toimintamallien toteuttamisessa tarvitaan tietoa 

asiakkaan poluista eri palveluiden välillä (Leskelä ym. 2019, 12), minkä tiedon 

liikkuminen digitaalisten palveluiden taustalla mahdollistaa (Kauko 2018, 122; Di-

gitalisaation tilannekuva- ja mittaamistyö- toimintamallikokeilun kuvaus 2021, 5). 

Han ja Geum (2020, 5–6) tarkastelevat tiedon hyödyntämistä sen kautta, millai-

nen rooli datalle on annettu digitaalisen palvelun vuorovaikutuksessa (Kuvio 4). 

Datan rooli voi olla vain tukea palveluprosessia. Pitemmälle vietynä data toimii 

välittäjänä palveluprosessin tai sen lopputuloksen optimoimiseksi tai jos datan 

rooli on luoda lisäarvoa, niin se mahdollistaa palvelun personoimisen asiakas-

kohtaisesti. (Han & Geum 2020, 5–6.) 

Kuvio 4. Digitaalisen palvelun dataintegraatioiden tyypit: A data tukijana, B data välittä-

jänä, C data arvon luojana (mukaillen Han & Geum 2020, 5) 

Toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muuttuessa nopeasti voidaan dataan pe-

rustuvaa toiminnan ohjausta tehdä myös hyödyntämällä muuta kuin organisaa-

tion omasta toiminnasta kertyvää sisäistää dataa (Laihonen & Ahlgrén-Holappa 

2020). Ulkoista dataa voidaan saada esimerkiksi sidosryhmiltä, kumppaneilta tai 

asiakkailta (Han & Geum 2020, 4). Digitalisaatio on mahdollistanut tiedon kerää-

misen monipuolisemmin palvelujen tosiasiallisten käyttäjien tarpeista, minkä 

avulla palveluita voidaan muokata palveluita asiakaslähtöisemmäksi (Miettinen, 

Raulio & Ruuska 2011, 13–14; Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukena 

2016, 35–36) ja kehittää uusia innovaatioita (Han & Geum 2020, 4). Uudet me-

netelmät tehdä yhteistyötä tiedon tuottamisen ja vaihtamisen kehittämiseksi ovat 

tarpeellisia (Annanperä, Liukkunen & Markkula 2015, 12). 

Palvelukonseptoinnissa datan rooli tulisi määritellä jo alkuvaiheessa. Jos datan 

roolina on vain tukea digitaalista palvelua ja tehostaa nykyisiä palveluprosesseja, 

voidaan palvelukonsepti suunnitella ensin ja lisätä datan käyttö toissijaiseksi 

osaksi sitä. Sen sijaan, jos tavoitteena on älykkäämpien tietoperustaisten palve-

luiden kehittäminen, tulee jo ennen palvelukonseptin kehittämistä selvittää, mitä 
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dataa on saatavilla. (Han & Geum 2020, 4, 8.) Digitaalisen kehittämistyön kes-

keisinä elementteinä tunnistetaan myös ajantasainen tiedonvaihto, toimivat raja-

pintaratkaisut ja yhteisen tietopohjan rakentaminen sekä asiakkaan näkökul-

masta selkeä kokonaisuus, joiden myötä kehitetään myös laatua ja tehokkuutta 

(Ailisto, Heikkilä, Helaakoski, Neuvonen & Seppälä 2018, 1–2; TE-palvelustrate-

gia 2020, 21, 37). 

Palvelukonsepti johtamisessa 

Palvelukonseptilla on olennainen rooli palvelumuotoilussa ja uusien palveluiden 

kehittämisessä (Goldstein ym. 2002, 121), mutta se voidaan Johnstonin, Clarkin 

ja Shulverin (2012, 39–40) mukaan katsoa lukeutuvan palvelutoimintojen johta-

misen ydintehtäviin sekä työkaluksi palvelujen suunnitteluun, tarjoamiseen ja ke-

hittämiseen. Palvelukonseptiin keskittymällä organisaatio voi synnyttää itselleen 

strategisen etulyöntiaseman (Goldstein ym. 2002, 132; Johnston ym. 2012, 39–

40). Se yhdistää organisaation strategiset aikomukset ja asiakkaiden tarpeet 

(Goldstein ym. 2002; 121), mutta tarjoaa myös välineen, jolla työntekijät voivat 

autonomisesti toteuttaa yhteisesti jaetun ja määritetyn konseptin kehittämisen 

vaatimat toimenpiteet (Beltagui, Sigurdsson, Candi & Riedel 2017, 609). Selkeät 

määritykset ennen palvelun suunnittelua ja kehittämistä ovat kriittisen tärkeitä, 

jotta konseptia voidaan hyödyntää päätöksenteon tukena palvelua kehitettäessä 

ja ylläpidettäessä (Goldstein ym. 2002, 122). 

Tuulaniemen (2011, 189) mukaan palvelukonseptissa kuvataan palvelun keskei-

nen idea ja sisällön määrittelyssä pohditaan, millainen on asiakkaalle annettava 

palvelulupaus, mikä on palvelun ansaintalogiikka, miten konseptin avulla erottau-

dutaan muista kilpailijoista ja miten konsepti voidaan markkinoida. Goldstein ja 

muut (2002, 132) kuvaavat puolestaan palvelukonseptia perustana, jossa koo-

taan yhteen palvelun eri osat eli komponentit, joista palvelu rakentuu ja linkitetään 

ne strategisiin päämääriin, asemaan kilpailijoiden nähden ja asiakassuhteisiin. 

Myös Tuulaniemen (2011, 189) ajatuksessa palvelukonseptissa voidaan esittää 

kokonainen tarina yksittäisten ideoiden sijaan. Annanperä ja muut (2015, 14) sen 

sijaan näkevät palvelukonseptin kiteytyksenä niille ideoille, joita on ollut esillä pal-

velukonseptoinnin varhaisessa vaiheessa. 
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Beltaguin ja muiden (2017, 597–598) mukaan yhteisesti määritetty palvelukon-

septi auttaa välttämään johdon, työntekijöiden ja asiakkaiden välisiä näke-

myseroja ja konflikteja, jotka aiheutuvat vaikeuksista johtaa autonomisia työnte-

kijöitä, prosessien standardoinnin puutteesta sekä läpinäkymättömästä laadusta 

eli vaikeuksista keskustella prosessista ja lopputuloksista. Haasteet olisi heidän 

mukaansa vältettävissä luomalla yhteisesti määritetty palvelukonsepti (Kuvio 5). 

Palvelukonsepti auttaa ymmärtämään paitsi palvelun ydinsisältöä, niin myös niitä 

toimenpiteitä ja prosesseja, joita tarvitaan toimenpiteiden toteuttamisessa (Haka-

nen & Jaakkola 2012, 608). 

 

Kuvio 5. Yhteinen ymmärrys palvelukonseptista tasoittaa näkemyseroja (mukaillen Bel-

tagui ym. 2017, 598) 

Palvelukonseptoinnin avulla voidaan osallistaa asiakkaita ja sidosryhmiä palve-

lun suunnitteluun ja kehittämiseen (Johnston ym. 2012, 60). Vuorovaikutuksessa 

heidän kanssaan luodaan palvelukonsepti (Lee, Oh & Choi 2021, 5), jonka avulla 

voidaan kannustaa heitä jakamaan kokemuksiaan ja konkretisoida kehitettävää 

palvelua (Hakanen & Jaakkola 2012, 608) sekä kommunikoida palvelun tuotta-

mista hyödyistä (Johnston ym. 2012, 51). Palvelukonsepti tekee näkyväksi eri 

osapuolten mielikuvat ja motiivit (Hakanen & Jaakkola 2012, 608). Asiakkaiden 

muuttuvat tarpeet vaativat nopeaa reagointia (Dühring & Zerfass 2021, 9; Otala 

2018, 24). Niihin voidaan vastata esimerkiksi ketterän johtamisen keinoilla, jotka 

soveltuvat jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. Ketterän johtamisen lähtökohtana on 

organisaatioiden kyky oppia ja muuttaa toimintatapojaan nopeasti (Otala 2018, 
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24) ja horisontaaliset rakenteet mahdollistavat entistä paremman lisäarvon tuot-

tamisen asiakkaille (Denning 2016, 1). Toimintatavat ovat jatkuvasti kehittyviä, 

asiakkaisiin sitoutuvia ja asiakaskokemuksen parantamiseen pyrkiviä (de Borba 

ym. 2019, 63–65). Ketterät toimintatavat vapauttavat aikaa tärkeämmille toimin-

noille, kun esimerkiksi tarkan suunnittelun sijaan keskitytään reagoimaan ja vas-

taamaan toimintaympäristön muutoksiin (Rigby, Sutherland ja Takeuchi 2016, 

10). 

Palvelukonseptin määrittelyitä tarvitaan kaikilla päätöksenteon tasoilla (Goldstein 

ym. 2002, 122–123; Johnston ym. 2012, 54). Oli kyse uuden palvelun kehittämi-

sestä tai jo olemassa olevan palvelun uudelleen suunnittelemisesta prosessi vaa-

tii palvelun eri komponentin osalta johtajilta ja suunnittelijoilta päätöksienteke-

mistä, jotka voivat olla esimerkiksi isoja strategisia päätöksiä palvelun sijainnista 

tai pieniä päätöksiä käyttöliittymän värivalinnoista (Goldstein ym. 2002, 121). 

Operationaalisella tasolla palvelukonseptointi toimii suunnittelun sekä suunnitel-

miin tehtävien muutosten tukena (Johnston ym. 2012, 54). Palvelukonsepti edis-

tää palvelua kehittävien järjestelmätoimittajien luottamusta, suhteita ja sitoutu-

mista tuottaa saumattomasti asiakastarpeita vastaava ratkaisu (Hakanen & Jaak-

kola 2012, 608). 

Palvelukonseptia voidaan hyödyntää, kun arvioidaan optimaalisia resursseja 

asiakastarpeiden perusteella (Hakanen & Jaakkola 2012, 608) ja kyvykkyyttä, 

jota muutokset vaativat toteutuakseen (Johnston ym. 2012, 60). Konseptilla voi-

daan integroida palvelustrategia palvelua tuottavaan järjestelmään sekä määri-

tellään mittarit, joilla palvelun suunnittelua ja muotoilua arvioidaan (Goldstein ym. 

2002, 122). Palvelukonseptia voidaan käyttää myös palvelun hyödyllisyyden 

osoittamiseen (Goldstein ym. 2002, 122) sekä pyrkiä sen avulla vastaamaan asi-

akkaiden ja organisaation strategian tarpeisiin (Malakhatka, Sopjani & Lundqvist 

2021, 4). Palvelukonseptilla voidaan lisäksi tukea innovointia ja strategista kehit-

tämistä (Paulišić ym. 2016, 236) sekä pohtia, miten kehittämisen seurauksia hal-

litaan (Johnston ym. 2012, 60). Suunnittelu myös lisää palvelutoiminnan tuloksel-

lisuutta (Kauko 2018, 118). 

Annanperän ja muiden (2015, 3) mukaan uudet palvelut ovat perinteisesti olleet 

yksittäisen yrityksen ponnisteluiden ja innovaatioprosessien tulosta, mutta palve-

lukonsepteja rakennetaan myös verkostojen ja ekosysteemin toimijoiden kesken. 
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Asiakastyytyväisyyttä voidaan tavoitella myös julkisen, yksityisen ja kolmannen 

sektorin yhteistyönä (Rajala, Laihonen & Kokko 2021, 316). Hakanen ja Jaakkola 

(2012, 597) tarkastelevat palvelukonseptoinnin kautta tekijöitä, jotka vaikuttavat 

verkostossa kehitettävän ratkaisun sisältöön, prosessiin, asiakaskokemukseen ja 

arvon luomiseen. Keskeistä on sopia eri osapuolten välillä johtamis- ja partneri-

rooleista, vastuista, työnjaosta sekä prosesseista, joilla palvelukonseptin mukai-

set tavoitteet saavutetaan (Hakanen & Jaakkola 2012, 602). 

Hakasen ja Jaakolan (2012, 606) mukaan yhteiskehittämisellä luotavat ratkaisut 

edellyttävät palvelua kehittäviltä toimittajilta paitsi jaettua ymmärrystä sisällöstä 

sekä asiakkaiden tarpeista ja odotuksista, myös näkemystä siitä, miten asiakkaat 

haluavat osallistua kehittämisprosessiin. Asiakkaiden tahto osallistua yhteiskehit-

tämiseen voi vaihdella samoin kuin odotukset sitä kohtaan (Hakanen & Jaakkola 

(2012, 604). Osallistaminen palvelukonseptointiin voidaan toteuttaa esimerkiksi 

siten, että potentiaaliset asiakkaat pilotoivat uutta tuotetta tai palvelua (Annan-

perä ym. 2015, 14). Pilotoinnissa konsepti päästään esittelemään suuremmalle 

yleisölle, jolta saadaan samalla arvokasta palautetta konseptista ja kehitetyistä 

ratkaisuista. Ekosysteemissä kehitetyn palvelukonseptin kohdalla pilotoinnissa 

saadaan myös tietoa siitä, miten ekosysteemin toimijoiden välinen vuorovaikutus, 

työnjako ja tarvittavat kyvykkyydet muuttuvat, kun siirrytään konseptoinnin suun-

nittelusta ja rakentamisesta tuotantovaiheeseen (Annanperä ym. 2016, 105). 

Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 

Laadullinen tutkimusmenetelmä 

Laadullinen tutkimus pyrkii ymmärtämään tutkittavaa asiaa tutkimuksen kohteen 

näkökulmasta ja tutkijaa kiinnostaa päästä perille tutkittavien kokemuksista ja 

ajatuksista tutkittavaa ilmiötä tai asiaa kohtaan (Juuti & Puusa 2020, 9). Näin 

päädytään yksittäisistä havainnoista yleisiin merkityksiin (Hirsjärvi, Remes & Sa-

javaara 2018, 160, 260). Laadulliselle tutkimukselle on ominaista, että tutkijalla 

on jo kokemusta aiheesta ja hän perehtyy aiheeseen jo tehtyjen tutkimusten 

avulla lisää. Tutkija pyrkii löytämään uuden näkökulman tutkittavaan ilmiöön. 

(Juuti & Puusa 2020, 10–12.) Eskola ja Suoranta (1998, 16) kuvaavat, että osal-

listuvuus tutkivaan ympäristöön on oleellista, mutta ei suinkaan suora edellytys 

laadullisen tutkimuksen tekemiseen. Tietoa kerätään tyypillisesti ihmisiltä laadul-

lisilla aineistonhankintamenetelmillä (Hirsjärvi ym. 2018, 160, 260) ja aineistoa 
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tarkastellaan usein kokonaisuutena (Alasuutari 2011, 14). Tutkijalle on tärkeää 

päästä sisälle sosiaaliseen ilmiöön ja ymmärtää ihmisten vuorovaikutussuhteita. 

Tutkimustulosten kannalta erityisen tärkeää on, että kohderyhmä pitää tutkimusta 

luotettavana. (Juuti & Puusa 2020, 10.) 

Laadullisen tutkimuksen valtavirraksi kuvataan hermeneuttinen filosofia, jossa 

tarkastellaan asioita ja ilmiöitä perinteiden valossa ja näihin peilaten pyritään löy-

tämään uudenlaisia näkökulmia sekä kehittämiskohteita. Asioita tarkastellaan pit-

källä aikavälillä ja näin saadaan asiasta tarkempaa tietoa. Tutkimusperinteen ke-

hittymisen kannalta aiheen tarkastelu pidemmällä aikavälillä tuottaa parempia tu-

loksia. Laadullinen tutkimus lähtee liikkeelle aiheen muodostuksesta ja tutkijan 

kiinnostuksesta aihetta kohtaan. Tutkija perehtyy aihetta käsittelevään kirjallisuu-

teen ja pyrkii löytämään aiheeseen näkökulman, joka tuottaisi uutta tietoa. Tutki-

jan on tarkennettava kohde kuitenkin niin, että tutkimustavoitteen saa rajattua 

tarkasti eikä tutkimuksesta tulee laajaa yleismaallista kuvausta. (Juuti & Puusa 

2020, 10–12). Teoriaa apuna käyttäen tutkija voi mahdollistaa esimerkiksi tulkin-

tojen tekemisen kerätystä aineistosta (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006, 

15). 

Määrällinen tutkimusmenetelmä 

Määrällinen tutkimus on tutkimusmenetelmä, jossa tietoa esitetään numeerisesti 

(Vilkka 2007, 14). Sillä selvitetään lukumääriin ja prosentteihin liittyviä kysymyk-

siä eli kuinka paljon ja miten usein (Heikkilä 2014, 15; Vilkka 2007, 14). Määrälli-

nen tutkimus antaa yleisen kuvan muuttujien välisistä suhteista ja eroista. Muut-

tujilla tarkoitetaan asioita, josta tutkimuksessa halutaan tietoa. (Vilkka 2007, 14.) 

Ilmiöitä pyritään kuvaamaan numeraalisen tiedon pohjalta eli tutkijan tulee tulkita 

ja selittää olennainen tutkimustieto sanallisesti (Heikkilä 2014, 15; Valli 2015; 

Vilkka 2007, 14). Määrällisessä tutkimuksessa saadaan yleensä selville jonkin 

asian nykytilanne, mutta asioiden syitä ei pystytä määrittelemään riittävästi. Mää-

rällistä tutkimusta voidaan nimittää myös tilastolliseksi tutkimukseksi. (Heikkilä 

2014, 15.) 

Määrälliselle tutkimukselle on ominaista tiedon strukturointi ja mittaaminen. Tie-

don strukturoinnilla tarkoitetaan tutkittavan asian operationalisointia ja struktu-

rointia. Operationalisoinnilla tarkoitetaan teorian ja teoreettisen käsitteiden muut-
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tamista arkikielelle ja strukturoinnilla tutkittavan asian ominaisuuksien suunnitte-

lua ja vakiointia. Vakioinnissa sama asiasisältö kysytään vastaajilta samalla ta-

valla. (Vilkka 2007, 14–15; Vilkka 2021b, 83.) Määrällisessä tutkimuksessa nämä 

suoritetaan ennen aineistonkeruun aloittamista (Vilkka 2007, 14). Vallin (2015) 

mukaan mittaaminen tarkoittaa yksinkertaisuudessaan sitä, että jotain asiaa on 

kysytty tietyllä tavalla ja siitä voidaan kertoa tutkimustuloksena jotain. Heikkilä 

(2014, 175) määrittelee tutkimuksessa mittaamiseksi kaiken, missä voidaan 

nähdä eroja tutkimusyksiköiden välillä ja luonnehtia näitä eroja jonkinlaisin sym-

bolein. 

Määrällisen tutkimusmenetelmän aineiston kerääminen voidaan toteuttaa kyse-

lylomakkeella, systemaattisella havainnoinnilla tai valmiiden tilastojen ja rekiste-

rien käytöllä (Vilkka 2007, 30; Heikkilä 2014, 16–17). Kyselylomaketta käytettiin 

yhtenä aineistonkeruumenetelmänä kaikissa tämän kokoomateoksen artikke-

leissa ja siitä on kerrottu tarkemmin seuraavassa luvussa. Systemaattisen ha-

vainnoinnin tarkoituksena on antaa tietoa ihmisen toiminnasta ja käytöksestä. 

Toiminta voi olla silmin havaittavaa tai automaattisin havaintolaittein mitattavaa. 

(Vilkka 2021b, 77–78.) Jos tutkija käyttää tutkimusaineistona valmiita tilastoja, 

rekisterejä tai tietokantoja, on oleellista pohtia, soveltuuko valmis aineisto ongel-

man ratkaisuun (Heikkilä 2014, 16; Vilkka 2021b, 78–79). 

Kehittämismenetelmänä tapaustutkimus 

Kokoomateoksen viidestä työelämälähtöisestä opinnäytetyöstä kolmeen valittiin 

kehittämismenetelmäksi tapaustutkimus. Tapaustutkimusta kuvataan joustavaksi 

ja aloittelijalle ystävälliseksi lähestymistavaksi, jossa etsitään vastauksia kysy-

myksiin: kuinka, miten ja miksi (Laitinen 1998, 51; Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 

2018, 53). Tapaustutkimuksessa tutkitaan aihetta joko yksittäistapauksena tai 

käyttäen vertailevaa tapaustutkimustapaa (Eriksson & Koistinen 2014, 4). Kes-

keisenä tavoitteena on yhden tai useamman tapauksen määrittely, analysointi ja 

ratkaisun löytäminen. Yleisimmin tapaustutkimuksessa käytetään laadullista ai-

neistoa, jota määrällinen aineisto tarvittaessa tukee (Eriksson & Koistinen 2014, 

4, 13.). Tyypillisin tapaustutkimuksen piirre on Ojasalon ja muiden (2018, 55) mu-

kaan monenlaisten menetelmien käyttäminen syvällisen, monipuolisen ja koko-

naisvaltaisen kuvan saamiseksi. 
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Eriksson ja Koistinen (2014, 9–18) kuvaavat tapaustutkimuksen muotoja, jotka 

on jaoteltu tutkimuksen tavoitteiden mukaisesti. Ojasalon ja muiden (2018, 52–

53) mukaan tapaustutkimus keskittyy nimenomaiseen tutkimuksen kohteeseen. 

Tapaustutkimus soveltuu hyvin kehittämisehdotuksen luomiseen ja tutkimus voi-

daan kohdistaa yritykseen tai sen osaan tai prosessiin. (Ojasalo ym. 2018, 52.) 

Tiedonkeruumenetelminä voidaan käyttää erilaisia haastatteluita, kuten teema-

haastattelua, avointa haastattelua, ryhmähaastattelua, sekä aivoriihityöskente-

lyä, benchmarkingia ja ennakoinnin menetelmiä (Ojasalo ym. 2018, 55). 

Tapaustutkimuksen keskeisiä vaiheita ovat kuvanneet muun muassa Eriksson ja 

Koistinen (2014, 19) sekä Ojasalo ja muut (2018, 54). Erikssonin ja Koistisen 

(2014, 22) mukaan tapaustutkimuksen keskeiset työvaiheet alkavat tutkimusky-

symysten muotoilemisesta, tutkimusasetelman jäsentämisestä sekä tapausten 

määrittelystä ja valinnasta, joita seuraa käytettävien teoreettisten näkökulmien ja 

teoreettisten käsitteiden määrittely. Vastaavasti Ojasalo ja muut (2018, 54) totea-

vat prosessin alkavan alustavan kehittämistehtävän tai -ongelman määrittelystä, 

jota seuraa ilmiöön perehtyminen käytännössä ja teoriassa sekä kehittämisteh-

tävän täsmennys. Aineiston ja tutkimuskysymysten välisen vuoropuhelun logiikan 

selvittämisen jälkeen seuraa aineiston analyysitapojen ja tulkintasääntöjen sekä 

raportointitavan päättäminen (Eriksson & Koistinen 2014, 22). Empiirisen aineis-

ton keruu ja analysoinnin jälkeen prosessi päättyy kehittämisehdotukseen tai -

malliin (Ojasalo ym. 2018, 54). Ojasalo ja muut (2018, 54) mainitsevat tapaustut-

kimuksen piirteenä sen, että alkuperäinen kehittämistehtävä saattaa muuttua tai 

vaihtua prosessin edetessä, mikä on luonnollinen osa kehittämisprosessia. Vas-

taavasti Vilkka, Saarela ja Eskola (2018, 194) toteavat, että käsitteet, teoria ja 

tutkimusongelma tarkentuvat prosessin aikana. 

Kehittämismenetelmänä palvelumuotoilu 

Kokoomateoksen viidestä työelämälähtöisestä opinnäytetyöstä kolmessa oli käy-

tetty kehittämismenetelmänä palvelumuotoilua. Ojasalon, Moilasen ja Ritalahden 

(2018, 38) mukaan palvelumuotoilun ominaispiirteenä on käyttäjäkeskeisyyttä ja 

kokemuksellisuutta korostava ajattelu- ja toteutusmalli. Vilkka (2021a) lisää työs-

kentelyprosessissa olennaiseksi yhteissuunnittelun, luovuuden sekä empatiaky-

vyn, jolla tarkoitetaan kykyä ymmärtää käyttäjien kokemuksien, arvojen ja odo-

tuksien taustalla olevaa tunnetta (Vilkka 2021a). Kurronen (2015, 54) huomauttaa 
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kuitenkin, että muotoilijoiden muotoiluymmärryksellä on merkitystä palvelumuo-

toilun onnistumisen kannalta. Suoheimon (2020, 6) mukaan joissain tapauksessa 

nämä työkalut ja metodit saattavat hankaloittaa palvelumuotoilutyötä. Muotoilu-

projektin aikana voi ilmetä haasteita, joissa edellytetään palvelumuotoillun työka-

lujen tarkempaa tuntemusta tai kehittämistä projektin onnistumiseksi (Kurronen 

2015, 54). 

Palvelumuotoilun prosessi kuvaillaan kirjallisuudessa usealla tavalla. Moritz 

(2005, 123, 125) jakaa prosessin kuuteen eri vaiheeseen: ymmärrä, ajattele, 

tuota, suodata, selitä ja toteuta. Tuulaniemi (2011, 105) puolestaan jakaa proses-

sin viiteen vaiheeseen (Kuvio 6). Määrittelyvaiheeseen sisältyvät projektin aloit-

taminen ja suoritettavat esitutkimukset. Määrittelyn ideana on tarkentaa kehitet-

tävä kohde ja -tavoitteet sekä kerätä tietoa toimintaympäristöstä. Tutkimusvai-

heen ideana on asiakasymmärryksen sisäistäminen ja strateginen suunnittelu-

vaihe. Tutkimustulosten perusteella prosessia ohjataan oikeaan suuntaan ja vas-

taamaan loppukäyttäjiensä tavoitteita, odotuksia sekä tarpeita. Suunnitteluvai-

heessa keskitytään ideoimaan ja konseptoimaan käyttäjäryhmälle soveltuvia pal-

velun prototyyppejä. Tuotantovaiheeseen kuuluu pilotointi ja palvelun lanseeraa-

minen. Tässä vaiheessa kehitelty palvelukonsepti tuodaan asiakkaiden testatta-

vaksi. Palvelumuotoiluprosessin viimeisessä työvaiheessa keskitytään arviointiin 

ja tulosten tarkasteluun. Mikään palvelu tai tuote ei ole koskaan valmis, joten pro-

sessivaiheeseen kiteytyy myös jatkuva kehittäminen. Vaiheisiin voidaan aina pa-

lata ja muokata tarpeiden mukaan. (Tuulaniemi 2011, 105.) 

  
Kuvio 6. Palvelumuotoiluprosessin osat (Tuulaniemi 2011, 105)  
 

Palvelumuotoilu soveltuu hyvin palvelun kehittämiseen eri vaiheissa ja eri ta-

soilla. Tavoitteena on luoda helppokäyttöisiä ja hyödyllisiä palvelukokemuksia 

sekä organisaation kannalta vaikuttavia palvelukonsepteja. (Ojasalo ym. 2018, 

38.) Palvelumuotoilun avulla voidaan luoda kustannustehokkaita palveluja sekä 

julkiselle että yksityiselle sektorille (Miettinen, Raulo & Ruuska 2007, 78). Kehit-
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tämismenetelmänä palvelumuotoilu on ihmiskeskeinen, yhteistyöhön ja todelli-

seen elämään perustuva, jatkuva ja kokonaisvaltainen kehittämismenetelmä, 

jossa loppukäyttäjän kokemus on keskiössä. Palvelumuotoilu auttaa organisaa-

tioita näkemään palvelunsa asiakkaan silmin. (Katzan 2011, 43–60; Miettinen 

ym. 2007, 78.) 

Aineistonkeruumenetelmät ja aineiston analysointi 

Kyselyt 

Yksi perinteisimmistä aineistonkeruutavoista on kysely (Valli 2018, 92), jossa ky-

symysten muoto on vakioitu eli kaikilta kyselyyn vastaavilta kysytään samat asiat, 

samalla tavalla ja samassa järjestyksessä (Hirsjärvi ym. 2018, 193). Vastamäki 

ja Valli (2018, 129) erottavat erilaisia tutkimusasetelmina poikittais- ja pitkittäis-

tutkimuksen. Poikittaistutkimuksessa aineisto kerätään yhtenä ajankohtana 

useilta vastaajilta. Pitkittäis- eli seurantatutkimuksessa samalta vastaajaryhmältä 

kerätään aineistoa ainakin kahtena eri ajankohtana. Riippumatta tutkimusasetel-

masta, aineistonkeruun onnistumisen perusta on huolellisesti laadittu kyselylo-

make (Vastamäki & Valli 2018, 136), joka sisältää harkitun määrän yksiselitteisiä 

ja sisällöltään mietittyjä kysymyksiä (Hirsjärvi ym. 2018, 201–202). Hirsjärven ja 

muiden (2018, 200–201) sekä Vilkan (2015) mukaan kyselyt voidaan toteuttaa 

muun muassa postikyselyinä, verkkokyselyinä, gallupeina sekä informatiivisina 

ja henkilökohtaisesti tarkastettuina kyselyinä. Räsäsen ja Sarpilan (2018) mu-

kaan verkkokyselyn suosio on kasvussa sen kustannustehokkuuden sekä kyse-

lyn analyysi- ja suunnitteluohjelmien helpon käytön takia. 

 

Kyselylomake laaditaan oleellisen teoriaperustan, keskeisten käsitteiden sekä 

tutkimuksen tavoitteiden pohjalta. Myös aiheeseen liittyvien tutkimusten, teorian 

ja tilastojen tutkiminen sekä benchmarking voivat antaa tutkijalle hyödyllistä tietoa 

kyselylomakkeen suunnitteluun. (Vilkka 2015.) Aikaisempaan tutkimukseen pe-

rehdyttäessä näkee, millaisilla mittareilla samasta aihepiiristä on jo tehty kyse-

lyitä, jolloin tutkija voi joko hyödyntää valmiita mittareita tai kehittää uusia (Vasta-

mäki & Valli 2018, 136). Kyselylomakkeen muuttujia ja kysymystenasettelua ei 

määrittele se, mikä olisi tutkijasta mukavaa tietää (Vilkka 2015). Sen sijaan on 

pohdittava, mitä halutaan mitata ja pilkottava aihe osakysymyksiksi tai -väittä-

miksi (Vastamäki & Valli 2018, 139). Kyselytutkimuksella voidaan kerätä laaja 
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tutkimusaineisto niin määrältään kuin tiedoltaan. Varsinaista tietoa voidaan ke-

rätä esimerkiksi arvoista, asenteista, tosiasioista, uskomuksista, mielipiteistä 

sekä käyttäytymisestä ja toiminnasta. (Hirsjärvi ym. 2018, 197.) 

 

Kysymykset voidaan muotoilla avoimiksi kysymyksiksi, monivalintakysymyksiksi, 

asteikkoihin perustuviksi sekä näiden yhdistelmiksi. Jos tulosten analysoinnissa 

halutaan hyödyntää teknologiaa, strukturoidut monivalinta- ja asteikkokysymyk-

set ovat järkeviä. Avoimissa kysymyksissä vastaajan on mahdollista avata näke-

mystään tarkemmin ja voidaan saada hyvää tarkentavaa tietoa. Toisaalta avoi-

mia kysymyksiä on kritisoitu siitä, ettei niiden sisältö ole luotettavaa ja sisältö voi 

olla hyvin kirjavaa. (Hirsjärvi ym. 2018, 196–197; Vilkka 2015.) Myös kyselyn kon-

teksti on hyvä ottaa huomioon: tutkittaessa verkkoon linkittyvää asiaa, on verk-

kokysely luonnollinen valinta. Se sopii hyvin esimerkiksi silloin, kun halutaan 

saada paljon vastauksia tai jos kysymykset ovat henkilökohtaisia. Tutkimusten 

mukaan intiimit asia on helpompi tunnustaa, mitä etäisempi vastaustapa on. (Rä-

sänen & Sarpila 2018.) 

Haastattelut 

Haastattelut ovat vuorovaikutteisia ja tuottavat tietoa haastateltavien kokemuk-

sista kyseisessä tilanteessa. Haastattelut eroavat tavallisesta keskustelusta 

siinä, että ne ovat ennalta suunniteltua päämäärähakuista toimintaa, jonka tavoit-

teena on kerätä informaatiota. (Hirsijärvi & Hurme 2015, 42.) Tutkijan rooli haas-

tattelijana on toimia käynnistäjänä, ohjaajana, motivoijana ja ylläpitäjänä (Hirsi-

järvi & Hurme 2015, 43). Haastattelija saa olla eläytyvä ja reagoiva, jolla hän te-

kee tilanteen haastateltavalle miellyttäväksi ja mukavaksi. Haastattelu yleensä 

tallennetaan joko äänenä tai videona. (Eskola, Lätti & Vastamäki 2018, 24, 30.) 

Tutkimushaastatteluita on erilaisia (Hirsijärvi & Hurme 2015, 43). Eri haastattelu-

tyypit jaotellaan niiden strukturointiasteen perusteella (Eskola ym. 2018, 29). Esi-

merkiksi puolistrukturoidussa haastattelussa kysymyksiä ei välttämättä ole tark-

kaan etukäteen määritelty. Haastattelija voi vaihtaa kysymysten esitys- tai sana-

järjestystä eivätkä vastaukset ole kytketty valmiisiin vaihtoehtoihin vaan haasta-

teltava voi vastata kysymykseen vapaasti. (Hirsjärvi & Hurme 2015, 46–48; Es-

kola ym. 2018, 24; Pitkäranta 2014, 91.) Haastattelu voidaan toteuttaa yksilö-, 

pari- tai ryhmähaastatteluna (Hirsjärvi & Hurme 2015, 41; Hirsjärvi ym. 2018, 
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210). Haastattelun etu on joustavuus, koska kysymyksen voi toistaa ja kysymyk-

set voidaan esittää tutkijan sopivaksi katsomassa järjestyksessä (Pitkäranta 

2014, 91; Tuomi & Sarajärvi 2018, 85). Haastattelemalla aineistonkeruu ei myös-

kään kohtaa esimerkiksi alhaisen vastausprosentin tuomia haasteita (Hirsjärvi & 

Hurme, 2015, 35–36). 

Teemahaastattelussa aihepiiri on ennalta määrätty, mutta kysymysten tarkka 

muotoilu ja järjestys puuttuu (Eskola ym. 2018, 29–30). Pyrkimyksenä on löytää 

merkityksellisiä vastauksia etukäteen valittujen teemojen mukaisesti (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 88). Eskolan ja muiden (2018, 37–39) mukaan tarkkojen kysy-

mysten sijaan voidaan hyödyntää esimerkiksi tukisanoja- ja aiheita tai käsite- ja 

ajatuskarttoja. Hyvä tapa on myös antaa haastateltavan kertoa teema-alueesta 

vapaasti ja vasta sitten esittää tarkentavia kysymyksiä (Eskola ym. 2018, 37–39). 

Työpaja 

Käyttäjäkeskeisellä suunnittelulla tarkoitetaan niitä menetelmiä, joita hyödynne-

tään, kun halutaan tuoda suunnitteluun mukaan käyttäjäkeskeinen näkökulma 

(Huotari, Laitakari-Svärd, Laakko & Koskinen 2003, 16). Mattelmäen teoksessa 

”Muotoiluluotaimet” (2006) on eroteltu käyttäjäkeskeiset tutkimusmenetelmät pe-

rinteisiin, sovellettuihin ja innovatiivisiin menetelmiin. Työpajamenetelmä on yksi 

näistä innovatiivisista menetelmistä, jotka ovat luovia sekä osallistavia työtapoja. 

Työpaja -termi on alkuperältään englanninkielinen workshop, joka tarkoittaa työ-

pajaa tai työryhmää. Erityisesti suunnitteluprosessin alkuvaiheessa, kun vielä on 

paljon asioita, joita ei ole edes ajateltu tai sanoitettu, työpajamenetelmä on hyö-

dyllisin. Työpaja antaa mahdollisuuden toteuttaa luovia sessioita ryhmässä. Ko-

keilevan oppimisen kautta tunnistetaan loppukäyttäjän näkökulma. (Mattelmäki 

2006, 35–37.) 

Työpajatyöskentely on ryhmälähtöistä toimintaa, jota kutsutaan fasilitoinniksi. Fa-

silitoinnissa tarkoituksena on tehdä ryhmätyöskentelystä helpompaa ja se perus-

tuu ajatukselle, että ryhmä itse on paras tutkimusaiheen asiantuntija. Ryhmässä 

on yleensä ohjaaja, jota kutsutaan termillä fasilitaattori. Hänen tehtävänsä on olla 

puolueeton osapuoli ja johdatella ryhmää kohti yhteistä päämäärää sekä auttaa 

ryhmää luomaan uusille ideoille vaihtoehtoja. Varsinaisesta työpajan sisällöstä 

eli ideoista, päätöksistä ja ratkaisuista vastaavat siis ryhmän jäsenet. (Summa & 
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Tuominen 2009, 8–9) Muotoiluajattelussa työpajoissa pyritään tutkimaan ja ke-

hittämään nykyisiä sekä tulevia käytänteitä yhteisöjen kanssa (Kuure 2020, 6, 7). 

Laadullisen aineiston analysointimenetelmät 

Jo aineistoa kerättäessä on aiheellista suunnitella analysointitapaa (Hirsijärvi & 

Hurme 2015, 136). Laadullisen aineiston analysointiin on olemassa useanlaisia 

analyysitapoja (Hirsijärvi & Hurme 2015, 136). Vilkka (2015) jakaa aineiston ana-

lysointimenetelmät kolmeen kategoriaan: sisällönanalyysiin, fenomenologiseen 

lähestymistapaan ja diskurssianalyysiin. Eri analyyseissä tieto saadaan ihmisten 

tuottamista merkityksistä esille eri tavoin (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 

2006, 105–106). Hirsijärven ja Hurmeen (2015, 143–144) mukaan laadullisen ai-

neiston analyysiin vaiheet voidaan jakaa analyysiin ja synteesiin. Analyysissä ai-

neiston kokonaisuus jaetaan osiin, luokitellaan ja yhdistellään luokkia, kun taas 

synteesissä edetään takaisin kokonaisuuteen, tulkitaan sekä hahmotetaan il-

miötä teoreettisesti uudestaan (Hirsjärvi & Hurme 2015, 143–144). Tutkijan kan-

nattaa perehtyä tutkimuksiin ja analysointiin omalta ammatti- ja tieteenalaltaan 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006, 105–106). Aineiston tulkinnassa tut-

kija pyrkii onnistuneisiin tulkintoihin (Hirsijärvi & Hurme 2015, 151). 

Sisällönanalyysin tarkoituksena on saada tekstiaineistosta esille tekstissä esiin-

tyvät merkitykset. Tutkittavasta asiasta lähdetään analysoimaan esiin tiivistetty ja 

yleistävä kuvaus ilman, että aineiston informaatioarvoa menetetään. Analyysime-

netelmällä halutaan tuoda esille tekstissä esiintyvät yhtäläisyydet ja erot sekä ku-

vata niitä tiivistetysti sanallisessa muodossa. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 91.) Tut-

kimuksen tulosten analysointi muodostuu kahdesta vaiheesta: pelkistämisestä ja 

tulosten tulkinnasta. Sisältöanalyysin vaiheet olivat aineiston pelkistäminen, sen 

ryhmittely ja pelkistämisen avulla tuotettu yleiskäsitteiden muodostaminen. Tut-

kimusaineiston analyysin ja tulkinnan avulla kootaan keskeiset tulokset yhteen ja 

pyritään luomaan vastaus tutkimuskysymykseen. (Ojasalo ym. 2018, 136, 141–

144.) 

Haastatteluiden aineisto voidaan purkaa kirjoittamalla päätelmät tai tekemällä 

teemojen koodaaminen suoraan tallenteen pohjalta, mutta yleisempi tapa on ai-

neistojen litteroiminen (Hirsijärvi & Hurme 2015, 138). Litteroinnin jälkeen alkaa 

aineiston lukemis- ja analyysivaihe. Tavoitteena on löytää haastattelun vastauk-
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sista olennainen sisältö (Hirsijärvi & Hurme 2015, 142). Teemoittelussa tutkimus-

aineisto pilkotaan ja järjestetään tiettyjen teorioiden tai aihealueiden mukaan 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006, 105–106). Aineistoa käsitellään eri 

teemojen alle ja muodostetaan kuva tärkeiksi nousevista aiheista. Eri aineistoista 

nousevat asiat kootaan teemoittelun avulla esimerkiksi taulukkoon. (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006, 105–106.) Teemoittelu on sopiva analysointi-

tapa, kun tavoitteena on käytännön ongelman ratkaisu (Hiltunen 2009, 4). Tee-

moittelun pulmana on kokonaisuuden pirstaloituminen aineiston käsittelyssä (Hir-

sijärvi & Hurme 2015, 142). 

Määrällisen aineiston analysointimenetelmät 

Määrällistä aineistoa analysoitaessa analyysitapa riippuu siitä, tutkitaanko yhtä, 

kahta vai useamman muuttujan välistä riippuvuutta tai niiden vaikutusta toisiinsa 

(Vilkka 2007, 119). Usein kuitenkin empiiristä aineistoa analysoitaessa tutkitaan 

samanaikaisesti useampia muuttujia. Analysointivaiheessa käytössä on useam-

pia analysointimenetelmiä, joista tutkija joutuu usein kokeilemaan useampaa ky-

seisille muuttujille sopivaa menetelmää. Oikean menetelmän valinta on oleellista 

tutkimuskysymyksen ratkaisun kannalta ja siksi analysointimenetelmät ovatkin 

asiantuntemusta vaativia toimenpiteitä. (Heikkilä 2014, 174.) 

Yhden muuttujan tuloksia esitetään tunnuslukuina, joita ovat sijainti-, keski- ja 

hajontaluvut sekä vinous ja huipukkuus. Sijaintilukuja ovat moodi, mediaani, kes-

kiarvo ja fraktiili. Ne antavat tietoa jakauman sijainnista. (Heikkilä 2014, 161; Valli 

2015; Vilkka 2007, 121.) Jakauman muodosta puolestaan kertovat keskihajonta, 

huipukkuus ja vinous (Heikkilä 2014, 161). Ristiintaulukoinnilla voidaan selvittää 

kahden muuttujan vaikutusta toisiinsa ja korrelaatiokertoimella niiden välistä riip-

puvuussuhdetta (Vilkka 2007, 132, 133). Ristiintaulukointia käytettiin esimerkiksi 

Asiakaslähtöinen digitaalinen palvelu osana palvelujohtamisen kehittämistä -ar-

tikkelissa, jossa menetelmää hyödynnettiin asiakasprofiilien luomisessa. 

Aineiston esittämisessä voidaan käyttää tunnuslukuja, taulukkoa tai graafista esi-

tystä (Valli 2015; Vilkka 2007, 135). Oleellisinta esitystavan valinnassa on, ke-

nelle ja millaiseen tarkoitukseen esitys ja tulokset on tehty (Valli 2015). Kukin 

esitystapa soveltuu hieman eri tarkoituksiin ja tutkija valitsee näistä tarkoituksen-

mukaisimman (Heikkilä 2014, 148; Valli 2015). Taulukko toimii parhaiten silloin, 
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kun informaatiota on paljon ja se halutaan esittää yksityiskohtaisesti. Kuvio puo-

lestaan antaa lukijalle nopean kokonaiskuvan ilmiöstä tai havainnollistaa ja pai-

nottaa tietoa. (Heikkilä 2014, 149; Valli 2015; Vilkka 2007, 135.) Tunnusluvut ovat 

sopiva vaihtoehto silloin, kun esitetään yhtä lukua koskeva informaatio (Vilkka 

2007, 135). 

Luotettavuus ja eettisyys 

Aaltion ja Puusan (2020, 182) mukaan luotettavuuden tarkastelemisessa on kyse 

valitun tutkimusmenetelmän vastaavuudesta tutkittavaan ilmiöön. Eettisiä ratkai-

suja sen sijaan Hirsijärven ja Hurmeen (2015, 19) mukaan sisältyy jokaiseen tut-

kimukseen. Tuomi ja Sarajärvi (2018, 149–150) pitävät eettisyyttä luottavuuden 

toisena puolena. Kokoomateoksen sisältämien työelämälähtöisten opinnäyttei-

den luotettavuuden ja eettisyyden tarkastelu oli tehtävä artikkelikohtaisesti. 

Laadullinen tutkimus voidaan todeta luotettavaksi, kun tutkimusmateriaali ja -

kohde ovat yhteensopivia eivätkä siihen ole vaikuttaneet satunnaiset tekijät. Tär-

kein tekijä laadullisen tutkimuksen luotettavuudessa on tutkija itse ja hänen re-

hellisyytensä sekä kykynsä arvioida tutkimuksen luotettavuutta tekemiensä valin-

tojen kohdalla. (Vilkka 2021b, 157.) Aineiston riittävyyden tarkasteluun saturaatio 

on hyvä keino. Kun aineisto alkaa toistamaan itseään, uudet haastateltavat eivät 

antaisi tutkimukseen mitään uutta (Pitkäranta 2014, 98; Vilkka 2021b, 121). Ai-

neiston laadukkuutta voidaan tavoitella Vallin (2018, 93) mukaan kyselyn kysy-

mysten huolellisella laadinnalla ja Hirsijärven ja Hurmeen mukaan (2015, 184) 

haastattelurunkojen huolellisella suunnittelulla. Tutkimuksen eettisyyden vuoksi 

on myös suositeltavaa, että haastateltavilla on mahdollisuus tutustua kysymyksiin 

tai teemoihin etukäteen (Pitkäranta 2014, 91). Tutkimuksessa on hyvän tavan 

mukaista eritellä, miten haastateltavien valintaan on päädytty (Pitkäranta 2014, 

98.) 

Määrällisen tutkimuksen luotettavuutta pohtiessa puhutaan usein validiteetista ja 

reliabiliteetista (Heikkilä 2014, 27–28, 176; Valli 2015; Vilkka 2007, 149). Heikki-

län (2014, 27) mukaan validiteetti tarkoittaa sitä, että tutkimuksessa on mitattu 

niitä asioita, joita on ollut tarkoituskin selvittää. Mittaustulokset ovat valideja, jos 

tutkija on osannut määritellä tarkoin mitattavat käsitteet ja muuttujat. Reliabiliteetti 

tarkoittaa tulosten tarkkuutta eli tulokset eivät saa olla sattumanvaraisia. (Heikkilä 

2014, 27–28.) Sattumanvaraisuutta voidaan Heikkilän (2014, 28) mukaan välttää 
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esimerkiksi sillä, että tutkimuksen otoskoko on tarpeeksi suuri. Tutkijan tulee re-

hellisesti paljastaa mahdolliset virheet aineiston käsittelyssä ja arvioida niiden 

vaikutusta tuloksiin sekä tulosten hyödyntämiseen ja soveltamiseen (Vilkka 2007, 

154).  

Ihmisiin keskittyvän tutkimuksen tulee ottaa huomioon tutkittavien inhimillinen toi-

minta (Kohonen, Kuula-Luumi & Spoof 2019, 5). Tutkimuksessa tulee kunnioittaa 

haastateltavien ihmisarvoa, itsemääräämisoikeutta ja yksityisyyttä. Tärkeä eetti-

nen periaate on myös välttää aiheuttamasta tutkittaville merkittäviä riskejä, hait-

toja tai vahinkoja. (Vuori 2021.) Suomen perustuslain turvaamaa tieteen vapautta 

tulee käyttää vastuullisesti ja erityisesti eettiset kysymykset korostuvat tutkijan ja 

tutkittavan kohdatessa. Peruslähtökohta ihmisiin kohdistuvassa tutkimuksessa 

on luottamus tutkijoihin ja tieteeseen. (Kohonen ym. 2019, 7–8.) 

Aaltio ja Puusa (2020, 181) kehottavat pohtimaan tutkimusta arvioitaessa mah-

dollisuutta toistaa tutkimus. Myös Heikkilä (2014, 28) kuvaa toistettavuuden yh-

deksi luotettavuuden merkiksi. Laitisen (1998, 52) mukaan esimerkiksi tapaustut-

kimuksen tulosten yleistettävyyden puuttumista on usein arvosteltu. Yksittäinen 

tapaus ei ole tieteellisesti kiinnostava (Peltola 2007, 112). Leino (2007, 214) suh-

tautuu yleistettävyyteen niin, että tapaustutkimuksen tarkoituksena on tapauksen 

kokonaisvaltainen ymmärtäminen, mutta onnistuneen tutkimuksen kohdalla 

myös yleistäminen mahdollistuu. On haasteellista löytää keinoja tehdä yleistyksiä 

tapauksen ainutlaatuisuuden perusteella, mutta asiaa voidaan lähestyä ilmiöiden 

erityispiirteiden ymmärtämisen ja yleisempien havaintojen välisen vuoropuhelun 

kautta (Peltola 2007, 112). Tutkimuksen käytännön ja teorian toistettavuus on 

nähtävä eri asioina. Käytännön tutkimus on aina ainutlaatuinen ja sitä ei voi tois-

taa täysin samanlaisena. Teoreettinen toistettavuus täytyisi puolestaan sen peri-

aatteiden mukaan toimia niin, että lukija päätyy tutkimuksen tekijän kanssa sa-

maan lopputulokseen. Tämän vuoksi tutkimusperiaatteiden ja tutkimuksen kulun 

tarkka kuvaus ja aineiston havainnollistaminen tekstikatkelmilla osoittaa päätte-

lyä ja tekstin ja aineiston vuoropuhelua. (Vilkka 2021b, 157.) 

Yhteenveto 

Digiajan palvelukonseptoinnin johtaminen kytkeytyy kaikkiin opinnäytetyöartikke-

leihin. Digiajan palvelujohtamisen opinnäytteitä yhdistävänä tekijänä on johtami-
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nen ja palvelut. Kun palvelu ymmärretään Spohrerin ja muiden (2007, 72) mukai-

sesti asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä tapahtuvana arvonluomisena, voidaan 

pohtia, keitä ovat asiakkaat ja palveluntarjoajat. Opinnäytteissä palveluntarjoajina 

voidaan pitää toimeksiantajia, mutta ajattelua asiakkaista täytyy laajentaa. Ko-

koomateoksen artikkelikokoelmassa asiakkaiden moninaisuutta kuvaa se, että 

asiakkaita ovat Nina Rautiaisen artikkelissa vammaispalveluiden päivätoiminnan 

asiakkaat, Elisa Nivan, Anna-Maria Almin ja Anni Viljasen artikkelissa oppijat, 

Riikka Lahtelan artikkelissa koulutusyksikön johtajat, Soili Lehtisen ja Anne Salo-

niemen artikkelissa yrittäjät sekä Marjo Innasen ja Henna Suhosen artikkelissa 

asiantuntijat. 

Palvelukonseptointia voidaan hyödyntää välineenä, jolla asiakkaille luodaan tar-

jottava palvelu, oli sitten kyse päivätoiminnasta, tiedon koostamisesta tehok-

kaammin johtamisen tueksi, digitaalisen palvelun kehittämisestä, asiakaskoke-

muksen johtamisesta tai ketterästä johtamisesta. Palvelukonsepti toimii suunnit-

telua ja kehittämisprosessia ohjaavana viitekehyksenä (Goldsten ym. 2002, 124), 

jota voidaan hyödyntää mitä erilaisimpien palveluiden konseptoinneissa. Tieto 

liittyvät olennaisesti digiajan palvelukonsepteihin, koska ilman dataa niitä ei voida 

toteuttaa digitaalisia palveluita. 

 

Kuvio 7. Palvelukonsepti johtamisen välineenä 

Konseptoinnin merkitys korostuu digiaikana, koska yhä monimutkaistuvat digi-

taaliset teknologiat haastavat johtamista ja palveluiden kehittämistä. Kyse on 
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asiakaslähtöisten ja teknisten ratkaisujen määrittelystä ja riippuvuussuhteista, 

mikä vaatii johtajalta kykyä hahmottaa vaativaa kokonaisuutta ja johtaa erilaisia 

osaajia (Kuvio 7). Johtaja voi käyttää palvelukonseptia käsikirjoituksena, joka 

ohjaa vaihe vaiheelta kohti alussa yhteisesti määriteltyä tavoitetta (ks. Goldstein 

ym. 2002; Paulišić ym. 2016, 235). Palvelukonsepti toimii kaikille osapuolille ki-

teytyksenä siitä, mitä ollaan tekemässä sekä tukee aikatauluttamista, resurs-

sointia (vrt. Hakanen & Jaakkola 2012, 608) ja kyvykkyyksien tunnistamista (vrt. 

Johnston ym. 2012, 60). Palvelukonsepti toimii myös välineenä vuoropuheluun, 

luottamuksen rakentamiseen ja autonomiseen työskentelyyn (vrt. Beltagui ym. 

2017, 597–598). 
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Artikkelit



ETÄPÄIVÄTOIMINTA OSAKSI 
VAMMAISPALVELUJA 

Nina Rautiainen 

Telecommunication Becoming a Part of Disability Services 

The purpose of this thesis was to gain new information when starting a new service in dis-
ability services. Main aims in this research were to find, how is costumer involment taken 
in to account starting a new digital service. The other research questions were how to in-
volve directors and employees and which would be the best way to get feedback and how 
to analyze it. 

In this study were used service design and qualitative research. Research material was col-
lected in workshops for clients and employees of disability services. Inquiries to the em-
ployees were sent by email. Analysis methods after workshops were value proposition can-
vas and customer segmentation table. The answers to inquiries were categorized in chosen 
themes. 

As a conclusion earlier research support the new results. New services need powerful 
change management and making all sectors of services exposed to employees. Skills to use 
the new service need to be shared between employees. Employees had an outlook that the 
service is very good for their clients, but they do not see it becoming a part of a futures 
services. 

Keywords: disability services, telecommunication, digitalisation, change management 
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VAMMAISPALVELUT TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ 

Siun soten alueella on 18 työ- ja päivätoimintaa tuottavaa toimintakeskusta (kuvio 

1). Asiakkaille määritellään erityishuoltosuunnitelmassa tarjottavat palvelut, mi-

käli vammaispalvelulaki ei riitä tarjoamaan oikeita palveluja. Tarjottavia palvelu-

luokkia ovat vaativa päivätoiminta, vaativa osa-aikainen päivätoiminta, päivätoi-

minta, osa-aikainen päivätoiminta, avotyötoiminta, osa-aikainen avotyötoiminta, 

työtoiminta, osa-aikainen työtoiminta ja työhönvalmennus. Toimintakeskuksilla 

asiakkaat käyvät 1–5 päivää viikossa arkipäivisin. Toiminnalla tuetaan asiakkaan 

itsenäistä selviytymistä arjessa sekä ohjataan arkipäivän asioissa, omien asioi-

den hoitamisessa ja itsestä huolehtimisessa. Päivätoiminta on mielekästä teke-

mistä arkeen ja työtoiminnan tavoitteena on harjoitella työelämässä tarvittavia 

taitoja. 

Kuvio 1. Siun soten työ- ja päivätoimintayksiköt (Meikäläistenlehti 1/2020, 2). 
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Päivätoiminnan tavoite on tukea asiakkaan itsenäistä selviytymistä ja osallisuutta 

häntä koskevien palvelujen päätösten teossa. Toimintaa määrittelee laki kehitys-

vammaisten erityishuollosta. Toiminnan tavoite on edistää mahdollisimman suu-

ren itsenäisen elämän saavuttamisen. Työ- ja päivätoimintaa tarjotaan niille ke-

hitysvammaisille, jotka eivät pysty vammansa vuoksi työllistymään työmarkki-

noille. (Kehitysvammalaki 519/1977.) Vuonna 2016 tuli voimaan YK:n vammais-

sopimus, jossa määritellään vammaisten ihmisoikeudet. Lailla turvataan vam-

maisten henkilöiden oikeus tasavertaiseen kohteluun ja tarkoituksena lisätä tie-

toutta vammaisuudesta. Vammaisjärjestöt ovat mukana päätöksenteossa ja pal-

velut on suunniteltava esteettömiksi ja saavutettaviksi. Saavutettavuus tarkoittaa 

palveluiden ja tuotteiden osalta fyysistä ympäristöä sekä sosiaalista ympäristöä. 

Vammaisten henkilöiden on voitava osallistua heitä koskevaan päätökseen te-

koon ja saatava siihen tarvittavaa tukea. (YK:n vammaissopimus 2016.) 

Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta (KVANK 2017) on määritellyt työ- 

ja päivätoiminnan laatukriteerit. Kymmenen laaditun laatukriteerin tarkoitus on 

auttaa palvelun tuottajia kehittämään palveluitaan suunnitelmallisesti. Laatukri-

teerien taustalla on YK:n vammaissopimuksen ratifiointi, jonka tavoitteena on ke-

hittää palveluita valtakunnallisesti. Vuosina 2013–2015 kriteereitä kehitettiin 43 

organisaatiossa. Laatukriteereissä korostetaan vahvasti asiakkaiden osallisuu-

den toteutumista ja työllistymisen mahdollisuutta. Suunnitelmallinen kehittäminen 

vaatii onnistunutta muutosjohtamista. Se edellyttää myös esihenkilöiden heittäy-

tymistä uusiin kokeiluihin. Työyhteisöt kehittyvät, kun kannustetaan myös yksi-

löitä kehittymään ja luodaan ammatillista luovaa ilmapiiriä. (Kvankin työn ja päi-

vätoiminnan valiokunta 2017, 10–14.) 

 

JOHDANTO 

Covid-19 pandemia sulki vammaispalveluiden työ- ja päivätoimintoja tuottavat 

toimintakeskukset Suomen hallituksen ohjeen mukaisesti 18.3.2021. Pohjois-

Karjalan sosiaali- ja terveyskuntayhtymän (Siun soten) alueella koettiin tärkeänä 

tukea asumisyksiköiden toimintaa poikkeustilan aikana. Toimintakeskusten työn-

tekijät siirtyivät työskentelemään asumisyksiköihin. Nopeasti toimintojen sulkeu-

duttua Siun soten vammaispalveluissa lähdettiin hyödyntämään jo aiemmin tes-
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tattuja etäyhteyksiä asiakkaiden kanssa. Etäyhteyksissä oli hyödynnetty älypu-

helimia, tabletteja ja kannettavia tietokoneita. Etäyhteyksien muodostamisessa 

käytettiin Teams-sovellusta, jonka avulla pidettiin ryhmäkokouksia. Nopeasti 

etäyhteyden nimeksi muovautui etäpäivätoiminta. Parin ensimmäisen viikon ai-

kana muodostui työ- ja päivätoiminnanohjaajista muutaman hengen tiimi, jotka 

vastasivat viikoittaisesta ja päivittäisestä ohjelman suunnittelusta ja tuottami-

sesta. Palvelu saavutti ison asiakasryhmän ja kokemukset olivat positiivisia niin 

asiakkaiden kuin työntekijöiden puolelta. Etäpäivätoiminta jatkui toimintakeskus-

ten avauduttua pienempänä toimintana ja tarve uudelle palvelulle oli havaittu. 

Tutkimuksessa pyritään keräämään tietoa jo olemassa olevasta toiminnasta. Tie-

don keräämisessä hyödynnetään asiakaskokemuksia sekä työntekijöiden näke-

myksiä etäpalvelun toteuttamisesta. Tutkimuksella tavoitellaan etäpäivätoiminta-

palvelun pilkkomista avoimemmaksi kokonaisuudeksi, että sitä voitaisiin hyödyn-

tää tulevaisuudessa. Uuden palvelun konseptointi vaatii moniulotteista lähesty-

mistä palveluun. 

Tutkimustavoitteiden pohjalta valikoituivat seuraavat tutkimuskysymykset: 

- Miten asiakasosallisuus toteutuu uuden palvelun kehittämisessä? 

- Miten saada sitoutettua johto ja henkilöstö uuden palvelun käyttöönot-

toon? 

- Miten palvelusta saadaan palautetta, kuinka usein ja miten sitä analysoi-

daan jatkokehittelyssä? 

 

ASIAKASLÄHTÖISEN PALVELUN KEHITTÄMINEN DIGIAJAN  
MUUTTUVASSA PALVELUKENTÄSSÄ 

Asiakaslähtöisyys edellyttää asiakkaiden mukaan ottamista palveluiden kehittä-

miseen. Heiltä on kerättävä palautetta ja saatua palautetta on aktiivisesti hyödyn-

nyttävä. Johdon sitoutuminen on edellytys asiakaslähtöisten palveluiden kehittä-

miselle ja juurruttamiselle osaksi organisaation toimintaa. (Kulmala ym. 2019, 8, 

10). Sähköisten palveluiden avulla pyritään vastaamaan uudenlaiseen palvelun-

tarpeeseen. Teknologian avulla voidaan tuottaa kustannustehokkaita ja laaduk-

kaita asiakaslähtöisiä palveluita. Asiakkaasta tulee aktiivinen toimija, kun otetaan 

käyttöön uusia sähköisiä palveluita. (Jauhiainen & Sihvo 2015, 2.) 
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Valtiovarainministeriö (2015, 11) toteutti Etäpalveluhankkeen, jossa tarkasteltiin 

etäpalveluiden tuomia mahdollisuuksia asiakkaalle. Hankkeessa etäpalvelu mää-

riteltiin ammattilaisen palveluksi, jossa palvelu tehdään verkkoyhteyden avulla. 

Itse palvelusta on monenlaisia nimityksiä, riippuen mihin tarpeeseen palvelua 

tuotetaan. Valvira (2021) määrittelee terveydenhuollon etäpalvelun videoyhtey-

den avulla käytävään diagnostiikkaan tai älypuhelimen kautta toimitettujen doku-

menttien antamiseen. Kela (2021) määrittelee etäpalvelut kuvayhteyden avulla 

annettavaksi neuvontapalveluksi. Sosiaali- ja terveysministeriö (2015) linjaa etä-

palvelun olevan internetvälitteistä tai kuvapuhelun kautta tapahtuvaa palvelua, 

jonka kautta välitetään dokumentteja. Tässä tutkimuksessa etäpalvelulla tarkoi-

tetaan internet välitteistä asiakkaan ohjaamista. Etäpalvelua toteutetaan asiak-

kaiden tai vammaispalveluiden toimintayksiköiden älypuhelimilla, tableteilla tai 

tietokoneilla. Etäpalvelussa hyödynnetään organisaation tietoturvalliseksi määrit-

telemää Teams-yhteyttä, jossa voidaan käyttää myös kamerayhteyttä. Ohjausti-

lanteita vetää joko työntekijät tai asiakkaat työntekijöiden tukemana. 

Etäpalveluista on saatu positiivisia kokemuksia muun muassa työterveyshuol-

lossa. Koivisto ja muut (2019, 1) listanneet etäpalvelun positiivisina puolina vies-

tinnän ja tiedonkulun tehostumisen, työn tehokkuuden ja palveluiden paremman 

saatavuuden. Työnkuva on nähty monipuolisempana. Toisaalta on nähty, että 

työnkuva pirstaloituu ja tekniikka ei toimi tai laitteissa on puutteita. Etäpalvelutoi-

minnan jatkuvuuden kannalta tärkeää on palvelumuotoilutyyppinen toiminnan ke-

hittäminen huomioiden käyttäjäkokemukset. (Koivisto, Koroma & Ruusuvuori 

2019, 1.) Etäpalveluiden positiivisina puolina on kuvattu paikasta riippumatto-

muus ja ajansäästö sekä matala kynnys käyttää palveluja. Se on esteetön palvelu 

liikuntarajoitteisille. Etäpalvelu on uudenlainen tapa tuoda palvelut kotiympäris-

töön. Tekniikan toimimattomuus, puutteelliset verkkoyhteydet tai digitaalisten tai-

tojen puute hankaloittaa kuitenkin sähköisten palveluiden käyttöönottoa. (Mer-

vola 2015, 7, 52; Myren & Sandqvist 2015, 15.) 

Liiketoiminnan kehittämisessä pitää laittaa asiakas keskiöön ja hahmottaa oma 

toimintaympäristö sekä uudet mahdollisuudet omalle liiketoiminnalle. Vasta tä-

män jälkeen tulee valita oikeat teknologiat ja ratkaisut. Asiakaslähtöistä palvelua 

ei voi lähteä kehittämään teknologia keskeisesti, vaikkakin se on mukana strate-

gisessa suunnittelussa alusta loppuun. Mutta on tärkeää ymmärtää sen tuomat 

mahdollisuudet. (Pyyhtiä 2019, 71.) Etäpalveluiden lisääntyessä esiintyy pelkoa 
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henkilökohtaisen palvelun vähenemisestä. Ne koetaan kuitenkin hyödyllisinä ja 

nähdään palveluiden hyöty oman terveyden ennaltaehkäisevässä hoidossa. 

(Hyppönen ym. 2018, 1,8.) Digitaaliset ratkaisut ja alustat tuottavat globaaleja 

monimuotoisia palveluja. Etäpalvelulla voidaan lisätä myös asiakkaan aktiivi-

suutta ja osallisuutta, kun asiakas joutuu ottamaan vastuuta toiminnastaan. (Jau-

hiainen, Sihvo, Jääskeläinen, Ojasalo & Hämäläinen 2017.) 

Asiakasosallisuus palveluiden kehittämisen edellytys 

Asiakasosallisuutta voidaan tehostaa hyödyntämällä kokemusasiantuntijoita. 

Osallistamalla asiakkaita ja huomioimalla asiakaskokemukset saavutetaan asia-

kaslähtöisempiä palveluita. (Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos 2019.). Asiakkaan 

osallisuutta ja hänen kokemustaan osallisuudesta voidaan vahvistaa huomioi-

malla asiakkaan rooli palveluiden kehittämisessä. Osallisuutta vahvistamalla tue-

taan asiakkaan voimaantumista ja kumppanuuden kokemusta. Palvelumuotoilun 

avulla saavutetaan asiakasosallisuuden toteutuminen. (Leeman & Hämäläinen 

2016, 2.) Sosiaalista osallisuutta voidaan vahvistaa matalan kynnyksen palvelui-

den avulla (Leeman & Hämäläinen 2015, 1). 

Osallisuus ja osallistaminen jatkuvasti muuttuvan työelämän ovat tärkeitä seik-

koja johtamisen näkökulmasta. Osallisuus palveluiden kehittämisessä koskee 

myös työntekijöitä. Sisäistä motivaatiota voidaan nostaa osallistamalla työnteki-

jöitä kehittämiseen ja antamalla positiivista palautetta. Onnistunut lähijohtajien 

työ edesauttaa paremman asiakasosallisuuden saavuttamisessa. (Terävä & Mä-

kelä-Pusa 2011; 10–11; Terveyden – ja hyvinvoinninlaitos 2019.) Digiosallisuutta 

on lähdetty tutkimaan ja määrittelemään erilaisissa hankkeissa ja tutkimuksissa. 

Hänninen ja muut (2021) määrittelee digiosallisuuden positiivisena henkilön yh-

teiskunnallisen osallisuuden näkökulmasta. Digiosallisuudella ei ole selkeää 

määritelmää, vaan se määritellään usein osallisuuden ja digitalisaation kautta. 

Tässä tutkimuksessa digiosallisuus tarkoittaa asiakkaiden mukaan ottamista toi-

minnan ohjaamiseen ja kehittämiseen. Digiosallisuudella tarkoitetaan myös asi-

akkaan digitaitojen kasvattamista, niin että hän voi olla itse aktiivinen toimija. Asi-

akkaille opastetaan digilaitteiden käyttöä ja tuetaan näin palveluiden käyttöä itse-

näisesti. Asiakas voi silloin hyödyntää etäpäivätoimintapalvelua kotona, jolloin 

työntekijöiden työpanos on käytettävissä ryhmäohjaukseen toimintakeskuksella. 
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Työn murros 

Sote-uudistuksen (Valtioneuvosto 2021) myötä uudistetaan koko sosiaali- ja ter-

veyspalvelujen alueet hyvinvointialueiksi. Hyvinvointialueet huolehtivat pelastus-

palveluiden ja sotepalveluiden tuottamisesta tulevaisuudessa. Tavoitteena on 

luoda tehokkaat tasapuoliset palvelut kansalaisille. Työympäristöjen muutos 

haastaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja koulutusjärjestelmiä muokkaa-

maan toimintatapojaan ja kehittämään koulutusta vastaamaan nykypäivän tar-

peita. On pyrittävä hyödyntämään moniammatillisia tapoja toimia. Digitalisaatio 

aiheuttaa sosiaali- ja terveysalan koulutukselle uudenlaisia sisältövaatimuksia. 

(Kangasniemi ym. 2018, 72.) Isoja palvelukokonaisuuksien uudistus- ja muutos-

töitä tehtäessä projekteilla on oltava muutosjohtaja, joka suunnittelee ja kehitte-

lee kokonaisuuksia toimiviksi, niin että ne voidaan viedä projektinsuunnittelijoiden 

kanssa käytäntöön osaksi arkea (Lanning 2001, 43). 

Digitaalisten palveluiden haltuunotto vaatii johtamisen uudistumista, erilaisten 

alustojen hyödyntämistä sekä palveluiden ja prosessien uudenlaista muotoilua. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2016, 23.) Sosiaalityön digitalisaatio on kaksijakoi-

nen. Digitalisaatiossa on mahdollisuuksia ja riskejä. Mahdollisuuksina nähdään 

uudenlainen osallisuus ja toimijuus, toisaalta riskinä on syrjäytyminen digitaalis-

ten teknologioiden vuoksi. Palvelut on kehitettävä käyttäjänäkökulmaa hyödyn-

täen. (Pohjola 2017, 183; Alasoini 2015, 27.) Kivistö (2017, 23) muistuttaa viitaten 

Bobbyyn ja Dominelliin (2017), että kaikilla ei ole pääsyä digitaalisiin palveluihin 

tai mahdollisuuksia digitaalisuuden hallintaan. Samoin toteavat Salmela ja 

Mämmi-Laukka (2017, 168) tutkiessaan digitaalisia palveluita ja niiden hyödyntä-

mistä sosiaalityössä. 

Digitaaliset palvelut muovaavat myös työnteon tapoja. Työn luonne muuttui ko-

ronapandemian vuoksi monessa organisaatiossa. On jouduttu pohtimaan erilai-

sia tehokkaita digitaalisia ratkaisuja. Etätyö on lisääntynyt, mikä mahdollistaa uu-

denlaisen tavan yhdistää perhe- ja työelämä. Etätyö nähdään myös ympäristöys-

tävällisenä tapana tehdä töitä, koska työmatkaliikenne vähenee. Digitalisaatio ke-

hittää työelämää, mutta voi myös aiheuttaa eriarvoisuutta työntekijöille. Palve-

luista on kerättävä ajantasaista tietoa ja arvioitava vaikuttavuutta, että kansalai-

sille tarjottavia palveluita voidaan tarjota nopeasti ja tehokkaasti kriisitilanteita 
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kohdatessa. (Valtioneuvoston tiedepaneeli 2020, 83, 114.) Työelämässä me-

neillään oleva murros edellyttää ihmisiltä yhä enemmän vuorovaikutustaitoja. 

Työt pirstaloituvat ja siirtyvät verkostoihin, digitalisoituminen muuttaa työtä ja 

entinen osaaminen kohtaa huomattavia muutospaineita. Erityisesti esimiehillä 

on iso rooli, ja heidän kyvykkyytensä vuorovaikutuksessa on avaintekijä muu-

toksissa. Esimiehet vaikuttavat tuottavuuden ja työmotivaation ylläpidossa 

sekä työyhteisön työhyvinvoinnin ja työilmapiirin kehittymisessä. (Forsten-As-

tikainen & Kultalahti 2019, 3.) 

Digitalisaatio muuttaa johtamisen ja työnteon lisäksi koulutuksen luonnetta. 

Koulutukselta vaaditaan uudenlaisten työotteiden opettamista sekä sovelta-

mistaidon kehittämistä uudistuvissa työympäristöissä (Lempinen 2015, 17). 

Asiakkaita kohdataan etäpalveluiden kautta ja opetellaan luottamuksellista 

asiakastyötä eri tavalla. Opiskelijat joutuivat uudenlaisten haasteiden eteen. 

Esimerkiksi työharjoitteluja ei voitu suorittaa työpaikoilla, vaan erilaisia virtu-

aalisia alustoja on voitu hyödyntää asiakastyönharjoitteluihin. Erilaiset alustat 

tuovat haasteita tietoturvan ja asiakasturvallisuuden välille. Opiskelijoille on 

kuitenkin tullut työtavaksi käyttää erilaisia alustoja, ja siitä on muotoutunut uu-

denlainen tapa toimia lähityöskentelyn tueksi ja rinnalle. (Mitchell, Sarfati & 

Steward 2021, 7.) Näitä opittuja taitoja voidaan hyödyntää työelämän etäpal-

veluiden toteuttamisessa. Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen johtaa Di-

gitalisoidaan julkiset palvelut-hanketta, jonka tavoitteena on uudistaa toimintata-

poja digitaaliseksi ja asiakaslähtöiseksi (Valtiovarainministeriö 2019). 

 

ONNISTUNUT MUUTOSJOHTAMINEN PALVELUIDEN  
KEHITTÄMISEN EDELLYTYS 

Johdon tuki ja riittävien resurssien takaaminen on edellytys onnistuneelle muu-

tosprosessille. Kehittämisen edellytys on muutosjohtaminen. Johtajalta edellyte-

tään kannustavaa ja osallistavaa otetta. Muutoksista on tiedottava avoimesti ja 

on koulutettava uusiin palveluihin ja toimintamalleihin. (Jauhiainen & Sihvo 2015, 

2.) Muutokset eivät ole selkeitä prosesseja, vaan ne vaativat kerroksellista ym-

märtämistä ja reagoimista muuttuviin tekijöihin. Tärkeää muutoksissa on avoin 
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viestintä ja positiivinen suhtautuminen myös muutosvastarintaan. Keskiössä ovat 

ihmiset ja heidän huomioimisensa. (Pekkala 2007, 3,10.) 

Vuosina 2010–2012 Sitra toteutti julkishallinnon johtamisohjelman, jolla tuetaan 

sosiaali- ja terveysalojen toimijoita ja kuntia muutosvaiheissa ja muutosjohtami-

sessa kokoamalla eri hankkeiden ja toimijoiden kokemuksia. Julkishallinto on uu-

sien haasteiden edessä väestön ikääntyessä ja uutena haasteena hallinolla on 

niukkuuden johtaminen ja tuottavuuden on kehittäminen. Sitra 2010). Valtioneu-

voston selvitys- ja tutkimustoimikunta on tutkinut sote- ja maakunta uudistuksen 

henkilövaikutusten ennakkoarviointia. Tutkimuksen tavoitteena on tukea raken-

neuudistusta ja henkilöstön uudelleen organisointia. Suurien uudistusten takana 

täytyy olla tarkkaan mietityt prosessit ja tukea prosesseja ja palvelujen laadun 

säilymistä onnistuneella muutosjohtamisella. Tutkimuksessa selvitettiin, mitkä 

ovat onnistumisen osa-alueet suurissa organisaatiomuutoksissa. Keskeisiksi tee-

moiksi nousevat työntekijöiden osallistaminen muutosten vaiheissa, onnistunut 

viestintä sekä muutosvalmennus esimiehille ja työntekijöille. (Nybondas-Kangas 

ym. 2017, 7–8, 90.) Yhteiskunnan muuttuessa ja kehittyessä myös johtamisen 

tavat muuttuvat. Olisi syytä keskittyä johtajan ja johdettavan vuorovaikutussuh-

teeseen ja viestintään, ei vain johtamistaitoihin. (Rouhiainen-Neuenhäuserer 

2009, 13, 30.) 

Sosiaali- ja terveysalan tutkintoon johtavan koulutuksen merkitystä kuvataan 

henkilöstön osaamisen ja muutosten kannalta huomattavan tärkeäksi. Yhteis-

kunta muuttuu ja palvelut muuttuvat, jotka edellyttävät osaamista jatkuvassa 

muutoksessa. Koulutuksella ja osaamisen varmistamisella turvataan asiakasläh-

töisyys ja palvelujen aukot. Johtajan osallistuminen työelämän muutosprosessei-

hin tukee muutosten eteenpäin viemistä. Esimiehen ja alaisen suhde vahvistuu 

yhdessä tekemällä ja oppimalla ja muutoksiin sopeutuminen on sujuvampaa. 

(Kangasniemi ym. 2018, 81; Rouhiainen-Neunhäuserer 2009, 181.) Hallinnon ja 

demokraattisen järjestelmän ja johtamisen haasteiden taustalla on digitalisaation 

tuoma työn murros. Hallinnolta ja järjestelmältä vaaditaan luottamusta uuden di-

gitaalisen yhteiskunnan edessä. (Valtiovarainministeriö 2021; Digi- ja väestövi-

rasto 2021.) 

Nykypäivän johtaminen vaatii monitahoista ja kerroksellista prosessien hallintaa. 

Prosessit voivat edetä yhtäaikaisesti ja epäloogisessa järjestyksessä (Soback 
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2021; Terävä & Mäkelä-Pusa 2011, 10–11.). Johtajan on arvioitava omia tieto-

jaan ja taitojaan suhteessa organisaation tavoitteisiin. Johtajuudelta vaaditaan 

myös alaisten osaamisen ja vahvuuksien tunnistamista sekä osaamisen kehittä-

misen tarpeiden tunnistamista. Esimiehiltä kaivataan esimerkillistä roolia muutos-

ten edessä. Johtajan on tunnistettava oma roolinsa ollakseen vahva tukija työn-

tekijän oppimisprosessissa. (Viitala 2002, 202.) Strategiasta nousevia muutos-

johtamisen malleja voidaan hyödyntää työntekijöiden osaamisen koordinoin-

nissa. (Pihkala & Oikarinen 2010, 78; Terävä & Mäkelä-Pusa 2011, 10–11.) Ke-

hityskeskustelut toimivat tärkeinä tekijöinä osaamisenkoordinoimisessa. Työnte-

kijät on kokeneet tulleensa kuulluksi ja osaamisen kehittämisen tarpeita on poh-

dittu esimiehen kanssa. Kehityskeskustelut mahdollistavat palautteen antamisen 

suoraan esimiehelle. (Laurila 2010, 235.) 

Tutkimuksen toteuttaminen 

Tutkimus aloitettiin perehtymällä kirjallisuuteen ja lähdettiin luomaan teoreettista 

viitekehystä aiheen ympärille. Tutkimuksen pohjaksi muotoutui kolme tutkimus-

kysymystä. Alkuperehtymisen aikana tärkeiksi teemoiksi nousi muutosjohtami-

nen, työnmurros, etäpalvelut, asiakaslähtöisyys, osallisuus ja digitalisaatio. 

Nämä teemat toistuivat samankaltaisten aiheiden ympärillä. Tutkimusmenetel-

mäksi muotoutui palvelumuotoilu. Käyttäjäkokemuksia kerättiin Teams yhtey-

dellä käydyistä työpajoista ja netissä tehdystä työntekijäkyselystä. Näistä saatu 

aineisto koottiin ja analysoitiin tuloksiksi. Tuloksia analysoitiin ja laadittiin kehittä-

misehdotuksia organisaatiolle. 

Työpajoja pidettiin kaksi, toinen asiakkaille ja toinen työntekijöille. Palvelumuotoi-

lussa keskiössä on asiakasarvon luonti ja heidän kokemustensa kautta tuottama 

tieto palvelun kehittelyssä. (Miettinen, Raulo, Ruuska, & Koivisto 2007, 78.) Työ-

pajojen tuloksia täydentämään valikoitui nettikysely (Liite 3), joka toteutettiin 

forms-pohjaa käyttäen. Kyselyssä oli 5 määrällistä kysymystä, joissa käytettiin 

vaihtoehtoina täysin samaa mieltä, samaa mieltä, eri mieltä ja täysin eri mieltä 

vaihtoehtoja. Näiden lisäksi oli kaksi laadullista kysymystä sekä yksi Likert-as-

teikolla tehty väittämä. Kyselyn lopussa oli mahdollista antaa vapaasti komment-

teja etäpäivätoimintaan liittyen. 
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Työpajojen analysointimenetelminä käytettiin Value proposition canvas-arvon-

luontipohjaa sekä asiakasryhmien tunnistamiskaaviota (kuvio 2). Value proposi-

tion canvas-taulukon (kuvio 7) avulla voidaan näyttää, millaista arvoa palvelua 

tuodaan asiakkaalle organisaation tai yrityksen tuottamalla palvelulla. Tauluk-

koon kootaan yrityksen tuottama palvelu, mitä palvelulla tavoitellaan ja mitä arvoa 

tuotetaan asiakkaalle. Asiakkaan näkökulmasta kuvataan asiakkaan tarpeet, ku-

vataan tahtotilaa ja uhkia. (Belleflamme & Neuden 2021, 1–2, 11). Asiakasryh-

mien tunnistamiskaaviossa on keskiössä tuotettava palvelu, jossa vastataan ky-

symyksiin missä, miksi, milloin sekä miten, mitä, kuka. Tuloksia tarkasteltaessa 

tehtiin vielä SWOT-analyysi ja keskeisiä asioita poimittiin nelikenttään, jossa eri-

tellään vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet. Kyselyn tuloksia analy-

sointiin teemoittelemalla vastaukset aiemmin valittujen teoreettisten käsitteiden 

mukaan. 

PALVELUMUOTOILU TUTKIMUSMENETELMÄNÄ 

Koivisto (2007, 65, 78) kiteyttää palvelumuotoilun olevan palveluiden kehittämistä 

ja johtamista sekä toivottujen palveluiden kehittämistä johdonmukaisiksi palvelu-

ketjuiksi. Palvelumuotoilussa pyritään löytämään käyttäjäkokemuksia hyödyn-

täen tiedostamattomia tarpeita arvon nostattamiseksi. Työskentelymalliksi tutki-

muksessa muotoutui työpajatyöskentely asiakkaiden kanssa (Liite 2) sekä erilli-

nen työpaja työntekijöille (Liite 3). Työpajoissa tutkija toimii fasilitaattorina huo-

lehtien työpajan kulusta ja antaa työpajan osallistujien toimia asiantuntijoina. Työ-

pajassa hyödynnettiin digitaalisena alustana teams-kokousta. Kokouksissa työ-

pajan ohjelmat oli tehty canva-sovelluksella, jolla voi tuottaa graafisia esityksiä. 

Toimintaympäristöistä ja palveluketjuista tarvitaan tarinallisia kertomuksia. Digi-

taalisia ympäristöjä on myös kuvattava samoilla menetelmillä. (Tihien 2016, 185). 

Sosiaalityössä palvelumuotoilulla saavutetaan arvoa ja pyritään löytämään pal-

velun puutteet ja vastataan palveluiden tyytymättömyyteen. Työpajoja voidaan 

käyttää välineenä palveluiden suunnittelussa ja innovoimisessa. (Thomas & 

Grace 2008, 4; Miettinen, Raulo & Ruuska 2011, 13.) Palvelumuotoiluprosessi 

jakautuu käyttäjälähtöisyyteen, toistuvaan kehittämiseen, asiakkaan osallistami-

seen ja ennakointiin. Palvelumuotoiluprosessi alkaa asiakasymmärryksen muo-

dostamisella, jonka jälkeen innovoidaan ja ideoidaan uutta yhteiskehittämisen 
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keinoin. Kolmannessa vaiheessa prototypoidaan palvelua ja testataan uusia ide-

oita. Loppuvaiheessa arvioidaan tuloksia ja tehdään johtopäätökset. (Kainulainen 

& Rimpilä 2019, 9–35.) Rekola ja Rekola (2005, 5) esittelevät palvelukonseptin 

liikeideana, joka kuvaa perusajatuksen palvelusta. Smedberg (2015, 8–9) muis-

tuttaa sosiaalialan kolmen osapuolen merkityksestä palvelukohtaamisessa; asia-

kas, työntekijä ja organisaatio. Organisaation hakema kustannustehokkuus voi 

tuoda sähköisten palveluiden kautta arvoa asiakkaalle, joka näkyy tyytyväisyy-

tenä. Tietojärjestelmien avulla voidaan saavuttaa parempi asiakaslähtöisyys, kun 

asiakas on rinnalla kehittämässä. 

Palvelumuotoilu valikoitui tutkimusmenetelmäksi, koska sen avulla palvelua oli 

mielenkiintoista tarkastella palvelua useammasta näkökulmasta (Turunen 2014). 

Palvelumuotoilun avulla etäpäivätoimintaa saatiin pilkottua osiin. Näin päästiin 

käsiksi palveluketjujen osiin, jotka vaativat työstämistä. Palvelumuotoiluprosessi 

alkoi nykytilan analyysillä, jonka jälkeen kerättiin asiakaskokemuksia palvelusta. 

Palvelua peilattiin organisaation strategiaan ja kerättiin työntekijänäkökulmaa. 

Tutkittiin, onko työntekijöillä tarvittavat taidot ja ohjeet toimia. Tutkimuksessa sel-

vitettiin organisaation tavat toimia ja tarkasteltiin ovatko olosuhteet suotuisat 

myös työntekijän kannalta toteuttaa uutta palvelua. Saadun tiedon avulla analy-

soidaan palveluprosessia ja palvelupolkua uuden tiedon valossa. 

Palvelumuotoiluprosessin tueksi valikoitui kyselytutkimus (Liite 1). Kyselyssä py-

ritään tavoittamaan iso hajallaan oleva joukko, jolta kysytään samat asiat. Kyse-

lyssä haetaan vastaajan mielipiteitä, kokemuksia ja ajatuksia käsillä olevasta ai-

heesta ja teemoista. Kysely voidaan tehdä sähköisesti internetin välityksellä tai 

postitse. (Vilkka 2007, 27.) Kyselyssä on hyödynnetty laadullisten kysymysten 

lisäksi määrällisiä kysymyksiä. Toimintakeskuksen ohjaajille (104 henkilöä) lähe-

tettiin sähköpostilla forms-kysely, johon he saivat vastata anonyymisti. Koska 

olen ollut työntekijän ominaisuudessa kehittämässä organisaation etäpäivätoi-

mintaa, erityistä huomiota oli kiinnitettävä tutkimuksen luotettavuuteen ja aineis-

tonanalysointivaiheessa omaa kokemusta oli tarkasteltava kriittisesti, niin ettei se 

vaikuttanut tutkimuksessa saatuun tietoon. Tämän vuoksi oli perusteltua käyttää 

työntekijöiden kyselyssä forms-pohjaa, joten vastaajat voivat pysyä anonyyminä. 

Anonymiteetin avulla oli pyrkimys isompaan vastausprosenttiin. Tutkimuksessa 

käytettiin asiakasnäkökulman, organisaation näkökulman ja tilastotiedon hyödyn-
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tämistä. Tutkittavan aiheen ympärillä oli tietty joukko, jolta toivottiin mahdollisim-

man paljon eri näkökulmia aiheeseen. Palvelumuotoilua ja kyselytutkimusta yh-

distämällä tavoitettiin suhteellisen lyhyessä ajassa riittävä joukko ihmisiä, jotta 

tuloksia voidaan hyödyntää. 

 

Palvelumuotoilun analysointimenetelmät 

Tutkimustuloksia analysointiin hyödyntämällä useampaa menetelmää. Työpajo-

jen tuloksia analysoidessa hyödynnettiin palvelumuotoilusta tuttuja välineitä va-

lue proposition canvasia (Belleflame & Neuden 2021; Strategyser 2020) sekä 

asiakasryhmien tunnistamiskaaviota (Rontti 2021). Kun tuloksia oli tutkittu näiden 

kahden menetelmän avulla, valikoitui menetelmäksi vielä aiemmin mainittu 

SWOT-analyysi tarkentamaan tuloksia. Kyselyn tuloksia avattiin käymällä jokai-

nen kysymys läpi teemoittelutaulukon avulla. SWOT-analyysiä käytetään strate-

gisena työkaluna tunnistamaan organisaation sisäisiä ja ulkoisia sekä negatiivisia 

ja positiivia puolia jaottelemalla asioita nelikenttään. Nelikentässä pohditaan uh-

kia, heikkouksia, vahvuuksia ja mahdollisuuksia. (Teoli, Sanvictores & An 2019.) 

Teemoittelurunkona toimi käsitepohja, joka oli luotu teoreettisen viitekehyksen 

pohjalta. Teemoittelutaulukkoa hyödynnettiin ristiin ensin mainittujen palvelu-

muotoiluvälineiden kanssa. Eskola ja Suoranta (1998) ovat luokitelleet kuusi ana-

lysointimenetelmää, jotka ovat kvantitatiiviset analysointimenetelmät, teemoit-

telu, tyypittely, sisällönerittely, diskursiiviset analysointitavat ja keskusteluana-

lyysi. Useammat analysointimenetelmät eivät ole selvärajaisia ja voivat kietoutua 

toisiinsa. Mikäli vaikuttaa, ettei valittu analysointitapa tuota tulosta, lähestymista-

paa ja analysointimenetelmää voi tutkimuksessa vaihtaa. (Eskola & Suoranta 

1998)  

Asiakasosallisuuden toteutuminen palvelun kehittämisessä 

Palvelumuotoilun avulla saavutetaan asiakasosallisuuden toteutuminen. (Lee-

man & Hämäläinen 2016). Työntekijöiden työpajan päätteeksi useampi kom-

mentti oli, että työpajatyyppinen työskentely sopisi myös työyhteisöihin. Enem-

mistö työntekijöistä, yli 70 prosenttia, oli sitä mieltä, että asiakkaat olivat suunnit-

telemassa toimintaa. Vain 26 prosentin mielestä asiakkaat eivät ole olleet mu-

kana suunnittelussa. Työntekijöistä yli 80 prosenttia oli sitä mieltä, että palvelu on 
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asiakkaille tärkeää. Vain 10 prosenttia esitti eriävän mielipiteen. Kyselyssä halut-

tiin selvittää myös, onko työntekijöille selvää, miten asiakkaat ohjautuvat etäpäi-

vätoimintapalvelun piiriin. Asiakkaiden ohjautuminen etäpäivätoimintaan oli val-

taosalle vastaajista selkeää.  

Yksi väittämä kyselyssä oli, että etäpäivätoiminta sopii kaikille asiakkaille. Vas-

taukset jakoivat mielipiteitä melko tasaisesti puolesta ja vastaan. Enemmistö, 

noin 60 prosenttia kuitenkin oli sitä mieltä, että palvelu ei sovi kaikille asiakkaille. 

Kyselyn avoimissa kysymyksissä nostettiin esille asiakkaan tahtotilan huomioimi-

nen osallistua etäpäivätoimintaan. Vastauksissa nousi esille myös itsemäärää-

misoikeuden huomioiminen, kun keskustellaan etäpäivätoiminnasta osana tai 

korvaavana toimintana palveluvalikoimassa. 

 

Kuvio 2. Asiakasryhmien tunnistaminen keskeisistä nousseista asioista. 

Asiakasryhmien tunnistamiskaavioon (kuvio 2) on koottu asiakkaiden työpajasta 

nousseet keskeiset asiat. Kaavion avulla nähdään palvelu pilkottuna eri osa-alu-

eisiin. Asiakkaat haluavat tavata kavereita ja ylläpitää jos syntyneitä ystävyyssuh-

teita. Etäpäivätoiminnan koetaan tuottavan mielekästä tekemistä ja sen avulla voi 

opiskella ja käydä työhönvalmennusryhmissä. Asiakkaat mainitsivat yhtenä vaih-

toehtona etäyhteyksien hyödyntämisen myös vapaa-ajalla. Tärkeinä toimintoina 
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nousi arkielämäntaitojenharjoittelu ja niiden pohjalta erilaiset kurssit. Erilaiset mu-

siikkituokiot ja etälenkkeily koettiin mieluisana toimintana. Vastaajina oli lievästi 

kehitysvammaiset aikuiset, jotka eivät ole työllistyneet avoimille työmarkkinoille. 

Henkilöstön sitouttaminen uuden palvelun käyttöönottoon 

Analysointivaiheessa nousi useasti esille kokemus ohjauksen tai perehdytyksen 

puutteesta. Koettiin myös, ettei ole laitteita riittävästi eikä aikaa niiden opiskeluun. 

Digitaitojen hallitseminen nähtiin osana työ- ja päivätoiminnanohjaamista. Digi-

taitojen harjoittelu koettiin hyödyllisenä myös asiakkaille (Kuvio 3). Työpajassa 

työskenneltiin flinga-alustaa hyödyntäen, joka koettiin mielekkäänä tapana työs-

kennellä. Flinga on suomalainen osallistava keskustelun alusta, johon voidaan 

kirjata asioita yhtäaikaisesti älylaitteella tai tietokoneella. Yksi työntekijä luo 

flinga-pohjan, johon osallistujat pääsevät linkin kautta kirjoittamaan anonyymisti. 

Uusia palveluita kehitettäessä työpajatyyppisestä kokemuksellisella työskente-

lyllä saadaan sitoutettua työntekijöitä mukaan palvelun kehittämiseen (Jauhiai-

nen, Sihvo, Jääskeläinen, Ojasalo, & Hämäläinen 2017). 

 

Kuvio 3. Digi osana työtä. 

Vastaajat näkivät etäpäivätoiminnan osana nykyistä arkea. Suurin osa vastaa-

jista näki etäpäivätoiminnan kuuluvan osaksi työ- ja päivätoimintaa. Työntekijöiltä 

kysyttiin, onko etäpäivätoiminnan suunnittelu helppoa osana normaalia työ- ja 

päivätoimintaa. Vastaukset jakaantuivat puolesta ja vastaan. Vain 5 prosenttia 

työntekijöistä oli täysin samaa mieltä, 35 prosenttia samaa mieltä. Eriävä mieli-

pide nousi noin 60 prosentin vastauksista. 
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Kyselyssä väitettiin, että asiakkaiden ohjaaminen etänä on mukavaa. Yli 70 pro-

senttia oli joko täysin samaa mieltä tai samaa mieltä. Vain 20 prosenttia oli eri 

mieltä ja 15 prosenttia täysin eri mieltä. Kysyttäessä etäpäivätoiminnan kuormit-

tavuudesta, se jakoi mielipiteitä melko tasaisesti. 15 prosenttia vastaajista oli täy-

sin samaa mieltä, että työ ei kuormita liikaa. 40 prosenttia oli samaa mieltä. 45 

prosenttia vastaajista esitti eriävän mielipiteen. Sekä asiakkaiden työpajasta, että 

työntekijöiden työpajasta, tärkeinä seikkoina nousivat vertaisohjaajuus, koke-

mustenvaihtaminen yli kuntarajojen, digitaalisten taitojen opettelun tarve sekä yh-

dessä uuden oppiminen. Yhdessä oppimista, esimiesten mukaan tuloa muutok-

siin ja kahdenvälisen kumppanuuden hyödyntämistä kehittämisessä tukevat 

myös aiemmat tutkimukset. (Viitala 2002, 202; Kangasniemi ym. 2018, 81; Rou-

hiainen-Neunhäuserer 2009, 181.) 

 

Kuvio 4. Etäpäivätoiminta osana arkea. 

Kuviossa 4 näkyy työntekijöiden kokemus, että esimiehet on olleet tukena ja 

kannustaneet osallistumaan sekä ohjaamaan etäpäivätoimintaa. Esimiehiltä 

saatu tuki on arvokasta palvelun jatkumisen kannalta. Kyselystä nousivat 

kuitenkin esille haasteina resurssien puute, puutteellinen laitteisto ja 

toimimattomat yhteydet. Palvelun tärkeys ja tarve on nähtävä organisaation 

tasolla, jolloin esimerkiksi resurssipulaan voidaan panostaa sekä pohtia 

laitekannan nykyaikaistamista. 
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Palautteen hyödyntäminen palvelun jatkokehittelyssä 

Etäpäivätoiminnasta on työntekijöiden mielestä kerätty asiakaspalautetta (kuvio 

5). Kuviossa 5 nähdään tärkeitä palvelun kehittämisen osa-alueita, jotka on huo-

mioitu toiminnassa. Tämä tahtotila ja tieto on hyödynnettävissä palveluiden pe-

rehdytysmallin luomisessa organisaatiossa. 35 prosenttia vastaajista oli täysin 

samaa mieltä, että palautetta kerätään ja 55 prosenttia samaa mieltä. Vain 10 

prosenttia vastaajista oli eri mieltä palautteen keräämisestä. Palvelun kehittämi-

sen apuna toimii asiakaskokemuksien kerääminen. Asiakaskokemuksia on myös 

syytä analysoida ja tuotetun tiedon avulla kehittää palvelua oikeaan suuntaan. 

(Miettinen, Raulo & Ruuska, & Koivisto 2007, 78.) Myös työntekijöiden kokemuk-

set etäpäivätoiminnan ohjaamisesta osana arjen toimintoja, tuottaa arvokasta tie-

toa, mihin suuntaan palvelun tuottamista tulisi kehittää. 

 

Kuvio 5. Etäpäivätoiminnan kehittäminen. 

Likert-asteikon tulokset jakaantuivat tasaisesti. Väittämänä oli, että etäpäivätoi-

minta on tulevaisuudessa osa vammaispalveluiden palveluvalikoimaa. Toiminta 

voi esimerkiksi korvata päivätoimintapäivän. Palvelun markkinoijia oli kuusi vas-

taajista. Samoin 6 vastaajaa ei nähnyt etäpäivätoimintaa osana tulevaisuutta. 

Passiivisia vastaajia olivat seitsemän vastaajaa eli heidän vastauksensa olivat 

neutraaleja. Vaikka palvelusta on nähty selkeä hyöty asiakkaille ja digitaalisuus 

nähdään osana työtä, palvelua ei silti nähdä osana tulevaisuuden palveluvalikoi-

maa. Kyselyn avoimessa kysymyksessä nousi esille myös toiminnan laadukkuu-

den valvonta. Vastauksista nousi kokemus, ettei toiminta ole aina laadukasta ja 
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samat ohjelmat pyörivät joka viikko. Vastauksissa oli pohdittu myös, onko tavoit-

teena säästötoimenpiteet vai asiakaslähtöisyys 

Johtopäätökset ja pohdinta 

Uusien palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto vaatii heittäytymistä myös esi-

miehiltä. Esimiehen positiivinen asenne ja muutoksessa tukena oleminen auttaa 

uusien käytäntöjen juurruttamisessa. Nybondas-Kangas ym. (2017, 7–8, 90) ovat 

pitäneet tärkeänä esimiesten mukana oloa muutoksissa. Työntekijöitä osallista-

malla muutosten keskellä saadaan sitoutettua työntekijät toimintoihin. Palvelu-

konseptoinnin ja palvelumuotoilun avulla voidaan tuottaa organisaatioille asia-

kaslähtöisiä kustannustehokkaita palveluita. Viitala (2002, 202.) kuvaa esimies-

ten tärkeää roolia vahvana tukijana muutosten ja oppimisprosessien keskellä. 

Esimerkiksi kehityskeskusteluiden ja palveluiden peilaaminen organisaation ta-

voitteisiin auttaa ymmärtämään muuttuvan työelämän tarpeet. (Soback 2021; Te-

rävä & Mäkelä-Pusa 2011, 10–11; Pihkala & Oikarinen 2010, 78.) 

Ensimmäinen tutkimuskysymys oli, miten asiakasosallisuus toteutuu uuden pal-

velun kehittämisessä. Asiakkaat kertoivat olevansa mukana suunnittelemassa 

toimintoja ja heidän mielipiteitään on kuultu. He on saaneet osallistua etäpäivä-

toiminnan ohjaamiseen. Asiakkailta nousi toive, että haluavat olla enemmän mu-

kana suunnittelemassa ja ohjaamassa toimintaa. Toinen tutkimuskysymys oli, mi-

ten saada sitoutettua johto ja henkilöstö uuden palvelun käyttöönottoon. Työnte-

kijät kokivat saaneensa tukea esimieheltä ja pääosin etäpäivätoiminta nähtiin 

hyödyllisenä. Esimiehet eivät olleet osallistuneet kuitenkaan etäpäivätoiminnan 

konkreettiseen tekemiseen ja kehittämiseen. Kaikki työntekijät eivät nähneet etä-

päivätoimintaa osana tulevaisuuden palveluja. Toiminnalle on haettava peruste-

luja organisaation ja vammaispalveluiden tavoitteista, jotka konkretisoidaan yk-

sikkö ja yksilötasolle muutosjohtamisen avulla. Kolmas tutkimuskysymys oli, 

kuinka palvelusta saadaan palautetta, kuinka usein ja miten sitä analysoidaan 

jatkokehittelyssä. Kyselystä ilmeni, että työntekijöiltä kerätään palautetta. Kyse-

lystä ja työpajasta ei kuitenkaan selvinnyt kuinka usein palautetta kerätään ja mi-

ten sitä analysoidaan jatkokehittelyssä. Palautteen analysointi ja toiminnan liittä-

minen osaksi organisaation strategiaa on tärkeitä osatekijöitä tulevaisuudessa. 

Näiden avulla voidaan panostaa henkilöstön sitoutumiseen. 
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Kuvio 6. Etäpalvelun taustalla olevat osatekijät. 

Etäpäivätoiminta on lähtenyt liikkeelle työntekijälähtöisesti koronapandemian ai-

heuttaman sulun takia. Palvelu tuli nopeasti osaksi toimintaa ja tavoitti asiakkaita 

riippuen lähiyhteisöjen antamasta tuesta. Muutosprosesseissa ja toimintojen va-

kiinnuttamisessa tärkeitä elementtejä ovat asiakasnäkökulman huomioiminen, 

henkilökunnan huomioiminen ja esimiesten tuki (Kuvio 6). Palvelusta on saata-

villa tilastotietoa, minkä verran palvelu tavoittaa asiakkaita. Tilastot eivät kuiten-

kaan kerro, minkä ryhmän asiakkaita palvelu on tavoittanut. Dokumentoinnissa 

on syytä kiinnittää huomiota siihen, minkä asiakasryhmän palvelu tavoittaa ja 

mitä arvoa palvelulla tavoitellaan. Pelkkä palautteen kerääminen ei riitä, vaan on 

tuotettava analysoitua tietoa palvelun kehittämiseksi. 

Keskusteluissa ilmeni, että kurssimuotoinen toiminta etäpäivätoiminnassa tavoit-

taa ja toimii hyvin lievästi kehitysvammaisten kanssa. Heillä kurssien tavoitteena 

on työelämälähtöinen kouluttautuminen kurssien avulla. Kurssit toimivat myös 

vertaistuellisina ryhminä maakunnan alueella. Itsenäisesti toimivien asiakkaiden 

kanssa digitaitojen harjoittelu onnistuu osana työtoimintaa. Etäpäivätoiminnan 

pilkkominen selkeiksi kokonaisuuksiksi voisi auttaa henkilökuntaa hahmotta-

maan etäpäivätoiminnan tavoitteita ja tarpeellisuutta. Vaikeavammaistenryh-

missä, joissa tarvitaan paljon tukea osallistuakseen, toimivat lähetysmuotoiset 

esitykset. Ne tuovat sisältöä arkeen ja auttavat sosiaalisen ympäristön laajenta-

misessa. Vertaisohjaajia voisi hyödyntää vaikeavammaisille suunnatussa ohjel-

massa, jolloin myös vertaisohjaajat saisivat merkityksellisen kokemuksen taito-

jensa hyödyntämisestä. 
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Työntekijöille on avattava selkeästi, minkä tyyppinen toiminta tuottaa arvoa asi-

akkaille ja mitä hyötyjä palvelusta haetaan. Näin myös etäpäivätoiminnan ohjaa-

miseen ja suunnitteluun saadaan selkeyttä. Kaikkea ei tarvitse tarjota kaikille. Ku-

viosta 7 ilmenee esimerkiksi asiakkaiden toive vertaistukeen, uusien taitojen op-

pimiseen ja itsensä kehittämiseen. Asiakasarvon hahmottelupohjassa (kuvio 7) 

nousevat asiat vastaavat myös kvankin laatukriteereissä mainittuihin tavoitteisiin, 

joissa pyritään tukemaan asiakkaan osallisuutta ja mahdollisuutta oppia uutta. 

 

Kuvio 7. Etäpäivätoiminnan asiakasarvon hahmottelupohja (mukaellen Strate-

gyser 2020). 

Osaamisverkoston kasvattamisessa tärkeänä on esimiesten myönteinen suhtau-

tuminen uuden palvelun käyttöönottoon ja rohkea käytäntöjen uudistaminen. Esi-

miehen vaikutus palveluiden jalkauttamisessa on suuri. Henkilökunnalta uuden 

oppiminen vaatii myös itseohjautuvuutta ja rohkeaa uteliasta asennoitumista. 

Osaamisverkostoa kasvattamalla ja kehittämiseen osallistamalla saadaan juur-

rutettua toimintoja osaksi perustehtävää. Tutkimuksesta käy ilmi, että etäpäivä-

toimintaa ohjaa suhteellisen pieni joukko ohjaajia, joille toiminta on vakiintunut 

osaksi viikko-ohjelmaa. Esimiesten taitava osaamisen koordinointi ja työntekijöi-

den vertaisosaamisen hyödyntäminen tehostaa muutoksissa mukana pysymistä. 

Asiakasarvon hahmottelupohjasta nousee tuskaa lieventävinä ominaisuuksina 

perehdytys ja esimiesten sitoutuminen. Työntekijät on luoneet palvelun itsenäi-

sesti yhdessä asiakkaiden kanssa ja tarve ajasta ja paikasta riippumattomalle 

palvelulle on todennettu. 
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Tutkimuksessa kävi vahvasti ilmi, että työntekijät olivat olleet osana suunnittele-

massa toimintoja, oli kerätty palautetta, etäpäivätoiminnanohjaukseen sekä lait-

teiden käyttöön oli saatu neuvoja ja ohjausta. Tuloksista nousi kuitenkin esiin, 

ettei etäpäivätoimintapalvelua nähdä osana tulevaisuuden palveluvalikoimaa. 

Palveluiden käyttöönoton perustelu täytyy tapahtua organisaatio- ja johtotasolta 

määrittelemällä. Palveluita peilataan organisaation luomiin tavoitteisiin ja tuodaan 

käytäntöön taitavalla muutosjohtamisella lähiesimiesten kautta. Tutkimuksesta 

kävi ilmi, että työntekijöillä oli tahtotila toteuttaa etäpäivätoimintaa ja oli nähty pal-

velun hyöty erilaisille asiakkaille. Aiempi tutkimustieto tukee motivaation kasva-

van ja työntekijän sitoutuvan, kun heitä osallistetaan kehittämiseen (Terävä & 

Mäkelä-Pusa 2011, 10–11; Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos 2019). Etäpäivätoi-

mintapalvelun tuottamisen edellytys on toimivat laitteet, toimivat yhteydet ja riit-

tävä ohjaus laitteiden käytössä, kaikkien näiden puute nousee esille työntekijöi-

den kysymyksissä. Myös asiakkaat mainitsevat, ettei henkilökunta osaa neuvoa 

laitteiden käytössä. 

Kysymyksissä nousi huoli palvelun laadukkuudesta. Esitettiin myös huoli, onko 

vaarana lähiohjaamisen väheneminen etäpalveluiden lisäännyttyä. Sähköisten 

palveluiden avulla voidaan tuottaa myös kustannustehokkaita asiakaslähtöisiä 

palveluita (Rekola ja Rekola 2005, 5; Smedberg 2015, 8–9). Palvelumuotoilu on 

palveluketjujen muodostamista huomioiden johtamisen ja kehittämisen näkö-

kulma (Koivisto 2007, 65, 78). Uusi palvelu vaatii monitahoista avointa keskuste-

lua ja toimintojen auki pilkkomista. Asiakkaiden osallistamisen rinnalla yhtä tär-

keää on työntekijöiden mukaan ottaminen ja esimiesten esimerkillinen tapa toi-

mia mukana palvelun kehittämisessä. Myös aiemmat tutkimukset tukevat näitä 

näkökulmia onnistuneessa palvelukentän kehittämisessä. Työterveyshuollossa 

tehdyssä tutkimuksessa (Koivisto, Koroma ja Ruusuvuori 2019, 1) oli saatu sa-

mantyyppisiä kokemuksia työntekijöiltä, työ nähdään monipuolisena ja tehostuu. 

Laitteiden puute ja yhteyksien sekä tekniikan ongelmat nousevat esille myös mo-

lemmissa. Etäpalveluiden hyödyt on kuitenkin nähty eri tutkimuksissa ja etäpal-

velut nähdään esteettöminä ja asiakkaita osallistavina. (Mervola 2015, 7, 52; My-

ren & Sandqist 2015, 15; Jauhiainen, Sihvo, Jääskeläinen, Ojasalo & Hämäläinen 

2017.) 
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Luotettavuus 

Laadullista tutkimusta voidaan pitää luotettavana, mikäli se ei sisällä ristiriitai-

suuksia ja merkityksellisiä ovat käytettävät menetelmät ja kohderyhmä. Triangu-

laatio eli tiedon käyttäminen ja hyödyntäminen useista lähteistä ja aiemman tut-

kimustiedon hyödyntäminen on myös ominaista laadulliselle tutkimukselle (Saa-

ranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Luotettavuuden kannalta tärkeää on ku-

vata tutkimuksen kulku ja perustelut tutkimukselle selkeästi. (Sargeant 2012, 1–

3.) Tutkijan on asetettava omat käsityksensä aiheesta sivuun, niin etteivät ne vai-

kuta tutkimustuloksiin. Tutkimukseen osallistujille on luotava luottamuksellinen ja 

ilmapiiri. Mikäli tutkimuksessa käsitellään tuloksia anonyymisti, se on taattava 

osallistujille selkeästi. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006, 22.) Kyselyssä 

kerrottiin, että tutkimus suoritetaan nimettömästi. Samoin työpajojen alussa ker-

rottiin, mihin työpajojen tuloksia tullaan käyttämään ja ne käsitellään nimettömästi 

asiakohtaisesti. 

Tutkimuksessa vastataan esitettyihin tavoitteisiin ja tutkimustulokset ovat hyö-

dynnettävissä muihinkin vastaaviin tarkoituksiin. Tulkinnoilla pyritään tukemaan 

aiempaa tutkimusta. (Järvenpää 2006, 37–39.) Tulokset kyselystä kertovat työn-

tekijöiden näkökulmia palvelusta. Työntekijöiden työpajaan osallistui työntekijöitä 

kahdesta muusta organisaatiosta, jolloin saatiin hieman erilaista näkökulmaa ja 

tulosten hyödynnettävyys on parempi. Käytetyt menetelmä tuottavat tuloksia, 

jotka eivät ole sattumanvaraisia, jolloin tutkimus toistettavissa. 

Syvällisen tutkimuksen saavuttamiseksi on hyvä lähestyä tutkittavaa kohdetta 

useammasta näkökulmasta (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006, 53). Laa-

dullisen tutkimuksen luotettavuutta lisää tutkimusprosessin tarkka kuvaaminen ja 

se, että tutkimustuloksia voi hyödyntää ja käyttää kehittämistoiminnassa. Kes-

keistä on myös huomioida, että tutkittavat asiat ovat tarkoituksenmukaisia. Mää-

rällisten kysymysten ja väittämien asettelu on oltava myös tutkimuksen kannalta 

samansuuntaisia. (Toikko & Rantanen 2009, 121,125.) Työpajojen tuloksia ja ky-

selyn tuloksia yhdistelemällä ristiin saatiin tietoa, mitkä osiot palvelussa vaativat 

hiomista. Tutkimuksessa saadut vastaukset ovat hyödynnettävissä myös muiden 

asiakasryhmien palveluiden suunnittelussa. Etäpäivätoimintatyyppinen toiminta 

voisi toimia myös ikäihmisten sekä mielenterveys- ja päihderyhmien palveluna. 
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Tutkimuksessa kysyttiin palautteen keräämisestä, mutta palautteen keräämisen 

tapa ja analysointi jää avoimeksi. 

Kehittämisehdotukset ja jatkotutkimusaiheet 

Jatkokehittämistä vaativat muuttuvan työelämän mukanaan tuomat haasteet. 

Siun soten strategiaan on kirjattu, että digitalisaation avulla mahdollistetaan yksi-

löllisemmät ja oikeanaikaset palvelut. Strategiassa linjataan vahvasti johtajuuden 

tukemista, että he voivat onnistua henkilöstön luottamuksen saavuttamisessa. 

Strategiassa nostetaan esille myös johtajien ja työntekijöiden kanssakäymisen 

lisääminen. (Siun sote hallitus 2020.) Siun sotessa on valmisteilla digistrategia, 

jossa linjataan digitaalisesti muuttuvan työelämän tarpeita. Esimiesten muutos-

johtamisen tarpeisiin on syytä panostaa ja huomioida heidän tarpeensa jatkuvasti 

muuttuvassa työelämässä. Organisaation strategiat luovat pohjan toiminnalle. 

Sellaisenaan ne eivät välttämättä avaudu käytännön työhön ja arkeen. Strategian 

tavoitteita voi pohtia ja avata niitä oman yksikön ja toiminnan kannalta selkeiksi 

arjen kannalta. Mikäli palvelusta tulee työ- ja päivätoimintapäivien korvaava pal-

velu, sen täytyy olla ohjattu strategisesti johdon kautta. 

Tutkimuksen tuloksista nousee selkeästi esille, että tarvitaan perehdytysmalli 

työntekijöille, jossa esimies on omalta osaltaan mukana luomassa positiivista ku-

vaa palvelusta. Selkeä perehdytysmalli auttaa hahmottamaan etäpäivätoiminnan 

palvelukenttää työntekijän ja organisaation näkökulmasta. Perehdytysmalliin on 

helppo palata ja tarkentaa palvelun tavoitetta työntekijöiden kesken. Kyselyn tu-

loksista ilmenee, että toiminta on tullut tutuksi työntekijöille ja se nähdään osin 

osana tulevaisuutta. Toiminta vaatii kuitenkin perustelua ja liittämistä isompiin or-

ganisaation tavoitteisiin ja lähiesimiesten tukea uuden toimintamallin ottamiseksi 

osaksi arkea. 

Toiminta kehittyy ja jalostuu sitä mukaa, kun saadaan tilastoja ja kokemuksia pal-

veluista. Kyselyissä kävi ilmi, että palautetta kerätään. Palautteen analysointi 

vaatii esimiehiltä ja työntekijöiltä aikaa ja tahtotilaa, että voidaan hyödyntää pal-

velun kehittämisessä. Palveluita ei suunnitella teknologia edellä, mutta alustata-

louden hyötyjä ja moninaisuutta on syytä pohtia asiakkaan näkökulmasta. Palve-

luiden on oltava saavutettavia ja helppokäyttöisiä, jolloin myös on pohdittava 

mikä teknologinen ratkaisu tuottaa asiakkaan näkökulmasta tarvittavaa arvoa. 
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Jatkotutkimuksena voisi tutkia alustatalouden avulla millaisia erilaisia ratkaisuja 

etäpäivätoimintapalvelun toteuttamiseen voisi olla. 
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Liite 3. 

 POSITIIVISET NEGATIIVISET 

Sisäiset asiat VAHVUUDET 

• verkostoituminen 

• yhteistyö yli yksikköra-

jojen ja kuntarajojen 

• vertaistoiminta 

• vähentää yksinäisyyttä 

• voi osallistua kotoa kä-

sin 

HEIKKOUDET 

- henkilökunta tarvit-

see koulutusta 

- henkilöstö resurssit 

ei lisäänny 

Ulkoiset asiat MAHDOLLISUUDET 

- hyödyntäminen ilta- ja 

viikonlopputoiminnassa 

- Täydentää muuta toi-

mintaa 

- asiakkaat voi hyödyn-

tää vahvuuksia 

- uudenlainen työmuoto 

asiakkaille 

- osallisuus kasvaa 

- Asiakkaat itse suunnit-

telemassa ja tuotta-

massa sisältöä 

- luovuus lisääntyy 

- arjen hallintataidot vah-

vistuu 

- kurssit mahdollistuu  

UHAT 

- laitteiden puute 

- henkilöstö ei si-

toudu 

- henkilöstö ei saa 

perehdytystä 
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ASIAKASLÄHTÖINEN  
DIGITAALINEN PALVELU 

OSANA PALVELUJOHTAMISEN 
KEHITTÄMISTÄ   

Anna-Maria Alm, Elisa Niva & Anni Viljanen  

 

Customer-oriented Digital Service as a Part of Service Management Develop-

ment 

The purpose of this thesis was to support the management of guidance and counselling 
services at Lapland University of Applied Sciences (Lapland UAS) by creating a customer-
oriented digital service. The first aim of this thesis was to create an operating model which 
gathers guidance services in one place and directs user to the right service. The second 
aim of this thesis was to find out from the learner’s perspective the factors and development 
proposals that generates equal and consistent access to information from the first contact. 

Service design was chosen as a development method for this thesis. The data collection 
consisted of an internet survey, a pair interview and a group interview. The internet survey 
was used to identify the current findability of guidance and counselling services on the 
website of Lapland UAS and to find out which factors would increase the findability from 
the learner’s point of view. The pair interview with managers of Lapland UAS was used to 
identify how to manage service production in Lapland UAS, which would enable equal ac-
cess to information in guidance and counselling services. The learners group interview 
deepened the customer understanding gained from the internet survey. The findings indi-
cated that from the learner's perspective, there is a need for a faster and digital customer 
path. 

Based on the data collection, a service design workshop was organized to develop a digital 
service, which in this case was a chatbot. After the workshop, a Service Blueprint was built 
based on ideas that emerged from the survey, interviews and discussions in the workshop. 
The Service Blueprint, which is the main result of this thesis, was created to support service 
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management. It illustrates to the organization, what it takes to provide a chatbot service and 
what should be taken into consideration when creating a customer-oriented digital service. 

Keywords: service management, customer orientation, digital customer experience, findability 

 

JOHDANTO 

Opinnäytetyön aiheena on Lapin ammattikorkeakoulun palvelutuotannon johta-

minen ohjaus- ja neuvontapalveluiden löydettävyyden näkökulmasta. Jatkossa 

Lapin ammattikorkeakoulusta käytetään lyhennettä Lapin AMK. Toimeksianta-

jana opinnäytetyössä ovat Lapin yliopisto ja Lapin AMK, jotka yhdessä muodos-

tavat Lapin korkeakoulukonserni LUCin. Toimeksiantajalla on tarve ja tahto ke-

hittää ohjaus- ja neuvontapalvelujen digitalisaatiota, tekoälyn hyödyntämistä 

sekä oppijan hyödyn nostamista keskiöön. Nämä tavoitteet ovat myös osa kor-

keakoulujen välistä kansallista Digivisio 2030 -hanketta, joihin Lapin AMK on toi-

meksiantajan mukaan sitoutunut. (Digivisio 2030 2021.) 

Tarkoituksena on tukea Lapin AMKin ohjaus- ja neuvontapalveluiden johtamista 

luomalla digitaalinen asiakaslähtöinen palvelu. Palvelulla tavoitellaan oppijalle ta-

salaatuista ja tasa-arvoista tiedonsaantia ohjauksesta. Opinnäytetyössä käyte-

tään asiakasnäkökulman sijasta termiä oppijanäkökulma, sillä asiakkaalla tarkoi-

tetaan Lapin AMKissa myös esimerkiksi yhteiskuntaa, yrityksiä, henkilöstöä ja 

oman organisaation eri yksiköitä (Lapin AMK 2020b, 13). Opinnäytetyön ensim-

mäisenä tavoitteena on luoda toimintamalli, joka toimii ohjaus- ja neuvontapalve-

lut kokoavana ja oikean palvelun ääreen ohjaavana. Toisena tavoitteena opin-

näytetyössä on selvittää oppijan näkökulmasta niitä tekijöitä ja kehitysehdotuksia, 

joilla luodaan oppijalle tasa-arvoista ja tasalaatuista tiedonsaantia ensikontaktista 

lähtien. 

Toimintamallilla pyritään parantamaan ohjaus- ja neuvontapalveluiden asiakas-

kokemusta kehittämällä palveluiden löydettävyyttä. Toimintamallilla pyritään tar-

vittavan tiedon ketterään ja oikea-aikaiseen löytymiseen. Opinnäytetyön tutki-

muskysymykset ovat: 

1. Millainen on tällä hetkellä ohjaus- ja neuvontapalveluiden löydettävyys La-

pin AMKin internetsivuilla? 
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2. Mitkä tekijät lisäisivät löydettävyyttä oppijan näkökulmasta?  

3. Millaisella toimintamallilla oppija ohjataan digitaalisesti oikean ohjaus- ja 

neuvontapalvelun piiriin? 

4. Miten Lapin AMKissa johdetaan ohjaus- ja neuvontapalveluita siten, että 

tasa-arvoinen ja tasalaatuinen tiedonsaanti mahdollistuu? 

Opinnäytetyön tietoperustassa on avattu tutkimuksen kannalta olennaiset käsit-

teet, jonka jälkeen käsitellään opinnäytetyössä käytetyt aineistonkeruumenetel-

mät sekä palvelumuotoilu kehittämismenetelmänä. Tutkimuksen tulokset avattiin 

opinnäytetyössä palvelumuotoiluprosessin eri vaiheiden mukaisesti. Aineistonke-

ruumenetelmiä, aineiston analysointia ja palvelumuotoilua on avattu laajemmin 

artikkelikokoelman yhteisessä tietoperustassa.  

 

TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU 

Lapin AMKilla on toimipisteitä kolmessa kaupungissa (Kuvio 1), Kemissä, Torni-

ossa ja Rovaniemellä (Lapin AMK 2021a). Vuoden 2021 alussa Lapin AMKissa 

oli 370 työntekijää ja tutkinto-opiskelijoiden määrä oli 5600 henkilöä (Lapin AMK 

2021b). Monia eri AMK- ja YAMK-tutkintoja sisältäviä koulutusaloja on yhteensä 

kahdeksan (Lapin AMK 2021a). Lapin AMKin tehtävänä on harjoittaa työelämää 

ja sen kehitystä palvelevaa, edistävää ja elinkeinorakennetta uudistavaa sovelta-

vaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa (Lapin 

AMK 2021c). 

Lapin AMKissa on tarkoitus mahdollistaa jatkuva oppiminen (Lapin AMK 2021a). 

Lapin AMKissa (Lapin AMK 2021e) jatkuvalla oppimisella tarkoitetaan mahdolli-

suutta uudistaa ja kehittää osaamista työuran ja elämän eri vaiheissa. Jatkuvalla 

oppimisella tavoitellaan yksikön mahdollisuutta kehittää taitojaan, tietojaan ja ky-

kyjään kaikilla elämän osa-alueilla (Lapin AMK 2021e). Ammattikorkeakoulu-

laissa on määritelty, että sille määriteltyjä tehtäviä suorittaessaan ammattikorkea-

koulun on tehtävä yhteistyötä alueen elinkeino- ja muun työelämän, suomalaisten 

ja ulkomaisten korkeakoulujen sekä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa (Am-

mattikorkeakoululaki 14.11.2014/932 4§, 6§). Lapin AMKilla on monia sopimus-

kumppaniyrityksiä, joiden avuin se mahdollistaa työelämälähtöisen ja sitä uudis-

tavan koulutuksen (Lapin AMK 2021d). 
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Kuvio 1. Lapin AMKin toimipisteet kartalla 

Lapin AMKin strategian visiona vuodelle 2030 on olla luova edelläkävijä ja vas-

tuullinen arktinen korkeakouluyhteisö (Lapin AMK 2020b, 8). Strategian toteutu-

mista tavoitellaan vastuullisella ja tavoitteellisella toiminnalla, johon sisältyy stra-

tegian toteutumista tukeva johtaminen, riittävä taloudellinen ja toiminnallinen re-

surssi, sopimusjohtaminen, henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen 

sekä strategian toteutumista tukevat prosessit (Lapin AMK 2020b, 4). Strategian 

tavoitteena on tukea Lapin AMKin arvojen mukaista toimintaa, joita ovat luotta-

mus, yhteisöllisyys ja ennakkoluulottomuus (Keränen 2016, 13–14). 

Lapin AMKin toiminnan kehittämisessä hyödynnetään jatkuvaa kehittämistä, si-

säisiä ja ulkoisia auditointeja, johdon katselmusta, benchmarkingia sekä CAF-

laadunvarmistusjärjestelmää (Lapin AMK 2020b, 12). CAF-laadunvarmistusjär-

jestelmä (Common Assessment Framework) on hallintatyökalu julkisen sektorin 

organisaatioiden itsearviointiin ja suorituskykyyn (CAF 2013, 5; European Insti-

tute of Public Administration 2020). Lapin AMKissa tehdyssä CAF-itsearvioin-

nissa nousi vuonna 2020 ehdotuksia ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittä-

miseksi. Näitä olivat esimerkiksi opiskelijoiden osallistaminen toimintojen kehittä-

miseen sekä viestinnän pohtiminen asiakasnäkökulmasta (Lapin AMK 2020a). 

Oppijakeskeisyys ja palautteeseen perustuva toiminnan kehittäminen on kirjattu 

myös Lapin AMKin laatujärjestelmän perusperiaatteisiin (Lapin AMK 2020b, 4). 
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ASIAKASLÄHTÖINEN DIGITAALINEN PALVELU OSANA PALVELU-
JOHTAMISEN KEHITTÄMISTÄ 

Juntura ja Järvinen (2018, 199) näkevät strategian keinona halutun lopputulok-

sen saavuttamiseen. Korkiakosken ja Karhisen (2019, 190) mukaan strategia on 

suunnitelma, jolla toteutetaan johdon valitsema tahtotila. Vuorisen (2013) mu-

kaan organisaation strategia mahdollistaa hyvän johtamisen ja strategian laatimi-

nen voidaan siten nähdä myös organisaation velvollisuutena. Hämäläisen, Mau-

lan ja Suomisen (2016) sekä Junturan ja Järvisen (2018, 201) mukaan hyvä stra-

tegia pohjautuu oivalluksiin, vuorovaikutukseen, oppimiseen, uteliaisuuteen, te-

kemiseen ja kokemiseen sekä niiden sitkeään ja pitkäjänteiseen toteutukseen. 

Strategiaa eivät tee ja toteuta ainoastaan ylin johto, vaan siihen linkittyvät johdon 

tasot, sekä organisaation asiantuntijat ja käytänteet (Hämäläinen, Maula & Suo-

minen 2016; Juntura & Järvinen 2018, 201). Alzaydin, Nguyenin, Jayawardhenan 

ja Al-hajlan (2018, 319–320) mukaan strategian noudattaminen ohjeiden ja sovit-

tujen sääntöjen mukaisesti on tärkeää myös organisaation laatutavoitteiden saa-

vuttamisen näkökulmasta.  

Hämäläinen, Maula ja Suominen (2016) sekä Vuorinen (2013) toteavat, että stra-

tegiaa ei tänä päivänä ole aina mahdollista suunnitella kovin pitkälle aikavälille, 

sillä kehitys ja päätöstenteko on nopeaa. Korkiakosken ja Karhisen (2019, 190) 

mukaan strategia laaditaan yleensä muutaman vuoden ajanjaksolle. Organisaa-

tioiden tulee kestää epävarmuutta, varautua muutoksiin ja hyväksyä myös se, 

ettei suunniteltu strategia aina toteudu. Kilpailuetu on usein lyhytaikaista, jonka 

vuoksi strategiaa tulee tarkastella ja kehittää jatkuvasti. (Hämäläinen ym. 2016; 

Vuorinen 2013; Van Assche, Verschraegen, & Gruezmacher 2021, 1–2.) Kironin, 

Kanen, Palmerin, Phillipsin ja Buckleyn (2016) mukaan digiajan liiketoimintastra-

tegiassa on lisäksi huomioitava yrityskulttuurin, organisaatiorakenteiden, tehtä-

vien ja työntekijöiden kokonaisuus. Kiron ja muut (2016) jatkavat, että panostuk-

set uusiin teknologisiin ratkaisuihin eivät tuota tulosta, mikäli kaikki aiemmin mai-

nitut osa-alueet eivät tue digitalisoitumista. 

Rissanen (2006, 155) kuvaa palvelujohtamisen muodostuvan palvelun visioin-

nista, palvelun ideoinnista, kysynnän ja tarjonnan taustaselvityksestä, tavoittei-

den määrittelemisestä, kehityssuunnitelman tekemisestä, toteutuksesta ja johta-
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misesta sekä seurannasta. Lönnqvistin ja muiden (2010, 15) mukaan palvelujoh-

tamista voidaan kutsua myös palvelutuotannoksi. Jotta palvelutuotannon johta-

minen olisi kohdistettavissa, palvelutuotanto voidaan jakaa viiteen elementtiin: 

odotukset palvelusta, tarve palvelulle, palvelutuote, palvelutarjoama sekä palve-

lun laatu (Lönnqvist ym. 2010, 15–21). Helanderin, Kujalan, Laineman ja Penna-

sen (2013,15) mukaan palvelukokonaisuuksien tai sen osien hankkiminen orga-

nisaation ulkopuolelta voi olla toimiva vaihtoehto.  

Spohrer, Maglio, Bailey ja Gruhl (2007, 72) määrittelevät palvelun asiakkaan ja 

palveluntarjoajan välille muodostuvaksi arvon luomiseksi. Adilin, Ghaswynehin ja 

Albgourin (2013, 3) mukaan palvelujen laadukkuus tuo merkittäviä etuja organi-

saatiolle ja se nähdään yhä useammin yhtenä organisaation tärkeimmistä strate-

gisista arvoista. Ursinin (2007, 77) mukaan esimerkiksi korkeakouluissa johto saa 

laadunvarmistusjärjestelmän kautta tietoa strategian toimivuudesta ja järjestel-

mällisyydestä. Karusaaren (2020, 153) mukaan ammatillisessa koulutuksessa 

strategian uudistamisella pyritään vastaamaan työelämän ja opiskelijoiden tar-

peisiin tiedostamalla ja huomioimalla asiakastarpeet sekä asiakaslupaukset stra-

tegisessa kehittämisessä. Korkiakosken ja Karhisen (2019, 190) mukaan asia-

kaskeskeinen strategia pohjautuu asiakaskokemukseen ja toimintaympäristön 

muutokseen. 

Laatu palvelujohtamisessa  

Mohdin, Odain, Mohammadin ja Alaan (2013, 66) mukaan laatu voidaan määri-

tellä vaatimusten ja tarpeiden täyttämisellä ja sillä, miten hyvin tarjottu palvelu 

vastaa odotuksia. Alzaydi ja muut (2018, 296, 319–320) toteavat palvelun laadun 

olevan asiakkaan vertailun tulos palvelun odotuksesta suhteessa palveluntarjo-

ajan todelliseen tarjontaan. Yleisesti on hyväksytty ajatus siitä, että palvelun hyvä 

laatu ennakoi asiakastyytyväisyyttä. Tämä on syy, miksi laadukkaan palvelun tar-

joaminen asiakkaille tunnustetaan palveluntarjoajien kesken tärkeäksi tavoit-

teeksi. (Alzaydi ym. 2018, 296, 319–320.) Priporas, Stylosin, Rahimin ja Ve-

danthacharin (2017, 2) mukaan laatu on merkittävässä roolissa asiakastyytyväi-

syyden lisäksi myös asiakasuskollisuudessa sekä asiakkaan sitoutumisessa pal-

veluun. Adil ja muut (2013, 3) toteavat laadukkuuden liittyvän esimerkiksi tyyty-

väisiin ja sitoutuneisiin työntekijöihin, asiakassuhteiden kehittämiseen sekä li-

sääntyneeseen myyntiin ja markkinaosuuksiin. 
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Gerdtin ja Eskelisen (2018, 44–5) sekä Lemonin ja Verhoefin (2016, 72) mukaan 

kulttuuri, jossa vaalitaan asiakaskokemuksen tärkeyttä sekä sen kartoittamista ja 

mittaamista, ovat asiakaskokemuksen kehittämisen tärkeimpiä lähtökohtia. 

Hodgkinsonin, Hannibalin, Keatingin, Chester Buxtonin ja Batemanin (2017, 

1010) mukaan tarjottavan palvelun tarpeen ja sisällön todellinen ymmärtäminen, 

ei vain tarjoaminen, ovat arvonmuodostuksen kannalta oleellisia.  Mohdin ja mui-

den (2013, 5) mukaan asiakaskokemuksen merkitys laadun kannalta tiedoste-

taan myös esimerkiksi SERVQUAL-palvelulaatumallin kuiluteoriassa. Se kuvaa 

nimensä mukaan palvelun laadun kuilukohtia, joita havaittaessa voidaan kehit-

tää. Yksi näistä kohdista on tilanne, jossa yrityksen johto käsittää asiakkaiden 

laatuodotukset eri tavalla kuin asiakas. (Mohd ym. 2013, 5.) Myös Grönroos 

(2020, 1155–156) toteaa, että palvelujen laatua johdettaessa on huomioitava, 

että asiakkaiden tarpeet ja toiveet määrittelevät laadun, ei johto.  

 

Matzner ja muut (2018, 6–8) nostavat esiin, että innovaatioilla pyritään yleisesti 

lisäämään asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluihin sekä lisäämään tuottavuutta. 

Leen ja Leen (2020, 18) mukaan kuluttajien muuttuvat vaatimukset edellyttävät 

innovatiivisia liiketoimintamalleja. Arias-Pérez, Velez-Ocampoand ja Cepeda-

Cardona (2021, 1322) kuvaavat innovaatiokykyä organisaation kyvyksi tuottaa 

paranneltuja ja uusia tuotteita ja ratkaisuja kilpailijoihin nähden nopeasti. Matz-

nerin ja muiden (2018, 6–8, 12) mukaan palvelujohtamisen näkökulmasta asia-

kaslähtöinen innovaatio on oleellista, mutta luo myös haastetta. Palveluista ja yh-

teistyöstä palvelun käyttäjän kanssa on osattava karsia kaikki asiakkaan näkö-

kulmasta hyödytön ja toimimaton. Palvelujohtamiseen vaikuttaa voimakkaasti 

myös tekoäly, joka on luultavasti vahvin innovaation lähde tulevaisuudessa. 

(Matzner ym. 2018, 6–8, 12.) 

Asiakaslähtöisyys 

Korpi (2004, 11) toteaa, että organisaation näkökulmasta asiakkaiden määrittely 

ja ryhmittely on tärkeää, jotta tunnistetaan keskeiset asiakkaat. Asiakkaat voivat 

olla sisäisiä, ulkoisia, välillisiä tai välittömiä (Korpi 2004, 11). Mukerjeen (2013, 

50–51) sekä Storeyn ja Larbigin (2017, 101) mukaan asiakaslähtöisyyden perus-

tana on ymmärrys siitä, mitä asiakkaat todella arvostavat. Tämä tarkoittaa, että 

organisaation on pysyttävä ajan hermolla kehittääkseen asiakkailleen sopivia pal-

veluita ja osattava nähdä asiakas tärkeänä tietoresurssina (Mukerjee 2013, 50–
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51; Storey & Larbig 2017, 101). Asiakkaan määritelmää sekä asiakaslähtöisyyttä 

on avattu enemmän artikkelikokoelman yhteisessä tietoperustassa. 

Mukerjee (2013, 54) mainitsee asiakaslähtöisen organisaation huolehtivan siitä, 

että sillä on asiakkaiden nopeasti muuttuviin mieltymyksiin vastaavaa osaamista. 

Korven (2004, 10–11) sekä Brunon, Dell`Aversanan ja Zuninon (2017, 2) mukaan 

asiakkaan odotusten ja tarpeiden tunnistaminen on palvelujen tuottamisen sekä 

toimittamisen lähtökohta ja asiakkaan vaikutusmahdollisuudet palvelujen tuotta-

miseen ja toimittamiseen ovat asiakaslähtöisyyden ydin. Mukerjee (2013, 51) ja 

Korpi (2004, 10–11) toteavat, että asiakaslähtöisessä organisaatiossa keskity-

tään siksi arvon toimittamiseen asiakkaalle ja myös seurataan, miten siinä on on-

nistuttu. Asiakastyytyväisyyden mittaaminen ja huomioiminen toiminnan kehittä-

misessä kuuluu asiakaslähtöisen organisaation toimintakulttuuriin ja prosessei-

hin (Mukerjee 2013, 51; Korpi 2004, 10–11). Mukerjee (2013, 50–51) lisää, että 

työntekijöiden ja asiakkaiden välisestä vuorovaikutuksesta nousseet asiat voivat 

auttaa ymmärtämään asiakkaiden tarpeita paremmin.  

Digitalisaatio palvelun kehittämisen tukena 

Digitalisaatiolle löytyy kirjallisuudesta monia määritelmiä. Kääriäisen ja muiden 

(2019, 12) sekä Paridan, Sjödinin ja Reimin (2019, 6) mukaan digitalisaatio rin-

nastetaan joskus internetiksi tai esimerkiksi jonkin asian sähköiseksi muutta-

miseksi. Digitalisaatio voidaan kuitenkin määritellä laajana kokonaisuutena, joka 

kattaa esimerkiksi mahdollisuudet uudenlaisiin ansaintakeinoihin, teknologiset 

ratkaisut ja toimintaverkostot (Kääriäinen ym. 2019, 12; Parida, Sjödin & Reim 

2019, 6). Työ- ja elinkeinoministeriö (2020, 20) toteaa, että digitalisaatio luo puit-

teet palvelujen kehittämiselle. Digitalisaatiota ja palvelukonseptia käsitellään tar-

kemmin artikkelikokoelman yhteisessä tietoperustassa. Tässä artikkelissa käsi-

tellään digitalisaatiota palvelun kehittämisen näkökulmasta. 

Mätön, Pellisen, Rautiaisen ja Sippolan (2014, 62–63) mukaan teknologisissa 

puitteissa on oleellista, että järjestelmä toimii teknisesti ja on looginen, mutta 

myös se, että tehdään oikeita ja oleellisia asioita. Esimerkiksi tietoa kerätään ja 

tarvitaan organisaatioissa paljon, mutta turhat tilastoinnit vailla merkitystä lisäävät 

työtaakkaa ilman selkeää hyötyä (Mättö ym. 2014, 62–63). Zhang, Indulska ja 

Sadiq (2019, 1) toteavat datan olevan organisaation voimavara ja resurssi. Zhan-
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gin ja muiden (2019, 1) sekä Kauhanen-Simanaisen (2020, 31–32) mukaan ke-

rätyn datan laatu on perusta siitä muodostettavan palveluiden ja tiedon laadulle, 

joka puolestaan on yhteydessä organisaation tulokseen. Tiedon laatua voidaan 

arvioida esimerkiksi saatavuuden, julkisuuden, löytyvyyden, hyödynnettävyyden 

tai tietosuojan perusteella (Kauhanen-Simanainen 2020, 31–32). 

Palvelualojen työnantajat PALTA ry (2016, 20) sekä Lee ja Lee (2020, 19) kuvaa-

vat palvelujen muuttuvia odotuksia digitalisaation kehittyessä siten, että ajasta ja 

paikasta riippumattoman palvelun merkitys kasvaa ja palveluilla halutaan luoda 

arvoa eri ihmistyypeille. Esimerkiksi ujot ja introvertit ihmiset arvostavat kontakti-

tonta tiedonsaantia (Palvelualojen työnantajat PALTA ry 2016, 20; Lee & Lee 

2020, 19). Gerdtin ja Eskelinen (2018, 23) mukaan digitalisaation myötä asiak-

kaiden tarpeet voivat muuttua nopeastikin. Shrivastavan (2017, 41, 46) sekä 

Leen ja Leen (2020, 15) mukaan palveluntarjoajilla tulee olla kykyä vastata käyt-

täjien muuttuviin odotuksiin innovatiivisten digitaalisten palvelujen avulla, sillä 

käyttäjät odottavat vaivattomia, mukavia ja saumattomia kokemuksia digitaalisilla 

kanavilla. 

Löydettävyys digitaalisen asiakaskokemuksen laatutekijänä 

Filenius (2015, 29, 122) toteaa asiakaskokemuksen, käyttäjäkokemuksen, käyt-

tökokemuksen ja koko termistön asiakkaan kokemukseen liittyen olevan melko 

vakiintumaton. Käyttäjäkokemus ja asiakaskokemus ovat toisiinsa liittyvät käsit-

teet, mutta asiakaskokemus eroaa näistä kokonaisvaltaisuudellaan. Asiakasko-

kemus syntyy, kun käyttäjäkokemukseen lisätään jokin prosessi tai tarkoitusperä. 

(Filenius 2015, 29, 122.) Lemon ja Verhoef (2016, 74, 76) määrittelevät asiakas-

kokemuksen dynaamisena ja toistuvana prosessina, joka pitää sisällään myös 

asiakkaan aikaisemmat kokemukset. Korkiakosken ja Karhisen (2019, 19) mu-

kaan asiakaskokemus on asiakkaalle kohtaamisissa syntynyt käsitys yrityksestä 

ja se perustuu tunteisiin ja mielikuviin. Asiakaskokemuksesta tulee digitaalinen 

asiakaskokemus Fileniuksen (2015, 19) mukaan silloin, kun käyttäjä hyödyntää 

digitaalisesti tuotettua päätelaitetta ja suorittaa sen kautta halutun toiminnon. 

Asiakaskokemusta on avattu syvemmin artikkelikokoelman yhteisessä tietope-

rustassa.  

Meyer ja Schwager (2007, 1) sisällyttävät asiakaskokemukseen kaikki yrityksen 

tarjoamat näkökohdat laadukkaasta asiakaspalvelusta mainontaan, pakkaus-, 
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tuote- ja palveluominaisuuksiin, helppokäyttöisyyteen sekä luotettavuuteen. 

Klausin (2014, 306) mukaan tutkijat ja johtajat maailmaanlaajuisesti näkivät jo 

vuonna 2014 digitaalisen asiakaskokemuksen seuraavana suurena kilpailuvalt-

tina. Shrivastava (2017, 42–44, 47, 51) toteaa asiakaskokemuksen ja sen arvon 

luomisen tavan muuttuvan digitaalisen murroksen myötä ja kokemuksen paran-

tamiseen tarvitaan tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä. Gerdtin ja Eskelisen 

(2018, 8, 22) mukaan datan eli tiedon hyödyntäminen ja jalostaminen ovat digi-

taalisen asiakokemuksen kehittämisen johtamisen ytimessä. Asiakaskokemuk-

sen kehittämisen tulisi lähteä asiakkaan tarpeista, mutta kehittämistyö tulisi muis-

taa ulottaa myös sisäisiin prosesseihin (Gerdt & Eskelinen 2018, 8, 22). 

Morville (2004) jakaa luomassaan hunajakennomallissa käyttäjäkokemuksen 

seitsemään laatuun vaikuttavaan osa-alueeseen: käytettävyyteen, hyödyllisyy-

teen, haluttavuuteen, arvokkuuteen, saavutettavuuteen, uskottavuuteen ja löy-

dettävyyteen. Wilkisonin ja muiden (2016, 1, 7) mukaan löydettävyys on myös 

osa FAIR-tietoperiaatteita, jotka tarkoittavat tiedonhallintaa ohjaavia periaatteita 

tiedon tuottajille ja julkaisijoille. FAIR koostuu neljästä perusperiaatteesta, joita 

ovat löydettävyys (findable) saavutettavuus (accessible), yhteen toimivuus (inte-

roperable) sekä uudelleenkäytettävyys (reusable) (Wilkinson ym. 2016, 1, 7). 

Almquist, Senior ja Bloch (2016) ovat luoneet Abraham Maslow`n tarvehierarki-

aan perustuvan mallin, joka tunnistaa 30 asiakkaan kokemaa arvoa. Palvelun 

löydettävyyteen näistä voidaan liittää sellaiset arvoa luovat tekijät, kuten ajan 

säästyminen, tiedon saanti ja helppous (Almquist, Senior & Block, 2016). 

Toimiva palvelupolku 

Miettisen ja Koiviston (2009, 15) mukaan palvelupolku kuvaa asiakkaan matkaa 

palvelun aikajanalla sekä asiakkaan kokemuksia ja havaintoja tämän matkan ai-

kana. Edelmanin ja Singerin (2015, 90) mukaan palvelupolkuun suhtaudutaan 

yhä enenevissä määrin samoin kuin tuotteeseen. Palvelupolku on keskeinen te-

kijä asiakaskokemuksessa ja sen kehittäminen yhtä tärkeää kuin tarjottavan tuot-

teen tai palvelun tuottama kilpailuetu (Edelman & Singer 2015, 90). Becker ja 

Jaakkola (2020, 644) toteavat, että asiakaskokemuksen kehittämisessä asiak-

kaan palvelupolun kartoitus on hyvä lähtökohta. 
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Komulainen (2018, 58) mainitsee palvelupolun ja kontaktipisteiden muodostavan 

asiakaskokemuksen. Tärkeimpien kosketuspisteiden tunnistaminen on siten tär-

keää asiakaskokemuksen parantamiseksi. Kriittisimmillä kosketuspisteillä on 

myös merkittävin vaikutus asiakkaan palvelupolkuun ja siitä muodostuvaan asia-

kaskokemukseen. (Komulainen 2018, 58.) Lemonin ja Verhoefin (2016, 82, 86) 

mukaan ensimmäiset asiakaspolun kosketuspisteet syntyvä jo palvelun hakuvai-

heessa. Ahvenainen, Gylling ja Leino (2017, 45) toteavat, että asiakkaan käyttä-

essä palvelua ensimmäisen kerran, on tärkeää luoda kokemus palvelun käytön 

vaivattomuudesta ja helppoudesta. Kun asiakas saadaan ohjattua onnistuneesti 

askel askeleelta palvelupolun prosessin vaiheiden läpi, asiakaskokemus jää po-

sitiiviseksi (Ahvenainen, Gylling & Leino 2017, 45). 

Beckerin ja Jaakkolan (2020, 644) mukaan asiakkaan panos prosessissa on 

oleellinen, jotta palvelupolkua voidaan kartoittaa ja ymmärtää. Koska asiakasko-

kemus riippuu aina yksilöstä, on polkua kehittäessä hyvä hahmottaa erilaisia 

asiakaspersoonia (Becker & Jaakkola 2020, 644). Følstad ja Kvale (2017, 211) 

huomauttavat, että asiakkaan palvelupolku on muutakin kuin havaittavia vaiheita 

tai kosketuspisteitä sillä palvelupolku sisältää esimerkiksi käyttäjän tunnereaktiot. 

Beckerin ja Jaakkolan (2020, 644) sekä Fileniuksen (2015, 31) mukaan eri tar-

peiden ja reagointitapojen ymmärtämisellä pystytään vastaamaan ja vaikutta-

maan suorasti ja epäsuorasti erilaisten käyttäjien kokemukseen. 

Lovelockin ja Wirtzin (2011, 222–224) mukaan yksi tapa kehittää palvelupolkua 

on Service Blueprint -menetelmä, jolla erotetaan asiakkaalle näkyvät ja piilotetut 

palveluprosessien vaiheet. Service Blueprint -menetelmän avulla prosessin vir-

heiden havaitseminen on helpompaa ja se auttaa johtoa myös tehostamaan ja 

tarvittaessa muuttamaan prosessin vaiheita. Menetelmä selventää kohta koh-

dalta asiakkaiden ja työntekijöiden välisiä kosketuspisteitä sekä auttaa hahmot-

tamaan taustatoimintoja ja työnjakoa. (Lovelock & Wirtz 2011, 222–224.) Lemon 

ja Verhoef (2016, 79) sekä Tuulaniemi (2011) toteavat, että Service Blueprint -

menetelmää käytettäessä on kuitenkin hyvä huomioida, että se pitää sisällään 

monia sisäisiä toimintoja. Vaarana on, että asiakkaan näkökulma jää vähäisem-

mälle huomiolle ja siksi kehitystyöhön tulisikin osallistaa mukaan myös asiakkaat 

(Lemon & Verhoef 2016, 79; Tuulaniemi 2011). 
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Chatbot osana digitaalista asiakaskokemusta 

Chatbot on keskustelevalla käyttöliittymällä varustettu ohjelma, jonka suosio kas-

vaa jatkuvasti. Chatbotin avulla käyttäjä saa tietoa ja palvelua ilman uusien so-

vellusten lataamista. (Perez-Soler, Juarez-Puerta, Guerra & De Lara 2021, 94–

95; Hussain, Sianaki & Ababnen 2019, 2.) Usein chatbot rakennetaan asiakas-

tuen automatisoimiseksi ja palveluiden pariin ohjaamiseksi ajasta ja paikasta riip-

pumatta. Chatbotilla pyritään lisäämään asiakkaiden määrää, parantamaan asia-

kaskokemusta sekä vähentämään kustannuksia. (Perez-Soler ym. 2021, 94–95; 

Gerdt & Eskelinen 2018, 12; Thomaz, Salge, Karahanna & Hulland 2020, 50.) 

Perez-Solerin ja muiden (2021, 95) mukaan chatbotin toimintaa suunniteltaessa 

on oleellista tunnistaa sen käyttötarkoitus. Chengin ja Jiangin (2020, 606–607) 

tutkimuksessa havaittiin, että chatbotin kautta saadut hyvät käyttäjäkokemukset 

vaikuttivat sekä asiakasuskollisuuteen että chatbotpalvelun uudelleenkäyttöön. 

Sheehanin, Jinin ja Gottliebin (2020, 21) mukaan virheitä chatbotin ja käyttäjän 

välillä ei kannata silti pelätä liikaa sillä useimmiten jatkaa palvelun käyttöä, vaikka 

joutuisi selventämään tai täydentämään kysymystään tai ongelmaansa. 

Hussain ja muut (2019, 3–4) toteavat, että chatbotit voidaan luokitella käyttämällä 

kriteerinä niiden tapaa olla vuorovaikutuksessa käyttäjän kanssa, sovelluksen toi-

mintatavan tai chatbotin toimintamallin mukaan. Vuorovaikutustavalla tarkoite-

taan chatbotin tapaa olla vuorovaikutuksessa joko ääni- tai tekstitoimintoa tai näi-

den yhdistelmää käyttämällä. Käyttötapa tarkoittaa chatbotin tapaa ohjata käyt-

täjää. Tehtävälähtöisen chatbotin päätavoite on auttaa käyttäjää saavuttamaan 

tietty tehtävä, kun taas tehtäväkeskeinen eli toiminnallinen chatbot on suunniteltu 

matkimaan ihmiseltä ihmiselle ominaista jäsentämätöntä keskustelua ja vuoro-

vaikutusta tietyn tehtävän suorittamisen sijasta. (Hussain ym. 2019, 3–4, 8; Mo-

hamad Suhaili, Salim & Jambli 2021, 2; Baez, Daniel, Casati & Benatallah 2020, 

2.) 

Tekoälyä hyödyntäviin teknologisiin ratkaisuihin erikoistunut yritys Engati (2021) 

sekä Kandpal, Jasnani, Raut ja Bhorge (2020, 625) kuvaavat valikko- tai painike-

pohjaisten chatbottien olevan yksinkertaisin bottiversio ja ne ohjaavat käyttäjää 

eteenpäin tarjoamalla valittavia painikkeita sekä ohjaamalla näillä vaihtoehdoilla 

käyttäjän lopulliseen vastaukseen. Sääntöpohjaisessa ja avainsanojen tunnista-

miseen perustuvassa chatbotissa käyttäjä löytää vastauksen bottiin syötettyjen 
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sanojen ja synonyymien avulla (Engati 2021). Perez-Soler ym. (2021, 95) sekä 

Kandpalin, Jasnanin, Rautin ja Bhorgen (2020, 625) mukaan koneoppimisessa 

chatbot koulutetaan tarkoituksenmukaisilla koulutuslauseilla. Gerdt ja Eskelinen 

(2018, 12) toteavat koneoppimisen olevan yksi tekoälyn eniten käytetyimmistä 

alueista, koska koneet oppivat tunnistamaan tekstisyötteitä ja reagoimaan saa-

tuun viestiin halutusti. Engati (2021) lisää, että chatboteissa on suosittua yhdistää 

sääntöihin perustuvaa teknologiaa ja tekoälyä, jolloin puhutaan hybridistä. Sään-

töihin perustuvissa chatboteissa käytetään usein myös painikkeen ja avainsano-

jen yhdistelmää (Engati 2021). 

Tekoäly osana chatbottia  

Martinez (2019, 10) toteaa älyn ja älykkyyden olevan monimutkaisia termejä ja 

osittain siksi myös tekoälyn määritelmä on vakiintumaton. Älykkyyden kriteereiksi 

tekoälyssä on tutkimuksissa esitetty esimerkiksi inhimillisyyttä ja kykyä autono-

miaan. Monet tietokonejärjestelmät ja ohjelmat pystyvät suorittamaan vaikeita 

tehtäviä, mutta ne ainoastaan matkivat ihmisen älykkyyttä. (Martinez 2019, 10.) 

Ailisto, Heikkilä, Helakoski, Neuvonen ja Seppälä (2018, 1–2) mainitsevat, että 

tekoäly ei ole yksi kokonaisuus tai teknologia, vaan se pitää sisällään joukon eri-

laisia menetelmiä, teknologioita ja sovelluksia, joiden avulla palvelut voivat toimia 

tehtävän ja tilanteen mukaisesti järkevällä tavalla. Jarrahin (2018, 578) mukaan 

tekoäly voidaan määritellä älykkäiksi järjestelmiksi, joilla on oppimis- ja ajattelu-

kyky. Martinez (2019, 13) toteaa, että koska tekoälyllä on useita käyttötarkoituk-

sia ja se kehittyy nopeasti, myös määritelmää on tarkistettava vastaamaan tar-

koitusta. 

Koiviston ja muiden (2019, 42) mukaan tekoälyn hyödyntämiseen viranomaistoi-

minnan verkkosivuilla suhtaudutaan pääosin myönteisesti. Tekoälyllä nähdään 

ennen kaikkea avustava rooli, jonka käyttö on tiedon prosessoinnin ja etsimisen 

avustamisessa (Koivisto ym. 2019, 42). Asiakaskokemusten kehittämiseen kes-

kittyvä yritys Servion (2020) ennustaa teollisuusraportissaan, että tekoäly hallit-

see 95 prosenttia kaikista asiakasvuorovaikutuksista vuoteen 2025 mennessä. 

Wirtz ja muut (2018, 908) toteavat teknologian kehittyvän nopeasti ja siitä tulevan 

älykkäämpää, parempaa ja halvempaa. Tekoäly luo mahdollisuuksia, joiden vai-

kutus tulee näkymään laajasti (Wirtz ym. 2018, 908). Matzner ja muut (2018, 12) 
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kuvaavat, että tekoälyn avulla ja koko digitaalisen muutoksen kautta palvelumah-

dollisuudet laajenevat ja arvon luonti palvelujen käyttäjien kanssa on mahdollista 

yhä laajemmin. 

Edistyneessä chatbotissa hyödynnetään koneoppimista sekä tekoälyä ja ne 

osaavat parantaa itseään käyttäjien tarpeiden mukaan (Engati 2021). Matzner ja 

muut (2018, 6–8, 12) toteavat tekoälyn näkyvän chatbotissa mahdollisuuksina 

monipuolisiin palveluihin sekä vuorovaikutusta tukevana elementtinä käyttäjän 

kanssa. Leen ja Leen (2020, 19) mukaan toimivassa palvelumallissa yhdistyy te-

koäly sekä ammattitaitoiset henkilöt. Eucnerin (2019, 1) mukaan hyvä tekoälyjär-

jestelmä voidaan suunnitella ihmisen avustajaksi syrjäyttämättä työntekijän pää-

töksentekovaltaa. Kurjen (2016, 46–51) mukaan tekoäly ei poista monikanavai-

suuden tarvetta asiakaspalveluorganisaatiossa, vaan monikanavaisuuden avulla 

asiakkaalla on mahdollisuus palvelupolkuun puhelimitse, digitaalisesti sekä kas-

vokkain. Wirtzin ja muiden (2018, 915) mukaan vuorovaikutuksellisuus voi tukea 

käyttäjän sosiaalisemotionaalisia tarpeita. Matzner ja muut (2018, 6–8) huomaut-

tavat, että vaikka tekoälyllä voidaan lisätä palvelun vuorovaikutuksellisuutta, ai-

toon ihmisten väliseen vuorovaikutukseen perustuvia palveluita sillä on kuitenkin 

vaikeampi kokonaan korvata. Tihinen ja muut (2019, 21) toteavat, että tällaisissa 

palvelutehtävien tuottamisessa voidaan kuitenkin hyödyntää digitalisaation mah-

dollisuuksia esimerkiksi resurssi- ja tilatarpeen määrityksessä tai tukipalveluissa. 

 

DIGITAALISEN PALVELUN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN  
PALVELUMUOTOILUN AVULLA 

Palvelumuotoilu 

Opinnäytetyön kehittämismenetelmä oli palvelumuotoilu, jonka avulla luotiin uusi 

toimintamalli toimeksiantajalle. Kehittämismenetelmäksi valittiin palvelumuotoilu, 

koska toimintamallin haluttiin olevan asiakaslähtöinen ja siten oppijoiden ja orga-

nisaation osallisuus toimintamallin muotoiluun nähtiin tärkeänä. Upolan (2019, 

90) ja Tuulaniemen (2011) mukaan palvelumuotoilun tarkoituksena on luoda pal-

velukokonaisuus, joka luo arvoa ja laatua käyttäjälleen sekä vastaa paremmin 

heidän odotuksiinsa. Siksi on tärkeä osallistaa kaikki asiakassegmentit mukaan 

96



   
 

jo suunnitteluvaiheessa (Upola 2019, 90; Tuulaniemi 2011). Palvelumuotoilu va-

littiin menetelmäksi myös luotettavuuden lisäämiseksi, sillä useamman eri aineis-

tonkeruumenetelmän ja työvaiheen läpikäymisen koettiin antavan useammalle 

osallistujalle mahdollisuuden vaikuttaa. Tämä puolestaan vähensi riskiä tutkijoi-

den omien mielipiteiden tai oletusten vaikutukselle tutkimukseen. 

Mattelmäen (2015, 27) sekä Hautamäen, Leppäsen, Mokan ja Neuvosen (2017, 

23) mukaan kehittämisprosessia työstetään kaikkien palveluun liittyvien osapuol-

ten kanssa, joko käyttäjän näkökulmasta tai osallistetaan itse palvelun käyttäjät 

mukaan. Palvelumuotoilulla kehitetään olemassa olevaa palvelua tai luodaan täy-

sin uusi palvelu (Mattelmäki 2015, 27; Hautamäki ym. 2017, 23). Työn yksi tavoite 

oli tukea palvelujohtamista. Tuulaniemen (2015, 103–104) mukaan palvelumuo-

toilun menetelmin toteutetussa tutkimuksessa tuetaan organisaatiota uuden in-

novoimisessa sekä havaitsemaan toimintaympäristön kannalta parhaita ratkai-

suja. 

Tuulaniemi (2011) kuvailee tekstissään palvelumuotoilua yhteiseksi prosessiksi. 

Se antaa työkaluja ja pohjan, joiden avulla palvelua lähdetään rakentamaan 

(Tuulaniemi 2011). Manneri ja Koivisto (2019) ovat viitanneet Luschin ja Vargon 

(2006) sekä Koiviston (2007) teksteihin, joiden mukaan palvelumuotoilun kasva-

neeseen kysyntään on vaikuttanut asiakaslähtöisyyden ja -kokemuksen merkitys. 

Koiviston, Säynäjäkankaan ja Forsbergin (2019) mukaan palvelumuotoilun kes-

kiössä on asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen, jotta palvelulla voidaan vastata 

käyttäjien odotuksiin, kuitenkaan yrityksen liiketoimintamallia ja tavoitteita unoh-

tamatta. Palvelumuotoilua kehittämismenetelmänä on kuvattu tarkemmin yhtei-

sessä tietoperustassa. 

Palvelumuotoilun prosessi voidaan kuvata esimerkiksi tuplatimantti-kuvion (Ku-

vio 2) kautta. Tuplatimantti on Design Councilin vuonna 2004 kehittelemä suun-

nitteluprosessimallinnus, joka koostuu kahdesta timantista, joista toinen keskittyy 

ongelman ymmärtämiseen ja toinen sen ratkaisemiseen. Ongelman ymmärtämi-

seen keskittyvä timantti koostuu kahdesta osasta, löydä ja määritä, kun taas rat-

kaisuun keskittyvä koostuu osista, kehitä ja toimita. (What is the framework for 

innovation? Design Council’s evolved Double Diamond 2021; Design methods 

for developing services 2015.) Tuplatimantin ideana on siis kerätä asiakasym-
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märrystä ja ratkaista löytyneet ongelmat, mutta hyödyntäen divergenttiä ja kon-

vergenttia ajattelua. Divergentillä ja konvergentilla ajattelulla tarkoitetaan proses-

sin laajempaa ja syvällisempää tarkastelua sekä kohdennettuihin toimiin ryhty-

mistä. (What is the framework for innovation? Design Council’s evolved Double 

Diamond 2021; Design methods for developing services 2015, 6–7; Tuulaniemi 

2011.) Opinnäytetyön eteneminen kuvattiin tuplatimanttimallia mukaillen. Toimin-

tamallin käyttöönotto jää organisaation toteutettavaksi. 

 

Kuvio 2. Palvelumuotoilun tuplatimantti (mukaillen Ahtola 2020) 

Tutki ja kartoita: Kehitystarpeen määrittely ja aineistonkeruun menetelmät 

Opinnäytetyössä kehitystarve ja tavoite asetettiin toimeksiantajan toiveiden ja 

ajatusten pohjalta yhteisessä palaverissa. Tietoa kerättiin teoriatietoon perehty-

mällä sekä aineistonkeruun avulla. Aineistonkeruu koostui internetkyselystä op-

pijoille, Lapin AMKin päälliköiden parihaastattelusta sekä oppijoiden ryhmähaas-

tattelusta. Haastattelu oli sopiva aineistonkeruumenetelmä opinnäytetyöhön, sillä 

haastateltaville haluttiin antaa mahdollisuus tuoda ajatuksiaan esiin vapaasti, sel-

ventää saatuja vastauksia sekä syventää tietoa (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2018, 205). Sisällönanalyysia varten haastattelut litteroitiin. Sisällönanalyysia 

varten litterointi, eli tekstin muotoon muuttaminen, on usein riittävä tapa, ellei ole 

tarvetta merkitä myös painotuksia ja esimerkiksi taukoja (Eskola, Lätti & Vasta-

mäki 2018, 44). 
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Internetkyselyn (Liite 1) avulla etsittiin vastausta tutkimuskysymyksiin ohjaus- ja 

neuvontapalveluiden tämänhetkisestä löydettävyydestä Lapin AMKin internetsi-

vuilla sekä löydettävyyttä lisäävistä tekijöistä oppijan näkökulmasta. Opinnäyte-

työssä käytettiin Google Forms -verkkokyselylomaketta, joka oli hyvä vaihtoehto 

kustannustehokkuuden sekä kyselyn analyysi- ja suunnitteluohjelmien helpon 

käytön vuoksi (Räsänen & Sarpila 2013). Lomake oli kvantitatiivinen, jolla saatiin 

määrällisesti mitattavaa ja analysoitavaa aineistoa (Vilkka 2021). Määrällistä tut-

kimusmenetelmää ja analysointimenetelmiä on avattu enemmän yhteisessä tie-

toperustassa. Aineistonkeruussa haluttiin hyödyntää kyselytulosten analysoin-

nissa teknologiaa, jolloin strukturoidut monivalinta- ja asteikkokysymykset olivat 

järkeviä (Vilkka 2021). Analyysissa hyödynnettiin Google Formsin antamia val-

miita Excel-tiedostoja. Oppijaprofiileiden laadinnassa käytettiin ristiintaulukointia, 

jossa tarkasteltiin esimerkiksi iän ja koulutustaustan tai sukupuolen ja opiskelun 

keston välistä vaikutusta toisiinsa (Vilkka 2007, 133). 

Oppijoiden valikointi kyselyyn tapahtui Lapin AMKin sähköpostirekisterin kautta. 

Työhön valittiin ositettu otanta suhteellisella kiintiöinnillä, joka tässä työssä tar-

koittaa kaikista oppijoista koostuvan perusjoukon jakamista ryhmiin koulutusmuo-

don perusteella. Ryhmät olivat ylempi AMK, alempi AMK sekä avoin AMK ja jo-

kaisesta muodostetusta ryhmästä valittiin kaikista sama prosentuaalinen osallis-

tujamäärä eli sama määrä havainnointiyksiköitä. (Vilkka 2021.) Jokaisesta muo-

dostuneesta ryhmästä kyselylomake lähetettiin sattumanvaraisesti 20 prosentille 

oppijoista. Kyselylomakkeita lähetettiin yhteensä 1256 kappaletta, joista kansain-

välisten opiskelijoiden osuus oli 60 kappaletta. Vastauksia saatiin yhteensä 135 

kappaletta, joista 125 oli suomenkielisiä ja 11 englanninkielisiä. Vastausprosentti 

kokonaisuudessaan oli 10,8 prosenttia, joista suomenkielisen lomakkeen vas-

tausprosentti oli 10,5 ja englanninkielisen lomakkeen vastausprosentti oli 18,3. 

Parihaastattelussa 20.4.2021 haastateltiin Lapin AMKin päälliköitä. Haastatte-

lussa (Liite 2) haettiin vastauksia siihen, millä tavoin Lapin AMKin palvelutuotan-

toa johdetaan, jotta ohjaus- ja neuvontapalveluiden tasa-arvoinen ja tasalaatui-

nen tiedonsaanti on mahdollista. Oppijoiden ryhmähaastattelussa 26.4.2021 sy-

vennettiin kyselyn pohjalta saatua asiakasymmärrystä ohjaus- ja neuvontapalve-

luiden tämänhetkisestä löydettävyydestä ja siihen vaikuttavista laatutekijöistä kol-
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melta opiskelijakunta ROTKOn edustajalta (Liite 3). Lisäksi haastattelussa kysyt-

tiin orientoivia ajatuksia liittyen digitaalista palvelua kuvaavaan toimintamalliin, 

jolla oppija ohjataan digitaalisesti oikean ohjaus- ja neuvontapalvelun piiriin. 

Ymmärrä ja määrittele: Tiedon analysointi ja asiakasymmärrys 

Sisällönanalyysi 

Haastattelut litteroitiin ja analysoitiin sisällönanalyysin menetelmin. Tutkimuksen 

analyysin tarkoituksena on saada tutkittavasta asiasta selkeä, sanallinen kuvaus. 

Sisällönanalyysissa saatu aineisto järjestellään selkeäksi ja tiiviiksi, mutta kaiken 

informaation säilyttäväksi kokonaisuudeksi, josta on mahdollista tehdä loogisia 

johtopäätöksiä. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) Tutkimusmenetelmän metodina sisäl-

lönanalyysissa tavoitellaan merkityskokonaisuuksia ja merkityssisältöjä (Vilkka 

2021). 

Aineiston käsitteiden yhdistämisellä ja selkeyttämisellä tavoitellaan vastausta tut-

kimuksen kysymyksiin (Tuomi & Sarajärvi 2018). Tuloksia verrataan aiempaan 

teoriatietoon ja tutkimuksessa tulokset myös ikään kuin keskustelevat teorian 

kanssa (Tuomi & Sarajärvi 2018, Vilkka 2021). Tutkimuksen tuloksissa kategoriat 

tai käsitteet sekä niiden sisältö kuvaillaan ja avataan. Sisällönanalyysiä tehdessä 

on tärkeää pitää näkökulma vastaajassa ja pyrkiä näkemään asia hänen näkö-

kulmastaan. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) 

Kyselyn ja haastatteluiden keskeisimmät tulokset 

Internetkyselyyn vastanneista noin 41 prosenttia löytää tiedon selailemalla, 30 

prosenttia hakutoimintoa käyttämällä (Kuvio 3). Navigointivalikoita seurasi noin 

22 prosenttia siitä huolimatta, että 64 prosenttia koki navigaatiovalikot selkeiksi. 

Syytä tähän on kyselyn perusteella vaikea arvioida. Yksi syy voi olla kategorisoin-

nin kehittämistarve (Kuvio 4) tai esimerkiksi hakutoiminnon käyttämisen mielek-

kyys. 
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Kuvio 3. Tiedon löytyminen internetsivustolta 

Suurin osa vastaajista piti kohtuullisena määränä yhdestä kolmeen klikkausta tie-

don löytymiseksi. Hakutoiminnon kehittäminen (Kuvio 4) sai löydettävyyden laa-

dun parantamisen osa-alueista eniten kannatusta, noin 36 prosenttia, oikean tie-

don nopeampi löydettävyys sai toiseksi eniten kannatusta, noin 26 prosenttia. 

Tulosten perusteella voidaan tulkita, että oppijan näkökulmasta nopeammalle, di-

gitaaliselle asiakaspolulle on tarve. 

 

Kuvio 4. Ohjaus- ja neuvontapalveluiden löydettävyyden laadun parantamisen osa-alu-

eet 

Ryhmähaastattelusta nousi esiin oppijoiden tyytymättömyys sivuston tämänhet-

kiseen hakutoimintoon. Toiveena nousi, että älyteknologia ehdottaisi selailun ja 

käyttöhistorian perusteella sopivaa palvelua ja osaisi ehdottaa tai täydentää ha-

kusanoja tiedon löytymiseen. Haastattelussa nousi esiin chatbot ja keskuste-

luissa pohdittiin muun muassa sen vuorovaikutuksellisuutta, toimintaa ja tapaa 
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palvella. Oppijat näkivät hyvänä digitaalisena toimintamallina ennakoivaa tekstin-

syöttöä ja tekoälyä hyödyntävän chatbotin. Tärkeänä pidettiin tunnetta, että chat-

bot ymmärtäisi käyttäjää. Keskustelun käännyttyä chatbotin toimintaan ja sen ta-

paan ohjata palvelupolkua, nousi esiin ehdotus klikkaamalla etenevästä palve-

lusta. Eniten kannatusta sai ajatus, jossa palvelupolkua aletaan ohjaamaan kou-

lutusmuodon mukaan ja sitten alakohtaisesti kategorisoiden. Haastateltavilla oli 

myös huonoja chatbotkokemuksia, joita heidän mielestään tulisi välttää: 

”Yleensä ollut juuri sellainen (chatbot), että se vaan pompsahtaa ja 

sitten se muka lähettää sun kysymykseen jollekulle, joka ei ikinä 

vastaa.”  

”En näkisi sitä, että se ilmestyisi avuksi vaan olisi hyödynnettävissä 

oleva työkalu. Käyttäjästä kiinni. ” 

Päälliköiden parihaastattelussa nousseet teemat jaettiin sisällönanalyysin mukai-

sesti kategorioihin. Pääkategorioita olivat strategia palvelujohtamisen pohjana, 

asiakaskokemuksen kerääminen palvelujohtamisessa, digitaalinen asiakaskoke-

mus, digitalisaatio ja tekoäly palvelujohtamisen kehitystyössä, ohjaus- ja neuvon-

tapalveluiden tasa-arvoisen ja tasalaatuisen tiedonsaannin mahdollistavat palve-

luprosessit sekä opinnäytetyö palvelujohtamisen kehittämisen tukena. Palvelu-

johtamista ohjaavat linjaukset olivat arvot ja strategia, valtakunnalliset reunaeh-

dot sekä tulostavoitteet. 

Palvelupolun kartoituksessa ja ymmärryksessä asiakkaan panos prosessissa on 

oleellinen. Koska asiakaskokemus riippuu aina yksilöstä, on polkua kehittäessä 

hyvä hahmottaa erilaisia asiakaspersoonia. (Becker & Jaakkola 2020, 644.) Ca-

balleron Morenon ja Seffahin (2016, 3) mukaan profiloinnin avulla voidaan vas-

tata paremmin asiakkaan tarpeisiin ja suunnitella palveluita eri asiakasprofiilit 

huomioiden. Tuulaniemi (2011) toteaa, että asiakasymmärryksen kiteytys asia-

kasprofiileiksi tukee palvelumuotoilun prosessia, jossa asiakasymmärrys on kriit-

tistä. Siksi muodostimme aineistonkeruun pohjalta asiakasprofiileja (Liite 4), joita 

käytettiin taustatietona työpajaan osallistuville. Isoja eroja eri asiakasprofiilien vä-

lillä ei ollut. Keskiverto opiskelija toivoisi, että löytäisi tiedon ohjaus- ja neuvonta-

palveluista 1–3 klikkauksella, hakutoimintoa kehitettäisiin ja että olisi tekoälyä 
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hyödyntävä palvelu, joka ohjaisi tiedon ääreen asiakkaan palvelupolkua ohjaa-

malla. Jos tekoälyä hyödyntävä palvelu ei osaisi auttaa, se ehdottaisi oikeaa hen-

kilöä, johon olla yhteydessä. 

Suunnittele ja ideoi: Palvelumuotoilun työpaja 

Ristiin menevät odotukset asiakkaan ja organisaation välillä voidaan välttää ke-

hittämällä laatua esimerkiksi palvelumuotoilun keinoin asiakkaita ja kumppaneita 

osallistamalla. Näin saatetaan asiakas- ja työntekijäkokemus johtamisen väli-

neiksi. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2020, 37; Tuulaniemi 2011.) Ongelman mää-

rittelyn vaiheessa kokosimme työpajaa varten kyselystä ja haastatteluista nous-

seet, tutkimuksen kannalta oleellisimmat tulokset, joiden pohjalta työpajassa läh-

dettiin kehittämään chatbotin toimintamallia ja asiakkaan palvelupolkua (Kuvio 6). 

Tuulaniemen (2011) mukaan yhteiskehittäminen toimii palvelumuotoilun keskei-

senä runkona. Tuulaniemi (2011) lisää, että palvelun käyttäjät ovat yhteiskehittä-

misen keskiössä, mutta mukana on myös useita palveluun liittyviä tahoja palve-

luntarjoajan puolelta. Palvelun käyttäjän sitouttamisella osaksi kehittämistä saa-

daan parempi ymmärrys käyttäjän tarpeista ja siitä mitä arvoa käyttäjä tuo palve-

lutapahtumaan. Yhteiskehittämisen pääasiallisena toteutusmuotona toimii työ-

paja, joka kerää yhteen kaikki kehittämiseen sitoutuneet osalliset. Työpajan ke-

hittämisympäristönä voivat toimia esimerkiksi virtuaaliset tai fyysiset tilat kuten 

ryhmätyötilat tai palveluympäristö. (Tuulaniemi 2011.) Työpajan teoriaa on laa-

jemmin kuvattu yhteisessä tietoperustassa. 

 

Kuvio 6. Aineistonkeruusta kiteytetyt tulokset työpajaa varten 

Tietoa etsitään 
selailemalla, 

palvelupolussa 
puutteita 

Hakutoiminnon 
kehittäminen

Ennakoiva 
tekstinsyöttö 

Tekoälyn 
hyödyntäminen Chatbot Tiedon parempi 

löydettävyys 

Palvelupolku, joka 
ohjaa oikean tiedon 

ääreen 

Kategorisointi 
koulutuksittain 

Kehen olla 
yhteydessä missäkin 

asiassa? 
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Opinnäytetyön palvelumuotoilun työpaja pidettiin 10.5.2021 ja siihen osallistui 

kolme opiskelijaa, opinto-ohjaaja, opintosuunnittelija sekä LUCin teknologiapääl-

likkö. Työpaja toteutettiin Mural-alustalla (Liite 5). Työpaja alkoi alustaan tutustu-

misella sekä lämmittelytehtävällä, jonka jälkeen siirryttiin ideointivaiheeseen. Ide-

ointivaiheen ensimmäisessä osassa pohdittiin miten chatbot voisi ohjata asiak-

kaan palvelupolkua. Tähän päädyttiin kyselyn tulosten ja oppijoiden haastatte-

lussa nousseiden ajatusten kautta: 

”Olis sellanen, että sä ilmoitat silleen, että okei, kuka sinä olet, että 

olet YAMK- tai AMK-opiskelija. Sitten se sivu muuttuu sen mu-

kaan, että kun sä valitset, että okei mä oon AMK-opiskelija niin sit-

ten se toisi vähän sellaisen yksinkertaistetun sivun sinulle missä sinä 

löytäisit helposti ne asiat mitä AMK-opiskelija yleensä etsii.” 

”Se olisi optimaalinen tilanne, että vaikka puhutaankin, että ollaan 

kontaktissa koneen kanssa, tulisi sellainen inhimillinen fiilis siinä, 

että tavallaan saisi tämän ennakoivan tekstinsyötön kontekstitietoi-

suuden kautta ymmärtämään sinua ja ohjaamaan oikein.”  

”AI-pohjanen oppiva systeemi, joka kerää käyttäjistä dataa, että mikä 

sieltä tulee ongelmaksi toistuvasti...” 

Ideointivaiheen ensimmäisessä osassa ideoita nousi esimerkiksi chatbotista, 

joka kysyy käyttäjän tarpeita ja etsii oikean tiedon tai yhteystiedon tekoälyä hyö-

dyntäen. Myös usein kysytyt kysymykset ja avainsanat aihepiireittäin nousivat 

ideoinnissa esille. Kannatusta sai myös palvelupolun ohjaus koulutusmuodon ja 

koulutusohjelman kautta. Lisäksi ehdotettiin mahdollisuutta kommunikoida oi-

kean ihmisen kanssa. Jatkoon ideointivaiheen ensimmäisestä osasta päätyivät 

ehdotukset, jossa ensin valittaisiin koulutusmuoto ja tämän jälkeen koulutusala 

tai tutkinto. Vaihtoehtoisesti chatbotin ehdotettiin tarjoavan yleisimmin kysyttyjä 

kysymyksiä. Ensimmäisen vaiheen ideoiden pohjalta aloitettiin palvelumuotoilun 

työpajan toisessa osassa chatbotin palvelupolun rakentaminen (Kuvio 7). Teh-

tävä osoittautui aikaa vieväksi ja ajatuksia herättäväksi. Lopulta lisäajan turvin 

saatiin aikaiseksi polku, jossa edetään eteenpäin klikkailemalla chatbotin tarjo-

amia vaihtoehtoja tai tekoälyä hyödyntävän palveluhaun avulla. 
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Kuvio 7. Työpajassa rakennettu palvelupolku 

Jotta palvelupolku olisi mahdollisimman sujuva, myös asiakkaalle näkymätön osa 

palveluprosessissa tulee ottaa huomioon ja sen tulee edetä sujuvasti (Komulai-

nen 2018, 58). Tämän vuoksi palvelumuotoilun työpajan prototypointivaiheeseen 

oli suunniteltu Service Blueprintin rakentamista. Lovelockin ja Wirtzin (2011, 222–

234) mukaan Service Blueprint on menetelmä, jolla erotetaan asiakkaalle näky-

vät ja piilotetut palveluprosessien vaiheet. Palvelupolun rakentaminen vei kuiten-

kin arvioitua kauemmin aikaa, joten Service Blueprintin rakentaminen yhdessä 

työpajassa jäi toteutumatta. 

Toimita ratkaisu: Service Blueprint -toimintamalli 

Kehitysehdotukset 

Service Blueprint rakennettiin työpajan jälkeen ja sen täyttämisessä hyödynnet-

tiin sekä aineistonkeruusta että työpajassa käytyjen keskustelujen pohjalta nous-

seita ideoita ja ajatuksia. Service Blueprint -toimintamallilla vastataan opinnäyte-

työn tutkimuskysymykseen, millaisella toimintamallilla oppija ohjataan digitaali-

sesti oikean ohjaus- ja neuvontapalvelun piiriin. Digitaalisen palvelun toiminta-

mallin kivijalkana toimii palvelujohtaminen, jonka kehittämiseksi toimintamalli luo-

tiin. Toimintamallin palvelujohtamisen tasoon nostettiin tutkimuksen kannalta 

oleellisimmat asiat päälliköiden parihaastattelusta. Näitä olivat asiakasymmärrys, 

asiakaslähtöisyys ja digitaalinen asiakaskokemus. Service Blueprintin taustalle 

kirjattiin palvelujohtamista ohjaavat linjaukset: arvot ja strategia, valtakunnalliset 

reunaehdot sekä tulostavoitteet. 

Bradyn ja Arnoldin (2017, 786) mukaan strategia tarkoittaa sitä, miten organisaa-

tio kehittää ja tuottaa palveluita tavalla, joka erottaa sen kilpailijoista ja luo arvoa 

asiakkaille. Asiakaskokemus on strategiassa yhä tärkeämpää, sillä jos uudistus 

ei paranna asiakaskokemusta, ei sitä ole järkevää toteuttaa (Hämäläinen, Maula 

& Suominen 2016). Lapin AMKin haastatellut päälliköt kertoivat henkilöstön ja 

Koulutusmuoto

Koulutusohjelma 
(vapaa-

hakukenttä ja 
ennakoiva 

tekstinsyöttö

Koulutusohjelma
n yhteyshenkilöt / 

Ajankohtaista-
osio

Oikeat
yhteystiedot

Jos tietoa ei 
löydy, opon 
yhteystiedot
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opiskelijoiden osallistamisen strategian toteuttamiseen ja palvelujen kehittämi-

seen olevan oleellista. Hakija, opiskelija tai organisaatiosta kiinnostunut henkilö 

on tärkein prioriteetti ja kaiken tähti. Organisaatiolähtöiseen ajatteluun myönnet-

tiin kuitenkin olevan helppo sortua: 

”Mitä se opiskelija tarvitsee eikä mikään rahoitusmalli tai henkilöstön 

tarpeet.” 

Digitaalinen asiakaskokemus tulee olla palveluntarjoajan selkäranka. Se on jat-

kuva ja pitkäaikainen strateginen muutosmatka ja sen hallinta on yhä useamman 

palveluntarjoajan strateginen prioriteetti. (Shrivastava 2017, 42–44, 47, 51.) Tieto 

asiakkaiden tarpeista ja niiden toteutuskeinoista saadaan parhaiten asiakkailta 

itseltään (Alzaydi ym. 2018, 296, 319–320). Haastateltujen päälliköiden mukaan 

Lapin AMKissa tämä tarkoittaa esimerkiksi opiskelijapalautteen keräämistä ja 

analysointia. Tietoa asiakaskokemuksesta kerätään organisaatiossa systemaat-

tisesti. Esimerkkinä nostettiin valmistuvien opiskelijoiden AVOP-palautekysely, 

jolla saadaan käyttäjäkokemustietoa. Käyttäjäkokemusta saadaan myös opiske-

lijaedustuksen kautta, esimerkiksi ohjauksen ja hyvinvoinnin operatiivisessa työ-

ryhmässä on opiskelijaedustusta. Yleisesti nähtiin, että palautetta on kerätty ja 

läpikäyty monimuotoisesti sekä yritys käyttäjäkokemuksen kehittämiseen on vuo-

sien aikana ollut kova. Gerdt ja Eskelinen (2018, 8, 22) muistuttavat, että asia-

kaskokemuksen kehittämisen tulisi lähteä asiakkaan tarpeista, mutta kehittämis-

työ tulisi muistaa ulottaa myös sisäisiin prosesseihin. Kehittämistyö vaatii yhteis-

työtä esimerkiksi henkilöstön, asiakkaan ja IT-osaston välillä (Stein & Ramases-

han 2016, 12–13). 

Toinen tärkeä teema palvelujohtamiseen liittyvässä tasossa oli digitaalisuus ja 

tekoäly. Näistä parihaastattelussa nostettiin esiin erityisesti tasa-arvoisuutta ja 

tasalaatuisuutta edistävä elementti. Päälliköt kokivat tasalaatuisuutta mahdollis-

tettavan palveluprosesseilla, jotka on nivottu sähköisiin digitaalisiin järjestelmiin 

työnkuluiksi. Työnkuluissa on määritelty tietyt roolit, jolloin se etenee jokaiselle 

käyttäjälle samalla tavalla. Digitaalisuuden nähtiin lisävään tasalaatuisuutta ja 

tasa-arvoisuutta palveluprosessissa. Tärkeänä pidettiin myös lainsäädännöllisiä 

tasa-arvoa edistäviä tekijöitä, kuten saavutettavuusdirektiiviä, joiden koettiin ole-

van johtamisen perustaa. Valtakunnalliset linjaukset koettiin myös tukipilareina 

perustellessa omaa toimintaansa ja päätöksiään. Digitaalisia järjestelmiä ollaan 
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organisaatiossa edelleen kehittämässä: uusilla ominaisuuksilla halutaan lisätä lä-

pinäkyvyyttä ja sitä kautta tasa-arvoisuutta ja tasalaatuisuutta asiakkaan kohtelun 

ja kokemuksen kannalta. Haastattelussa nousi esiin myös se, että tietty laatu täy-

tyy aina olla palvelussa: 

”Laatu on sitä, että kykenee kohtamaan erilaiset oppijat ja ei koskaan 

sorru huonoon kohteluun. Oli se sitten digitaalisesti tai oli se sitten 

fyysisesti tai että huono kohtelu on sitäkin, ettei reagoi kysymyksiin.” 

Työ- ja elinkeinoministeriö (2020, 20) nostaa palvelujärjestelmien tukena toimi-

van teknologian sekä taustalla tehokkaasti toimivan tekoälyn keskeiseksi onnis-

tumisen mahdollistajaksi. Haastatellut päälliköt näkivät tekoälyn olevan enene-

vissä määrin mukana palvelujohtamisessa Lapin AMKissa. Organisaation näkö-

kulmasta myös perustiedon selkeä löytyminen oppijalle hyödyttää organisaatiota: 

kun usein kysytyt kysymykset, kuten ”miten ilmoittaudun opintojaksolle” löytyvät 

helposti, näiden kyselyillä ei kuormiteta opintosuunnittelijan tai opinto-ohjaajan 

työaikaa. Digitaaliset apuvälineet voivat parantaa asiakastyytyväisyyttä sekä asi-

akkaan ja organisaation yhteyttä (Chung, Ko, Joung & Kim 2020, 592). Kauppi-

lan, Kiisken ja Lehtosen (2018, 8–9) mukaan sähköisten kanavien tulisi nimen-

omaan lisätä asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia, nopeuttaa palvelun saantia, 

turvata saavutettavuutta sekä luoda asuinpaikasta riippumatonta tasapuolisuutta. 

Jotta digitaalinen asiakaskokemus olisi paras mahdollinen, chatbotin toimintaa 

ohjaaviksi teemoiksi valittiin toimiva palvelupolku, tiedon löydettävyys sekä teko-

älyn hyödyntäminen palvelussa. Asiakkaan palvelupolku on näkökulma asiakas-

kokemuksen hallinnan ja suunnittelun tueksi (Følstad & Kvale 2017, 211). Lähtö-

kohtana opinnäytetyössä oli luoda toimintamalliin selkeästi etenevä polku ilman 

turhia välivaiheita. Perez-Soler ja muut (2021, 102) toteavat, että chatbottia ke-

hittäessä mielessä on hyvä pitää se tosiasia, että viime kädessä chatbotin suosio 

riippuu sen käyttökokemuksesta ja käytettävyydestä. 

Löydettävyys on yksi käyttäjäkokemuksen laatuun vaikuttavista osa-alueista 

(Morville 2004). Morville ja Sullinger (2010, 34) lähestyvät löydettävyyttä nettisi-

vujen löydettävyyden kautta, mutta myös nettisivustolta etsittävän tiedon löydet-

tävyyden kautta. Se tarkoittaa, että käyttäjät löytävät tarvitsemansa toimivan na-

vigoitavuuden ja paikantamisen avulla (Morville 2004). Morvillen ja Sullengerin 
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(2010, 36) mukaan on oleellista miettiä, miten etsittävä kohde on löydettävissä ja 

miten sitä voisi parantaa tai muokata, jotta se olisi vielä helpommin löydettävissä. 

Aineistonkeruun pohjalta opinnäytetyössä päädyttiin malliin, jossa chatbot tarjou-

tuu auttamaan, kun oppija on siirtynyt organisaation nettisivujen aloitussivulta 

Opiskelijalle-kategoriaan, jossa ohjaus- ja neuvontapalvelut tällä hetkellä ovat. 

Chatbot-avustajaa hyödyntämällä käyttäjän ei tarvitse lähteä etsimään tietoa si-

vustolta selailemalla, jolloin vaarana on, ettei tietoa löydy. Jos käyttäjä ei löydä 

etsimäänsä, hän turhautuu ja poistuu verkkosivustolta (Blanken & Šrejber 2020, 

10). 

Chatbotin toimintamallit voidaan jakaa sääntöpohjaisiin, älykkäisiin ja niiden yh-

distelmiin eli hybrideihin (Hussain ym. 2019, 3–4, 8; Engati 2021). Päädyimme 

toimintamallissa hybridimalliin, jossa on valikko- ja painikepohjainen teknologian 

lisäksi hyödynnetty tekoälyä tarjoamalla asiakkaalle mahdollisuuden keskustella 

tekoälyn kanssa esittämällä vapaamuotoisia kysymyksiä. Palvelumuotoilun me-

netelmin toteutetun opinnäytetyön keskeisin tuotos oli Service Blueprint -toimin-

tamalli (Kuvio 8). 

 

Kuvio 8. Service Blueprint -toimintamalli 

Kaavion avulla havainnollistetaan mitä chatbotin palvelun tuottaminen vaatii ja 

miten se näyttäytyy eri tahoille. Toimintamalli toimii ohjauspalvelut kokoavana ja 
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oikean palvelun ääreen ohjaavana palveluna, joka parantaa ohjaus- ja neuvon-

tapalveluiden asiakaskokemusta palveluiden löydettävyyden kautta. Kuviossa 9 

esitetään havainnekuva chatbotin palvelupolun alkuvaiheesta, jossa oppija aloit-

taa chatbotin käytön (Kuvio 9). 

 

Kuvio 9. Chatbotin havainnekuva 

Käyttöönottoon liittyvät riskitekijät ja huomioitavat asiat 

Toimintamallin käyttöönottoa valmistellessa tulee pohtia, miten ja missä vai-

heessa chatbot tarjoutuu auttamaan. Oppijoiden ryhmähaastattelusta nousi toive, 

ettei palvelu tarjoaisi itseään liian häiritsevästi, vaan se toimisi palveluna, jota voi 

käyttää halutessaan. Toiveena nousi myös chatbotin vuorovaikutteisuus, johon 

tulee kiinnittää huomiota chatbotin kielellistä palvelutyyliä sekä vuorosanoja miet-

tiessä. Bleierin, Harmelingin ja Palmetierin (2019, 109–111) tutkimuksen mukaan 

tekoälyyn perustuvat palvelut välittävät tiedon lisäksi myös käyttäjälle tärkeää 

vuorovaikutuksellisuutta, joka on informatiivisuuden lisäksi yksi digitaalisen asia-

kaskokemuksen ulottuvuus. Chatbotin avulla vuorovaikutuksessa voidaan käyt-

tää käyttäjän luonnollista keskustelukieltä (Natural language) (Perez-Soler ym. 

2021, 94–95). 

Koska chatbot tarjoutuu auttamaan käyttäjää internetsivuston Opiskelijalle-kate-

goriassa, täytyy käyttäjän hahmottaa, että ohjaus- ja neuvontapalveluiden tietoa 

tulisi etsiä tästä kategoriasta. Organisaation ja käyttäjän käsitys loogisuudesta 

voi olla erilainen, joten asiakasnäkökulman ymmärtäminen on oleellista (Filenius 
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2015, 66, 87). Toimintamalliin kirjattiin myös toimintamalli tilanteeseen, jossa 

chatbot ei osaa auttaa. Työpajassa syntyneen päätöksen perusteella päädyttiin 

antamaan käyttäjälle opinto-ohjaajan yhteystiedot. Perez-Soler ja muut (2021, 

95) mukaan varatarkoitukset ovat yleinen tapa chatboteissa. Mikäli kone ei ky-

kene tunnistamaan viestiä, käyttäjä ohjataan esimerkiksi asiakaspalveluhenki-

lölle (Perez-Soler ym. 2021, 95; Gerdt & Eskelinen 2018, 12). 

Käyttöönotossa huomioitavana riskitekijänä tulee huomioida kyberturvallisuus, 

jonka merkitys korostuu tekoälyn kehittyessä (Työ- ja elinkeinoministeriö 2019, 

106). Turusen (2018, 47–48) mukaan kyberturvallisuuteen liittyvien uhkien ja ris-

kien hallinnan on oltava organisaatioissa kunnossa, koska kyberturvallisuus on 

merkittävä osa tietoturvaa. Kuitenkaan kaikkia tekoälyn vaikutuksia yhteiskunnan 

turvallisuuteen ei vielä tiedetä, ja se tekee turvallisuusuhkien ennakoinnista haas-

teellista. Tekoälyn hyödyntämiseen liittyvät riskit ja eettiset näkökannat on huo-

mioitava kaikissa järjestelmien vaiheissa. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2019, 109; 

Koivisto ym. 2019, 27–28.) 

 

JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Johtopäätökset 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tukea Lapin AMKin ohjaus- ja neuvontapalvelui-

den johtamista luomalla digitaalista palvelua kuvaava asiakaslähtöinen toiminta-

malli. Tällä tavoiteltiin oppijalle tasalaatuista ja tasa-arvoista tiedonsaantia oh-

jauksesta. Opinnäytetyö toteutettiin palvelumuotoilun keinoin, mikä osoittautui 

sopivaksi kehittämismenetelmäksi asiakaslähtöisyytensä sekä tutkimuksen eri 

osapuolet osallistavana tutkimusmenetelmänä (Tuulaniemi 2011). Opinnäyte-

työn tulokset olivat linjassa kerätyn tietoperustan kanssa, jossa korostuvat asia-

kaslähtöisyys, asiakaskokemus, tiedon löydettävyyden merkitys sekä teknolo-

gian hyödyntäminen osana palvelujohtamista. Aineistonkeruu toteutettiin Lapin 

AMKin päälliköiden parihaastattelun, oppijoiden ryhmähaastattelun ja internetky-

selyn kautta. 

Internetkyselyn sekä oppijoiden ryhmähaastattelun kautta löydettiin vastaus en-

simmäiseen ja toiseen tutkimuskysymykseen. Näillä tutkimuskysymyksillä haet-
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tiin vastauksia ohjaus- ja neuvontapalveluiden löydettävyyteen Lapin AMKin in-

ternetsivuilla sekä löydettävyyttä lisäävistä tekijöistä oppijoiden näkökulmasta. 

Tuloksissa ohjaus- ja neuvontapalveluiden tiedon löydettävyys ja palvelupolku 

koettiin tällä hetkellä puutteelliseksi. Löydettävyyden lisäämiseksi nousi ehdotuk-

sia hakutoiminnon kehittämisestä ja kategorioinnin selkeyttämisestä sekä teko-

älyn hyödyntämisestä. 

Aineistonkeruun tulokset toimivat palvelumuotoilun keinoin toteutetun työpajan 

pohjana. Työpajan tarkoituksena oli syventää kyselyistä ja haastatteluista saatua 

asiakasymmärrystä. Aineistonkeruun pohjalta päädyttiin digitaalista palvelua ku-

vaavaan toimintamalliin. Tässä työssä digitaalinen palvelu tarkoittaa tekoälyä 

hyödyntävää chatbottia. Työpajan idointivaiheessa hahmoteltiin toimintamallin si-

sältöä osallistaen sekä henkilöstöä että oppijoita. Työpajatyöskentelyn tuloksena 

rakennettiin digitaalisen palvelun eli chatbotin palvelupolku. 

Koko aineistonkeruun ja palvelumuotoilun työpajan tulosten pohjalta rakennettiin 

Service Blueprint -toimintamalli, joka havainnollistaa digitaalisen palvelun sisällön 

eri tahojen näkökulmasta ja selventää vaatimuksia palvelun tuottamisen kan-

nalta. Service Blueprint toimii ohjauspalvelut kokoavana ja oikean palvelun ää-

reen ohjaavan digitaalisen palvelun toimintamallina, joka parantaa ohjaus- ja 

neuvontapalveluiden asiakaskokemusta palveluiden löydettävyyden kautta. Ser-

vice Blueprint -toimintamallin kautta tutkimuksessa vastattiin kolmanteen tutki-

muskysymykseen siitä, millaisella toimintamallilla oppija ohjataan digitaalisesti oi-

kean ohjaus- ja neuvontapalvelun piiriin. Päälliköiden parihaastattelusta saaduilla 

tiedoilla vastattiin viimeiseen tutkimuskysymykseen siitä, miten Lapin AMKin oh-

jaus- ja neuvontapalveluita johdetaan tasa-arvoisen ja tasalaatuisen tiedonsaan-

nin mahdollistamiseksi. Tuloksista nousi päällimmäisenä digitaalisuuden rooli 

tasa-arvoisuutta edistävänä tekijänä sekä asiakasymmärryksen ja asiakaslähtöi-

syyden merkitys palvelujohtamiselle. 

Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

Opinnäytetyön aiheen eettisyyttä ja luotettavuutta arvioidessa tuli arvioida, onko 

aihepiiri liian kytköksissä kirjoittajien omaan elämään. Hakalan (2018) mukaan 

liian tutkijan omaa elämää lähellä oleva aihe voi aiheuttaa tunteen, että tulokset-

kin ovat selvillä jo ennen tutkimuksen tekemistä. Aihepiirin arviointi oli tärkeää, 

sillä Lapin AMKin oppijoina aihepiiri kytkeytyi kiinteästi tutkijoihin. Hakala (2018) 
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jatkaa, että on tärkeä tiedostaa omien ajatusten ja tunteiden aiheuttama vaara, 

joka voi vääristää tutkimuksen luotettavuutta. 

Kehittämistehtävä perustui useammalle aineistonkeruumenetelmälle ja proses-

sin vaiheelle, mikä tutkijoiden mielestä loi opinnäytetyölle luotettavuutta ja vä-

hensi riskiä omien mielipiteiden vaikutukselle. Vilkan (2021) mukaan luotettavuu-

den arvioinnin näkökulmasta tutkimuksessa korostuu tulosten analyysitapa, teo-

ria, tutkimustulosten ryhmittely sekä tulkinta ja johtopäätökset. Tämä koettiin tär-

keäksi erityisesti siksi, että palvelumuotoilussa on useita toimintavaiheita. Tutki-

muksen luotettavuuden parantamiseksi jokainen työvaihe ja tulosten valinnat pe-

rusteltiin huolellisesti (Vilkka 2021). 

Aineistonkeruun luotettavuudessa tutkimuksen kannalta oli tärkeää arvioida ky-

selylomakkeiden muotoilun onnistuminen (Vallin 2018) sekä se, onnistuttiinko 

haastatteluita käyttämään tiedonkeruun välineenä ja analysoimaan tietoa oikein 

(Eskola ym. 2018, 44; Hakala 2018). Kyselylomake valmisteltiin huolella ja sen 

toimivuutta testattiin ulkopuolisilla henkilöillä. Haastattelun teemat valmisteltiin 

etukäteen, teoreettiseen viitekehykseen pohjaten, jotta haastattelu tiedonkeruun 

välineenä olisi toimiva. Analyysimenetelmänä sisällönanalyysin koettiin tutkimuk-

sessa luotettavaksi, sillä sen kautta saatiin muodostettua selkeitä merkityskoko-

naisuuksia ja merkityssisältöjä (Vilkka 2021). 

Tulosten luotettavuudessa tulee huomioida, että erityisesti organisaation kokoon 

suhteutettuna opinnäytetyössä kerätty aineisto ei ole laajuudeltaan suuri. Jatko-

tutkimukset ja lisäselvitykset voivat lisätä luotettavuutta tutkittavalle aiheelle. Tut-

kimuksen yleistettävyyden näkökulmasta todetaan, että tutkimus on linjassa 

aiemman tutkimus- ja teoriatiedon kanssa. Tämä tukee ajatusta siitä, että tutki-

muksessa kerättyä tietoa voidaan hyödyntää aiheeseen liittyen myös muussa yh-

teydessä. Itse toimintamalli voi toimia myös pohjana suunniteltaessa mitä ta-

hansa älyteknologiaa hyödyntävää chatbottia. 

Pohdintaa opinnäytetyön merkityksestä ja jatkokehittämisaiheista 

Opinnäytetyön johdannossa todettiin, että toimeksiantajalla on tarve ja tahto ke-

hittää ohjaus- ja neuvontapalvelujen digitalisaatiota, tekoälyn hyödyntämistä 

sekä oppijan hyödyn nostamista keskiöön. Tähän peilaten voidaan todeta työn 
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tuloksena luodun digitaalista palvelua kuvaavan toimintamallin tukevan organi-

saation tavoitteita. Päälliköiden parihaastattelusta nousivat tärkeiksi teemoiksi 

oppijalähtöisyys ja sen merkitys palvelujohtamiselle. Toimintamallin koetaan an-

tava tärkeää tietoa oppijoiden toiveista palvelujohtamisen kehittämiseksi. 

Toimintamallin rakentaminen konkreettisen digitaalisen palvelun muotoon sekä 

sen lanseeraaminen jäävät organisaation toteutettavaksi. Tämän toimintamallin 

aineistonkeruun tulokset ja toimintamallin tietoperusta jäävät toimeksiantajan 

käyttöön. Halutessaan toimeksiantaja voi käyttää luotua toimintamallia vastaa-

vanlaisten palveluiden kehittämisen pohjana tai sen osana. Opinnäytetyön artik-

kelin aiheena ollut ohjaus- ja neuvontapalvelut ovat vain osa Lapin AMKin tarjo-

amia palveluja. Mikäli toimintamallia halutaan käyttää laajemmin, esimerkiksi ko-

koamalla yhteen useampia palveluja, voi lisätutkimus chatbotin toiminnallisuuk-

siin liittyen olla paikallaan. Tämä voisi olla myös sopiva jatkokehittämisaihe. Eril-

lisiä jatkotutkimuksia voisi lisäksi toteuttaa esimerkiksi siitä, millainen vuorovai-

kutus olisi chatbotin toimivuuden kannalta sopivinta ja miten tällaisissa digitaali-

sissa palveluissa huomioitaisiin myös saavutettavuuteen liittyvät tekijät.  
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Liite 2 1(3) Päälliköiden parihaastattelu 

Teemoja ja kysymyksiä haastatteluun 20.4.2021 

Tutkimuskysymys 1: Miten Lapin AMKissa johdetaan palvelutuotantoa, joka 

mahdollistaa ohjaus- ja neuvontapalveluiden tasa-arvoisen ja tasalaatuisen tie-

donsaannin? 

Palvelutuotannon johtaminen 

Lapin ammattikorkeakoulussa johtamisen tehtävänä on tukea ja edistää arvojen 

mukaista toimintaa ja strategian toteutumista. (Lapin AMK 2020a, 7). Arvojen mu-

kainen toiminta on luottamusta, yhteisöllisyyttä ja ennakkoluulottomuutta. (Kerä-

nen 2016, 13–14.)  

- Miten arvot ja strategia näkyvät palvelutuotannon johtamisessa Lapin AM-

Kissa?  

Laatu voidaan määritellä vaatimusten ja tarpeiden täyttämisellä ja kuinka hyvin 

tarjottu palvelu vastaa odotuksia. Palvelun laatu voidaan havaita esimerkiksi asi-

akkaan arviona ja asenteena palveluun liittyen, jotka perustuvat palvelua koske-

viin odotuksiin ja näkemyksiin palvelun tasosta. (Mohd, Odai, Mohammad & Alaa, 

2013, 66.) Palvelujen laatua johdettaessa on huomioitava, että asiakaskokemus, 

heidän tarpeensa ja toiveensa, määrittelee laadun, ei johto. Laatua tuo myös asi-

akkaan osallisuus prosessissa, ei vain palvelun tuotantoprosessin tulos. (Grön-

roos 2020, 155,156.) Myös SERVQUAL-palvelulaatumallin kuiluteoriassa yksi 

kohdista on tilanne, jossa yrityksen johto käsittää asiakkaiden laatuodotukset eri 

tavalla, kun asiakas. (Mohd, Odai, Mohammad & Alaa, 2013, 5.) 

- Millaisena laatutekijänä käyttäjäkokemus nähdään yleisesti palvelutuotan-

non johtamisessa? 

- Millainen on asiakasymmärryksen rooli Lapin AMKin palvelutuotannon 

johtamisessa? 

- Millainen rooli oppijalla on palvelutuotannon kehittämisessä ohjaus- ja 

neuvontapalveluiden osalta? 
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Liite 2 2(3) Päälliköiden parihaastattelu 

Palvelujohtaminen digiympäristössä 

Fileniuksen (2015, 19) mukaan “digitaalinen asiakaskokemus syntyy, kun käyt-

täjä hyödyntää mitä tahansa päätelaitetta, johon palvelu on tuotettu digitaalisesti, 

suorittaakseen halutun operaation tai sen osan”. Asiakaskokemus ja asiakasko-

kemuksen arvon luomisen tapa muuttuu digitaalisen murroksen myötä ja koke-

muksen parantamiseen tarvitaan tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä. (Shrivas-

tava 2017, 42–44, 47, 51.) 

- Miten digitaalinen asiakaskokemus on huomioitu palvelujohtamisessa? 

Palvelujärjestelmien tukena toimiva teknologia sekä taustalla tehokkaasti toimiva 

tekoäly ovat keskeiset onnistumisen mahdollistajat (Työ- ja elinkeinoministeriö 

2020, 20). Palveluntarjoajilla tulee olla kykyä vastata käyttäjien muuttuviin odo-

tuksiin innovatiivisten digitaalisten palvelujen avulla, sillä käyttäjät odottavat vai-

vattomia, mukavia ja saumattomia kokemuksia digitaalisilla kanavilla (Shrivas-

tava 2017, 41, 46, Lee & Lee 2020, 15). 

- Miten teknologia ja tekoäly näyttäytyvät ohjaus- ja neuvontapalveluiden 

palvelujohtamisen kehittämisessä? 

Morville (2004) on jakanut hunajakennoksi kutsutussa mallissaan käyttäjäkoke-

muksen seitsemään laatuun vaikuttavaan osa-alueeseen: hyödyllinen, haluttava, 

arvokas, saavutettava, uskottava ja löydettävä. Tässä tehtävässä tarkastelemme 

laatua löydettävyyden kautta. Se tarkoittaa, että käyttäjät löytävät tarvitsemansa 

toimivan navigoitavuuden ja paikantamisen avulla (Morville 2004). Tämä tarkoit-

taa Fileniuksen (2015, 87) mukaan esimerkiksi sitä, että navigointivalikot ovat 

loogisia eikä tasoja ole liikaa. Lisäksi se voi tarkoittaa sivuston sisäisen haun toi-

mivuutta ja sen merkitystä löydettävyyden kannalta. 

- Millaisena tai miten tärkeänä laatutekijänä ohjaus- ja neuvontapalveluiden 

digitaalinen löydettävyys nähdään? 

- Millaiset palveluprosessit tällä hetkellä mahdollistavat tasa-arvoisen ja ta-

salaatuisen tiedonsaannin ohjaus- ja neuvontapalveluista? 
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Liite 2 3(3) Päälliköiden parihaastattelu 

Toimintamallin hyödyt organisaation laatujohtamiselle 

Laatujohtamisen voidaan ajatella tarkoittavan asioiden tarkastelua nimenomaan 

yrityksen tai organisaation näkökulmasta. Laatujohtamisen voidaan nähdä ole-

van joiltain osin asiakaskokemusajattelun edeltäjä. Tuottaakseen lisäarvoa asi-

akkailleen yrityksen tai organisaation tulisi kiinnittää oman näkökulman lisäksi 

huomiota asiakaskokemuksen johtamiseen. (Löytänä & Kortesuo 2011, 11–12.) 

Kehittämistehtävän tarkoitus on tukea Lapin AMKin palvelutuotannon johtamisen 

laadun toteutumista luomalla organisaation internetsivuille oppijan tarpeesta läh-

tevä digitaalinen toimintamalliehdotus, jolla tavoitellaan tasalaatuista ja tasa-ar-

voista tiedonsaantia ohjauksesta. Toimintamallin tarkoitus on toimia ohjauspal-

velut kokoavana ja oikean palvelun ääreen ohjaavana palveluna. 

- Millaista lisäarvoa digitaalinen toimintamalliehdotus toisi organisaatiolle, 

erityisesti laadun näkökulmasta tarkasteltuna? 

- Millainen rooli toimintamallilla olisi laatustrategian toteuttamisessa? 
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Liite 3 1(1) Oppijoiden ryhmähaastattelu 

1. Miten tiedon löytymistä ohjaus- ja neuvontapalveluista voitaisiin paran-
taa älyteknologiaa hyödyntäen? 

2. Miten digitaalisen asiakaspolun ohjaus voisi edetä siten, että oppija oh-
jautuu oikean palvelun piiriin?  

3. Mitkä voisivat olla mielestäsi useimmiten kysytyt kysymykset liittyen oh-
jaus- ja neuvontapalveluihin? 
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Liite 4 1(2) Asiakasprofiilit 
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Liite 4 2(2) Asiakasprofiilit 
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Liite 5 1(1) Palvelumuotoilun työpaja 
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TIETO PEDAGOGISEN  
JOHTAMISEN TUKENA 

Riikka Lahtela 

 

Knowledge Management in Enhancing Pedagogical Leadership 

The purpose of this thesis was to identify information needs of the unit directors at Educa-
tional Consortium OSAO. The first research question was: What is the information needs of 
pedagogical leadership? The aim was to increase the capability of knowledge management, 
so the second research question was set: How data and information is gathered to support 
pedagogical leadership? The thesis was built on relevant knowledge base of pedagogical 
leadership and knowledge management. 

For approach a single case study was chosen. Empirical data was collected in three phases. 
The information needs of unit directors was mapped with Webropol enquiry. Then the infor-
mation and development needs were discussed in group interview of unit directors to get 
deeper answers. Furthermore, five individual interviews for process owners and specialists 
working on pedagogical processes were conducted using the thematic interview method. 
The collected data was subjected to themes and analyzed. 

The findings indicated that the information was already used to support pedagogical lead-
ership although information was time-consumingly fragmented in several data sources. 
However, some unit-level measures were needed to design in further development. Instead 
of analyzing in which information was used to pedagogical leadership, plenty of develop-
ment targets were recognized to enhance data-driven management. In addition, developing 
culture in which information is used to make changes, learn from mistakes, and celebrate 
success, was carried out. The value of this thesis was providing practical development pro-
posals based on both the findings and theoretical framework. The intended implications are 
to support directors to take a step ahead in knowledge management. 

Keywords: pedagogical leadership, knowledge management, information management 
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JOHDANTO 

Opetus- ja kulttuuriministeriön (2019, 20) mukaan ammatillisen koulutuksen laa-

dunhallinnan keskeisiä periaatteita ovat tietoon perustuva päätöksenteko ja jat-

kuva parantaminen. Toimintaa kuvaava ja ajantasainen tieto ovat oleellisia teki-

jöitä, kun koulutuksen järjestäjät pyrkivät vastaamaan toimintaympäristön muu-

toksiin ja osaamistarpeisiin (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2020, 10).   Myös opin-

näytetyön toimeksiantajan Koulutuskuntayhtymä OSAOn (myöhemmin OSAO) 

ajankohtaisiin kehittämiskohteisiin vuonna 2021 sisältyi tiedon hyödyntäminen, 

minkä takia aiheeksi valittiin tieto pedagogisen johtamisen tukena. 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa pedagogisen johtamisen tietotarpeita, 

joten ensimmäiseksi tutkimuskysymykseksi asetettiin: Mitä tietoa tarvitaan peda-

gogisen johtamisen tueksi? Aihe rajattiin OSAOn koulutusyksiköiden yksikönjoh-

tajien tietotarpeisiin. Tietotarve määriteltiin Laihosen ja muiden (2013, 25) mukai-

sesti aukoksi saatavilla olevan tiedon ja päätöksenteon tai työtehtävässä tarvitta-

van tiedon välillä.  Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä toimeksiantajaorganisaa-

tion kyvykkyyttä johtaa ja kehittää tiedon hyödyntämistä pedagogisen johtami-

sessa, minkä pohjalta toiseksi tutkimuskysymykseksi muodostui: Miten tieto saa-

daan tehokkaammin pedagogisen johtamisen tueksi? Teoreettinen viitekehys 

koostui pedagogisesta johtamisesta sekä tietojohtamisesta ja tiedonhallinnan 

elinkaaresta.  Teoriapohjaa kerättiin ammatillisen koulutuksen ja pedagogiikan 

näkökulmasta, mutta aikaisempaa tutkimusta tietojohtamisesta oppilaitoksissa oli 

olemassa vähän. 

 

KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OSAO 

Toimeksiantajana oli kahdeksan kunnan omistama Koulutuskuntayhtymä OSAO, 

jolla oli koulutusyksiköt Oulussa, Haukiputaalla, Kempeleessä, Limingassa, Mu-

hoksella, Pudasjärvellä ja Taivalkoskella. Konserniin kuului myös täydennyskou-

lutuspalveluita tarjoava OSAO Edu Oy ja vapaansivistystyön koulutustarjontaa 

järjestävä Virpiniemen liikuntaopisto (OSAO s.a.). Lukuina tarkasteluna vuonna 

2020 OSAOssa oli 2 385 suoritettua tutkintoa ja 19 746 suoritettua tutkinnon osaa 
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sekä opiskelijavuositoteutuma oli 6 694 opiskelijavuotta. Lisäksi OSAO oli veto-

voimaisin suurista ammatillisen koulutuksen järjestäjistä, kun yhteishaun yhtä 

aloituspaikkaa kohden oli 1,2 ensisijaista hakijaa. (OSAO 2021.) 

OSAOn pedagogisena johtajana toimi vararehtori. Pedagogisen johtamisen pro-

sessien johtamisesta ja toteutumisesta vastasivat prosessinomistajat sekä kou-

lutusyksiköiden pedagogista johtamista toteuttivat yksikönjohtajat. OSAOssa pe-

dagoginen johtaminen ymmärrettiin Taipaleen (2004, 72) mukaan: ”-- [E]simie-

hen kyvyksi ohjata alaisia kohti yhteistä päämäärää, tehdä näkyväksi määritellyt 

visiot ja tavoitteet, opettaa ymmärtämään ja tulkitsemaan sekä keskustelemaan 

ja hallitsemaan vuorovaikutusta positiivisen, keskinäisen riippuvuuden ja avoi-

muuden keinoin” (Näppä 2019). Vuonna 2021 ajankohtaista OSAOssa oli myös 

positiivinen johtaminen (Näppä 2021). 

 

PEDAGOGISEN JOHTAMISEN ILMIÖ JA JOHTAJAN ROOLI 

Ursin (2012, 79) tarkastelee pedagogisen johtamisen ja pedagogisen johtajuuden 

käsiteparia todeten molempien käsitteiden olevan vakiintuneita suomalaisessa 

keskustelussa ilman selvää ymmärrystä, mitä niillä tarkoitetaan. Vastaavasti Mar-

shall, Orrell, Cameron, Bosanquet ja Thomas (2011, 88, 100) tutkivat korkeakou-

lutusta järjestävissä organisaatioissa englanninkielisten käsitteiden leadership ja 

management monitutkintaisuutta ja näihin liittyen roolien leaders ja managers 

eroja oppimisen ja opetuksen alueella. Tulokset osoittavat niiden olevan toisis-

taan erillisiä, mutta samalla toisiinsa integroituja toimintamalleja. Ursin (2012, 89) 

tunnistaa pedagogisen johtamisen ja pedagogisen johtajuuden käsitteiden kehit-

tymisen pohjalta Suomessa kaksi traditiota. Ensimmäisessä traditiossa käsitepari 

sidotaan konkreettisesti koulun johtamisessa muihin kuin puhtaasti hallinnollisiin 

tehtäviin. Pedagogisella johtamisella on viitattu perustehtävään eli kasvatukseen, 

millä on pyritty erottautumaan yleisestä johtamiskäsitteistöstä. Toinen traditio 

puolestaan tuo mukaan tarkastelun siitä, millaista kasvatukseen kohdistuvan joh-

tamisen tulisi olla suhteessa opettajiin, instituutioihin ja koko oppimisyhteisöön. 

Fonsén ja Soukainen (2019, 213) toteavat pedagogisen johtamisen olevan epä-

määräinen ilmiö, jonka toteuttaminen on vielä hämmentävämpää. Nevgin ja Kor-
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hosen (2016, 431–432) mukaan pedagogisen johtamisen osa-alueiden selke-

ämpi huomioiminen organisaatiossa auttaisi käsitteellistämään, mitä pedagogi-

nen johtaminen merkitsee. Marshall ja muut (2011, 96–97) esittelevät oppimisen 

ja opetuksen neljä osa-aluetta: opetussuunnitelma, henkilöstö, opiskelijat ja or-

ganisatoriset mahdollistajat. Kukin osa-alue toistuu mallissa johtamisvastuiden 

mukaan jaetuilta kolmelta tasolta: koulutuksen toteuttaminen, yksiköt ja ylin johto. 

Myös Taipaleen (2004, 52) mukaan pedagogisia johtajia eivät ole vain johtajat, 

vaan myös ainakin opettajat ja asiantuntijat. Hän yhdistää pedagogiseen johta-

miseen työelämän vaatimukset, kuten jatkuvan oppimisen ja uudistumisen, sekä 

ihmisten johtamisen. Quinlanin (2014, 34–35) näkemyksessä pedagogisen joh-

tamisen tehtävänä on luoda opiskelijan oppimista ja henkilökohtaista kehittymistä 

tukevia oppimisympäristöjä. Jotta tähän päästään, on johtajan yhdenmukaistet-

tava organisaatiokulttuuria, yhteisopettajuutta ja kampustunnetta (Quilan 2014, 

35).  

Pedagogisen johtajan rooliin sisältyy johtamisen ja auktoriteetin tunne (Their 

1994, 42), mutta johtaminen toteutetaan siten, että johtaja on myös itse osallisena 

oppimisprosessissa (Their 1994, 42; Johansson 2004, 702). Johtaja jakaa tieto-

jaan ja taitojaan lisätäkseen muiden osaamista, mutta oppiakseen myös itse.  

Kommunikaation ja yhteistyön kautta johtaja asettaa vaatimukset ja odotukset 

toiminnalle sekä seuraa ja antaa palautetta. (Their 1994, 42.) Pedagogisen joh-

tamisen dialoginen lähestymistapa sekä näkeminen johtajan ja alaisten yhteisenä 

tehtävänä mahdollistaa paitsi johtamisen vahvistamisen niin myös ymmärryksen 

rakentamisen koulutuksen moniulotteisessa todellisuudessa (Rajakaltio 2012, 

121). Johtaja hyödyntää vuoropuhelua ja keskustelua yhtenäistääkseen ja uudis-

taakseen toimintakulttuuria ja rakenteita (Johansson 2004, 702). Hän kokoaa eri 

osapuolet ja toimijat sekä heidän ideansa ja ajatuksensa tavoitteiden suun-

taiseksi kokonaisuudeksi (Taipale 2004, 51; 2008, 51). 

 

TIETOJOHTAMISEN MONET KÄSITTEET 

Tietojohtaminen, tiedon johtaminen ja tiedolla johtaminen 

Tietojohtamisen käsitteistö on ollut vakiintumatonta (Beesley & Cooper 2008, 50; 

Jussilainen 2010, 7; Huotari & Savolainen 2008, 7; Laihonen ym. 2013, 6) ja 
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määritelmiä on tehty useista näkökulmista (Dalkir 2005, 29). Selkeät määritelmät 

puuttuvat myös tietojohtamisen osilta, joita tarvitaan esimerkiksi informaation 

muuttamiseksi tietämykseksi (Beesley & Cooper 2008, 50). Suomessa käyttöön 

vakiintuneelle termille tietojohtaminen ei ole englanninkielistä vastinetta (Jalonen, 

Laihonen & Lönnqvist 2012, 139). Tietojohtamisen englanninkielisenä käännök-

senä käytetään usein termivastinetta knowledge management (katso Jussilainen 

2010, 1; Finto 2018). Seuraavassa kirjallisuuskatsauksessa käytetään selkeyden 

vuoksi tietojohtamista myös viitattaessa perinteiseen knowledge management -

tutkimustraditiota käsittelevään kirjallisuuteen.  

Dalkir (2005, 34) tunnistaa knowledge management -käsitteen erilaisissa käsit-

teen määrittelyissä yhteisenä pääpiirteenä sen, että tietojohtaminen liittyy sekä 

tietämykseen (knowledge) että informaatioon (information). Myös Wilson (2002), 

Laihonen ja muut (2013, 17–18) ja Sanders (2016, 223–224) tarkastelevat käsit-

teen määrittelyitä sekä siihen liittyen tietämyksen ja informaation erottamiseen 

liittyviä ongelmia. Hänen mukaansa käsitettä käytetään kattoterminä organisaa-

tion toiminnoille, jotka eivät kuitenkaan ole tietojohtamista, vaan informaation ja 

toimintaprosessien hallintaa. Vastaavasti Nonaka, Toyama ja Konno (2000, 6) 

toteavat, että tietojohtamisen yhteydessä usein tarkoitetaan vain tiedon johta-

mista (information management). Epäselvyyksien välttämiseksi tietämyksen ja in-

formaation erottaminen on välttämätöntä (Wilson 2002). Myös Huotari ja Savo-

lainen (2008, 18) ovat tunnistaneet tarpeen määritellä käsitteen “knowledge”, 

koska Suomen kielessä käsitteiden tieto ja informaatio monitulkintaisuus ja erot-

taminen aiheuttavat keskustelua.  

Opinnäytetyössä tietoa päätettiin lähestyä Dalkirin (2005, 35) mukaan yleisesti 

käytetyllä tavalla erottaa tiedon tasot toisistaan jakamalla tieto dataan, informaa-

tioon ja tietämykseen. Petrides ja Guiney (2002, 1707) viittaavat tiedon tasoihin 

toteamalla, että tietojohtamisen ydintä on prosessi, jossa dataa muutetaan infor-

maatioksi ja informaatiota tietämykseksi. Tang, Yanine ja Valenzuela (2016, 202) 

kuvaavat tiedon lajien eroja vastaavasti niin, että data on raakaa faktaa, infor-

maatiossa data on saanut merkityksen ja tietämyksessä informaatiota hyödynne-

tään. He lisäävät vielä tietämystä seuraavaksi neljänneksi tiedon tasoksi älykkyy-

den, jossa tietämykseen yhdistyy arviointikyky siitä, milloin tietämystä hyödynne-

tään. Neljännestä tiedon tasosta käytetään tieteellisessä kirjallisuudessa myös 

nimityksiä viisaus, ymmärrys ja totuus (Laihonen ym. 2013, 18). 
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Tietojohtamisen on Laihosen ja muiden (2013, 13) mukaan keskeistä luoda ko-

konaiskuva organisaation tiedosta sekä ymmärtää se, miten tiedosta luodaan ar-

voa ja miten sitä hyödynnetään älykkäästi niin toiminnan kehittämisessä kuin 

operatiivisen tason tehtävissä. Vastaavasti Kebede (2010, 221) mainitsee tieto-

johtamisen tavoitteena olevan tiedon saatavuuden helpottaminen, jotta tieto saa-

daan päätöksen teon ja ongelmien ratkaisujen tueksi. Myös Wiig (2002, 228) nos-

taa esiin, että tietojohtamisessa tulee tunnistaa oletetut hyödyt ja sitten tehdä 

työtä niiden saavuttamiseksi. Dalkirin (2005, 27) mukaan tietojohtaminen on ih-

misten, teknologian, prosessin ja organisaatiorakenteen harkittua ja järjestelmäl-

listä koordinointia, joka saavutetaan luomalla, jakamalla ja hyödyntämällä tietoa 

sekä edistämällä samalla organisaation oppimista. 

Laihosen ja muiden (2013, 32, 78) mukaan tietojohtamista voidaan lähestyä kat-

tokäsitteenä, jonka alle he sijoittavat yleisiä tietojohtamisen lähestymistapoja ku-

ten aineettoman pääoman ja sen johtamisen, liiketoimintatiedon hallinnan, tietä-

myksenhallinnan sekä tietohallinnon. Lisäksi he mainitsevat tavan jakaa tietojoh-

taminen tiedolla johtamiseen (knowledge-based management) ja tiedon johtami-

seen (information management). Vastaavasti käsitteet on jäsennetty Valtioneu-

voston tietojohtamisen arviointimallissa (ks. Leskelä ym. 2019) sekä Finton tieto-

termien sanastossa (ks. Finto 2018), joka on tuotettu valtiovarainministeriön sa-

nastoprojektissa (ks. Valtiovarainministeriö 2017).  

Kuvio 1. Tietojohtamisen käsitteistö (mukaillen Finto 2018) 
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Opinnäytetyössä tietojohtamisen ja sen käsitteistön tarkastelunäkökulmaksi va-

littiin Finton (2018) määrittelyt (Kuvio 1), joissa tiedolla johtaminen ymmärretään 

pyrkimyksenä tietoperustaiseen päätöksentekoon ja sen mahdollistamiseen. Lai-

honen ja muut (2013, 32) sisällyttävät tiedolla johtamiseen toimintatavat, joilla 

viitataan organisaation tiedon jalostamiseen ja hyödyntämiseen toiminnan johta-

misessa. Tiedon johtamisen he sen sijaan määrittelevät organisaation oppimisen 

ja uusiutumisen, uuden tiedon luonnin ja tietovirtojen ja -varantojen hallinnan 

kautta. Finton (2018) määrittelyssä tiedon johtaminen pitää sisällään tiedonhal-

linnan, tietovirtojen ohjaamisen sekä tiedon laadun ylläpitämisen ja tiedon hyö-

dyntämisen edellytyksien kehittämisen. 

Oppimisanalytiikka 

Siemensin ja muiden (2011, 4) mukaan oppimisanalytiikka (learning analytics) 

määriteltiin ensimmäisessä alan kansainvälisessä konferenssissa vuonna 2011 

oppijoihin liittyväksi tiedon mittaamiseksi, keräämiseksi, analysoinniksi ja rapor-

toinniksi. Tavoitteena on ymmärtää ja optimoida oppimista ja ympäristöä, jossa 

se tapahtuu sekä parantaa oppijan oppimismenestystä. Teknologia mahdollistaa 

datan keräämisen tarkasti jokaisesta oppimisprosessin vaiheesta sekä edelleen 

datan hyödyntämisen oppimisen seuraamisessa ja tukemisessa (Pardo & Sie-

mens 2014, 438). Lisäksi oppimisanalytiikan avulla voidaan personoida opiskeli-

jalle yksilöllinen oppimiskokemus (de Freitas ym. 2015, 1176). Jotta oppimisesta 

saadaan kerättyä parempaa ja relevantimpaa dataa, se edellyttää pitkän aikavä-

lin strategiaa, systemaattisia ratkaisuja ja yhteistyötä koulutuksen järjestäjien ja 

järjestelmätoimittajien kesken (Kitto ym. 2020, 7). 

Siemens ja muut (2011, 4) esittelevät oppimisanalytiikan rinnalla toisen käsitteen 

academic analytics, jonka he määrittelevät Siemesin ja Longin (2011) mukaan 

organisaation prosessien, työnkulkujen, resurssien allokoinnin ja institutionaali-

sen mittaamisen kehittämiseksi käyttämällä oppijoiden ja instituution dataa siten, 

että tavoitellaan organisaation tehokkuuden parantamista. Aihepiiriin läheisesti 

liittyy myös käsite education data mining (EDM), jolla viitataan teknisiin ja tilastol-

lisiin analyyseissä käytettäviin instrumentteihin (Oppimisanalytiikan jaosto 2021). 

Fulantelli, Taibi ja Arrigo (2015, 50) taustoittavat eri käsitteiden syntymistä sillä, 

että erilaiset sosiaaliset ja pedagogiset lähestymistavat oppimisanalytiikkaan 
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ovat johtaneet poikkeaviin näkökulmiin. Koska näille ei ole vielä vakiintuneita suo-

mennoksia, Oppimisanalytiikkajaosto (2021) ehdottaa academic analytics -käsit-

teelle suomenkieliseksi vastineeksi koulutustoiminnan analytiikkaa ja education 

data mining -käsitteelle vastinetta oppimistoiminnan analytiikka. 

 

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TIETOJOHTAMISEN 
KEHITTÄMINEN 

Tieto keskeisenä tekijänä toimintaympäristön muutokseen vastaamisessa 

Työelämässä tapahtunut muutos vaikuttaa ammattien osaamisvaatimusten 

muuttumiseen ja sitä kautta ammatilliseen koulutukseen (Opetus- ja kulttuurimi-

nisteriö 2019, 40). Ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä edellytetään kykyä vas-

tata osaamistarpeisiin ja toimintaympäristön muutoksiin, jolloin toimintaa kuvaava 

ja ajantasainen tieto nousee keskeiseksi tekijäksi (Opetus- ja kulttuuriministeriö 

2020, 10). Tietoon perustuva päätöksenteko ja jatkuva parantaminen ovat yksi 

ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan keskeisistä periaatteista. Ammatillisen 

koulutuksen päätöksenteko, ohjausta ja johtaminen pohjautuvat tietoon. Tietoa 

tuotetaan, analysoidaan, jalostetaan ja käytetään ammatillisen koulutuksen toi-

mijoiden päätöksenteossa ja toiminnan uudistamisessa. (OKM 2019, 20, 33.) 

Opetus- ja kulttuuriministeriön (2021, 3) mukaan sähköisten järjestelmien kehitys 

ei vielä vastaa koulutuksen ohjauksen ja laadun kehittämisen tietotarpeita, mikä 

on haastanut ammatillisen koulutuksen uudistuksen toimeenpanoa.  

Tietojohtamisen malleille on oppilaitoksissa tarvetta sekä organisaation sisäisten 

tietotarpeiden osalta, mutta myös ulkoisten vaatimusten osalta (Petrides & Gui-

ney 2002, 1711). Julkisen sektorin organisaatioissa tietojohtamista on tehtävä 

yksittäisen organisaation ohella myös laajempana kokonaisuutena, koska toimin-

nassa tarvitaan myös muiden julkisten ja mahdollisesti yksityisten sektoreiden 

tietoa sekä eri hallinnonalojen välillä on yhteisiä toiminta- ja tietoprosesseja (Jus-

silainen 2010, 7). Laihonen ja Ahlgrén-Holappa (2020) kehottavat tarkastele-

maan tietojohtamista julkisella sektorilla osana koko palvelujärjestelmää, joka luo 

toiminnalle puitteet. 
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Strategia ja asiantuntijaryhmien kokoaminen tietojohtamisen lähtökohtana 

Syysnummen ja Laihosen (2014, 58–59, 62) mukaan ammatillisen koulutuksen 

organisaatioissa kiinnitetään liian vähän huomiota opetustoiminnan tietojohtami-

seen. Haasteet liittyvät siihen, ettei tietojohtamisen asemaa ole määritelty sekä 

opetustoiminnan tietotarpeet ovat tunnistamatta ja sen myötä tietovirtoja ei koor-

dinoida tietotarpeiden mukaisesti. Tietojohtamisen tulisi heijastaa strategiaa 

(Hansen, Nohria & Tierney 1999, 109; Laihonen ym. 2013; 11). Lisäksi tietojoh-

taminen edellyttää selkeää tavoitetta ja terminologiaa (Davenport, De Long & 

Beers 1998, 53). Petrides ja Guiney (2002, 1712–1713) sitovat tiedon hyödyntä-

misen oppilaitosorganisaation perustehtävään, jotta voidaan varmistaa päätök-

senteon tueksi koottavan tiedon olevan linjassa tavoitteisiin ja mahdollistetaan 

tiedosta saatavan lisäarvon määrittyminen toimintaympäristön mukaisesti.  

Laihosen, Lönnqvistin ja Metsälän (2015, 479) mukaan olisi lisättävä ymmärrystä 

siitä, miten johtajien pitäisi edistää tietoon liittyvien strategioiden ja toimenpitei-

den kehittämistä, jotta tehokkuutta voidaan kasvattaa toimintaympäristön vaati-

musten mukaisesti. Laihonen ja Mäntylä (2018, 10) toteavat, että tietojohtamisen 

onnistumiseksi se on kytkettävä osaksi jokapäiväisiä johtamiskäytäntöjä. Vastaa-

vasti Hansen ja muut (1999, 116) korostavat, ettei tietojohtamista tule eristää eril-

liseksi kokonaisuudeksi. Tietojohtamisessa on kyse ennen kaikkea ihmisten ja 

osaamisen johtamisesta eikä vain teknologia riitä (Laihonen ym. 2013, 80).  

Tietojohtamista on pidetty IT:n asiana ja erillään henkilöistä, jotka tuottavat ja 

käyttävät tietoa (Davenport ym. 1998, 45). Choon (2002) kuvaamassa älyk-

käässä organisaatiossa tietojohtamisen eriytyminen on vältetty kokoamalla 

kolme asiantuntijaryhmää: toimialan asiantuntijat eli tiedon tuottajat ja käyttäjät, 

tiedonhallinnan asiantuntijat ja IT-asiantuntijat. Asiantuntijaryhmät tekevät yhteis-

työtä, jolloin saadaan koottua kokonaisuudeksi organisaation kyvykkyydet luoda, 

käyttää ja järjestää tietoa sekä rakentaa infrastruktuuri, mikä mahdollistaa tehok-

kaamman tiedonhallinnan. Lisäksi tarvitaan prosessien ja vastuiden määrittele-

mistä, jotta voidaan kerätä ja jalostaa dataa sekä varmistaa tiedon laatu (Laiho-

nen & Mäntylä 2018, 10). Tietojohtaminen on johtajien tehtävä (Laihonen ym. 

2013, 79) ja edellyttää heiltä valintoja ja koordinointia (Hans ym. 1999, 116). Kun 

työntekijöillä on työssään tarvittava tietoa tehtäviensä tukena, on jokainen heistä 
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omalta osaltaan tietojohtaja ja vastuunottaja toiminnan kehittämisessä (Laihonen 

ym. 2013, 79). 

Syysnummi ja Laihonen (2014, 58–59) havaitsivat, että koulutuksen järjestäjät 

korostavat toiminnan ytimenä opetustoiminnan tiedon tärkeyttä, mutta kokevat 

silti hallinnollisen tiedon hallinnan helpommaksi, koska opetustoiminnan tieto on 

luonteeltaan usein epämuodollista ja hiljaista tietoa. Erilaisia tiedon hyödyntämi-

sen näkökulmia ja yhdistelmiä niistä voidaan hyödyntää tietojohtamisen strategi-

oiden luomisessa (Laihonen ym. 2015, 478). Hansen ja muut (1999, 107, 109) 

tunnistivat tietojohtamisessa kaksi strategiaa: kodifikaation ja personoinnin. Ko-

difikaatiostrategissa tieto varastoidaan huolellisesti käyttöä varten, kun taas per-

sonointistrategiassa tieto on usein sen tuottajalla ja hän jakaa tietoa. Laihosen ja 

muiden (2015, 478) mukaan tehokkaissa organisaatioissa sovelletaan molempia 

strategioita, mutta toinen on niin sanotusti päästrategia ja toinen vain tukee sitä. 

Näkökulmissa painottuvat eri tavoin tiedon lajit, eksplisiittinen ja hiljainen tieto 

sekä johtamistyyli. Kyse on erilaisista tietokäsityksistä, käytännöistä ja kulttuu-

reista, mutta todellisuudessa organisaatiot soveltavat erilaisia yhdistelmiä kodifi-

ointi- ja personointistrategioista (Jalonen 2015, 49). Koulutuksen järjestäjien tie-

don hyödyntämisen haasteena on se, että hallinnollinen tieto ja opetustoiminnan 

tieto erotetaan. Olisi mietittävä, miten tietoresurssit voidaan tehokkaasti muuttaa 

arvoksi eri kohderyhmille. (Syysnummi & Laihonen 2014, 61.) 

Tiedonhallinnan elinkaari 

Petridesin ja Guineyn (2002, 1707) mukaan tietojohtamisen ydintä on prosessi, 

jossa dataa muutetaan informaatioksi ja informaatiota tietämykseksi. Prosessia 

kuvaavia malleja on useita, mutta ne poikkeavat toisistaan painotuksiltaan ja 

käyttötarkoituksiltaan (Laihonen ym. 2013, 24). Seuraavassa on kuvattuna 

Choon (2002) tiedonhallinnan elinkaari (Kuvio 2), joka on yleisesti tietojohtami-

sessa käytetty malli, jota käytettään viitekehyksenä myös 2019 julkaistussa Val-

tioneuvoston tietojohtamisen arviointimallissa (Leskelä ym. 2019, 18). Choon 

(2002) mukaan älykkään organisaation kasvua ja kehittymistä tukevat tiedon luo-

minen, hankkiminen, varastointi, analysointi ja käyttö. Käytännössä vaiheet ovat 

lomittaisia ja monimutkaisempia (Laihonen ym. 2013, 26). 
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Kuvio 2. Tiedonhallinnan elinkaari (mukaillen Choo 2002) 

Tietotarpeiden tunnistaminen on keskeinen tiedonhallinnan elinkaaren vaihe, 

joka ohjaa sitä seuraavia vaiheita (Laihonen ym. 2013, 25). Petridesin ja Guineyn 

(2002, 1712) mukaan oppilaitosorganisaaton tulee tunnistaa, millaista informaa-

tiota tarvitaan päätöksenteon tueksi ja varmistaa niiden olevan linjassa organi-

saation tavoitteisiin ja tehtävään. Vastaavasti Choo (2002) toteaa, että tietotar-

peiden tarkka määrittely on edellytys tehokkaalle tiedon johtamiselle. Laihosen ja 

muiden (2017, 22) mukaan tietotarpeiden tunnistamisessa keskeistä on tiedolla 

johtamisen peruskysymys siitä, mitä on se tieto, jolla tulisi johtaa. On luonnollista, 

että eri osapuolilla on poikkeavia käsityksiä ja tulkintoja, kun valitaan mittaamisen 

arvoisia ilmiöitä ja prosesseja sekä mittauksen kohteita. Tietotarpeiden selvittä-

minen on kompleksinen vuorovaikutusprosessi, jossa tarpeita selvitetään tiedon 

käyttäjiltä, ja usein käyttäjät kokevat vaikeaksi ilmaista tietotarpeitaan (Choo 

2002). 

Choon (2002) mukaan tietotarpeiden tunnistaminen ei sisällä vain käyttäjien kiin-

nostuksen kohteiden listausta. Lisäksi on selvitettävä tarvittavan tiedon ominai-

suudet, joilla voidaan tehostaa tiedon arvoa ja käytettävyyttä. Tiedon käytön vaa-

timukset määrittävät sitä, painotetaanko kovaa vai pehmeää tietoa tai onko tar-

koituksena selittää olemassa olevia tavoitteita vai suunnitella tulevaa. Relevantti 

tieto tulee erottaa epäolennaisesta, koska kaikella saatavilla olevalla informaati-

olla ei ole olennaista merkitystä toiminnalle (Jalonen 2015, 41). Organisaatiolle 

arvokkaalla tiedolla on Kimballin ja Rossin (2013, 2) näkemyksessä kahdenlaisia 

tavoitteita. Tieto voi olla operatiivisen toiminnan järjestelmiin tallennettavaa dataa 

tai päätöksenteon tueksi tarvittavaa tietoa. Laihonen ja Mäntylä (2018, 9) kehot-

tavat lisäksi keskittymään paitsi johtamisen fokuksen selvittämiseen, niin myös 
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määrittämään yleiskielellä ymmärrettävät käsitteet ja suorituskyvyn päämäärät, 

mikä auttaa seuraavissa vaiheissa tietovirtojen priorisoinnissa ja resurssoinnissa. 

Tietoresurssien tunnistaminen ja relevantin tiedon kerääminen päätöksenteon tu-

eksi ovat Laihosen ja muiden (2015, 478–479) mukaan toisiaan täydentäviä ja 

organisaation tehokkuutta kasvattavia näkökulmia. Keräämällä tietoa laajasti ja 

suunnitellusti tiedonhankinnan vaiheessa voidaan vastata tietotarpeisiin (Choo 

2002). Tiedonhankintaan osallistuu sekä toimialan asiantuntijoita, eli tiedon käyt-

täjiä ja tuottajia, että tiedonhallinnan asiantuntijoita (Choo 2002), koska liiketoi-

minnan ja tietovarastoinnin välinen yhteistyö on edellytys tiedolla johtamisen pe-

rustana toimivalle tietovarastolle (Ross 2010, 83–84).  

Tiedon organisoinnissa ja varastoinnissa on kyse siitä, miten teknologian avulla 

eri lähteistä kerätyt tiedot voidaan järjestää ja yhdistää niin, että niistä voidaan 

analysoimalla ja jalostamalla tuottaa tietoa päätöksenteon ja toiminnan tueksi 

(Choo 2002). Tiedon laadun ja luotettavuuden parantamiseksi on suunniteltava 

ja otettava käyttöön täsmällisiä toimintatapoja kuten ydintiedonhallinta (Laihonen 

& Mäntylä 2018, 8–9), jotta tieto saadaan järjestettyä ja varastoitua niin, että sieltä 

kyetään etsimään tarvittavat tiedot (Choo 2002). Samalla on muistettava, että 

teknologian avulla ei enää vain varastoida tietoa, vaan uusilla teknologioilla var-

mistetaan tiedon dynaaminen ja oikea-aikainen käyttö (Zbuchea & Vidu 2018, 

699). Hankittu tieto esitetään käyttäjille tietotarpeita ja määritettyjä vaatimuksia 

vastaavasti tietotuotteina ja -palveluina (Laihonen ym. 2013, 26; Choo 2002), 

jotka antavat tietoa toiminnan tilanteesta (Jalonen 2015, 54). Tarvittaessa tieto 

esitetään useammassa aikahorisontissa ja erilaisina tarkastelutasoina (Choo 

2002). Visualisoinnin avulla voidaan tuottaa yksinkertaistettuja näkymiä tapahtu-

maketjuista ja kokonaisuuksista sekä tunnistaa tiedonkulun pullonkauloja, kun 

panostetaan tietovirtojen analysointiin, tiedonsiirtojen käytäntöihin sekä käytettä-

viin työkaluihin (Jalonen 2015, 54, 59).  

Työpöydät (dashboards) ovat vain kapea osa tiedon käyttämiseksi tuotettavia rat-

kaisuja (Jääskeläinen & Roitto 2016, 22). Informaatiota ei voida tuottaa vain mal-

lintamaan suorituskykyä, vaan ratkaisujen on oltava aidosti käyttökelpoisia pää-

töksenteon ja johtamisen tukena (Vakkuri & Meklin 2003, 751). Lisäksi mittareita 

voidaan suunnitella erilaisia organisaation eri tasoille. Ylemmän johdon mittareilla 

voidaan johtaa resursseja, tunnistaa kehittämiskohteita sekä seurata ja vertailla 
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trendejä, kun taas operatiivisella tasolla voidaan toisenlaisilla mittareilla johtaa 

yksittäisiä yksiköitä ja ohjata työntekijöitä. Mittareiden tulee olla riittävän läpinäky-

viä ja ymmärrettäviä. (Jääskeläinen 2010, 64, 74.) Tiedon jakamisella tuetaan 

relevantin tiedon käyttöä (Choo 2002), mutta tiedosta luodaan arvoa vasta, kun 

sitä käytetään ohjaamaan toimintaa (Laihonen ym. 2013, 25–26). Choon (2002) 

mukaan tieto tulisi tarjota niin, ettei sen avulla vain vastata kysymyksiin, vaan 

tietoon perustuen vastattaisiin myös siihen, mitä kyseisen asian osalta voitaisiin 

tehdä. Lafley, Martin, Rivkin ja Siggelkow (2012, 18–19) esittävät, että johtajien 

tulisi oikeiden vastauksien etsimisen sijasta keskittyä siihen, mitkä ovat oikeita 

kysymyksiä ja mitä heidän täytyy tietää voidakseen tehdä hyviä päätöksiä. 

Tuloksellisuusdialogi keinona tietojohtamisen kehittämiseksi 

Tietojohtamisen kehittämisessä Laihonen ja Mäntylä (2018, 8) korostavat tiedon 

tuottajien ja johdon välisen vuorovaikutuksen kehittämistä, koska liian usein stra-

tegiset tietotarpeet ja tiedon tuotanto eivät kohtaa (Laihonen & Mäntylä 2018, 8). 

Tuloksellisuusdialogi toimii keinona datan ja strategian kytkemiseen (Laihonen & 

Mäntylä 2017, 421) sekä yhteisen ymmärryksen luomiseen tavoitteista ja toimen-

piteistä (Laihonen, Rajala, Haapala & Vakkuri 2017, 8). Dialogiin osallistuvat yh-

dessä tulkitsevat ja keskustelevat tiedoista ja tunnistavat toimenpiteitä, joita tar-

vitaan suorituskyvyn hallitsemiseksi (Rajala, Laihonen & Haapala 2018, 117). 

Dialogissa johto sekä tietohallinnon asiantuntijat ja analyytikot käyvät vuoropuhe-

lua, jolloin voidaan taata heidän puhuvan samaa kieltä ja tiedolla johtamiseen 

kehitetyt mittarit, indikaattorit ja raportit vastaavat paremmin johtajien ja päälliköi-

den tietotarpeisiin. Analyytikot eivät enää tuota raportteja vain taustalla, vaan he 

jalkautuvat osaksi muuta toimintaa. Parhaimmillaan dialogia käydään osana päi-

vittäisiä johtamiskäytäntöjä. (Laihonen & Mäntylä 2017, 421–422.)  

Dialogi mahdollistaa sen, ettei organisaation tiedolla johtaminen ole pelkästään 

suoraviivaisia analytiikka- ja raportointiprosesseja. Sen sijaan käytössä on yhtei-

sesti luotu käsitys organisaation tavoitteista, mittareista ja toimenpiteistä. (Laiho-

nen ym. 2017, 12, 55.) Tuloksellisuusdialogissa on kyse tiedolla johtamisen pe-

rusajatuksesta ja tavoitteena on tuloksellisuuden kehittäminen. Dialogissa voi-

daan keskittyä laajasti tuloksellisuuteen tai keskittyä kapeamman alueen kehittä-

miseen. Dialogin tukena voi hyödyntää 3 E:n tai laajempaa 4 E:n mallia (Laihonen 

ym. 2017, 17). Meklinin (2009, 36) mukaan 3 E:n mallissa on taustalla Value for 
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Money eli VFM-periaate, joka koostuu taloudellisuudesta (economy), tuottavuu-

desta (efficiency) ja vaikuttavuudesta (effectiveness). Hän suomentaa VFM:n 

muotoon ”vastiketta rahalle” tai ”vastiketta veroille”, kun kyse on julkishallinnosta. 

Laajemmassa 4 E:n mallissa on mukana myös oikeudenmukaisuus (equity) sekä 

arvoketju sisältäen resurssit, toiminnot, tuotokset, tulokset ja vaikutukset (Tirro-

nen 2020, 25).   

Choon (2002) mukaan tietopäälliköiden ja -asiantuntijoiden tulisi olla mukana 

päätöksentekoprosesseissa, jotta he saavat ymmärryksen päätöksentekoon liit-

tyvistä tietotarpeista. Vastaavasti Laihosen ja Mäntylän (2017, 422, 424) mukaan 

jatkuva vuoropuhelu toimii keinona tietotarpeiden kehittämiseen iteratiivisessa 

prosessissa. Tietohallinnon asiantuntijat ja analyytikot osallistuvat johdon työs-

kentelyyn kuullakseen keskustelua ja havaintoja, joiden pohjalta tietoon perustu-

via ratkaisuja voidaan kehittää. Johdolta tämä edellyttää tuloksellisuuteen suun-

tautuvaa johtamiskulttuuria ja muutoksen tukemista sekä yksilöiden tulee kyetä 

ja haluta osallistua dialogiin kiireidensä keskeltä. Dialogiin on valittava osallistujat 

huolella, jotta kaikki tarvittavat näkökulmat tulevat huomioiduiksi (Laihonen ym. 

2017, 25). 

Organisaatiokulttuuri vaikuttaa siihen, miten vuorovaikutus suorituskykyä mittaa-

vien järjestelmien kanssa toimii ja miten ihmisen suhtautuvat niiden käyttämiseen 

(Vakkuri & Meklin 2003, 757). Vastaavasti Rajala ja muut (2018, 126) tunnistavat 

organisaatiokulttuurin vaikutukset tuloksellisuusdialogiin, mutta myös yksilöiden 

mentaalimallit ja motivaatio voivat vaikuttaa dialogiin samoin kuin organisaatiora-

kenne, valtasuhteet ja sosiaaliset säännöt. Davenport ja muut (1998, 52) toteavat 

tietoon positiivisesti suhtautuvan organisaatiokulttuurin olevan yksi tärkeimmistä 

tekijöistä, jotta tietojohtamisen projekteissa onnistutaan. Samalla se on yksi vai-

keimmista asioista luoda, jos sitä ei ole ennestään olemassa.  Petridesin ja Gui-

neyn mukaan (2002, 1713) kouluorganisaation kulttuurin tulee tukea keskustelua 

tiedon arvosta ja tärkeydestä, missä johtajat ovat avainasemassa levittämässä 

omalla esimerkillään luottamusta, avoimuutta ja arvostusta. Tuloksellisuusdialo-

gissa korostuvat uudenlaiset toimintamallit ja ajattelutapa, kun ylhäältä-alas joh-

detusta hierarkiasta siirrytään tuloksien tekemiseen yhdessä niin, että asiakasar-

voa tuotetaan tehokkaasti kokonaisuus huomioiden (Laihonen ym. 2017, 29). 

 

151



   
 

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISPROSESSIN KUVAUS 

Lähestymistapa ja aineistonkeruumenetelmät 

Opinnäytetyön lähestymistavaksi päädyttiin valitsemaan tapaustutkimus, koska 

sen avulla oli mahdollista rakentaa rinnakkain tietopohjaa sekä käydä toimeksi-

antajan kanssa vuoropuhelua työelämän kehittämistarpeista.  Vilkan, Saarelan ja 

Eskolan (2018, 190) mukaan tapaustutkimuksessa tutkijan tulee aloittaa tutkimus 

käsitteiden ja teorian avulla, jotta teoreettisesti tiedetyn kautta voidaan määritellä 

omaa tutkimusta. Tapaustutkimuksessa on tavoitteena ymmärtää syvällisesti or-

ganisaatiokohtaista tilannetta tai tuottaa tutkimuksen keinoin kehittämisehdotus 

(Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2018, 37), joten se soveltui toimeksiantajan tieto-

tarpeiden tunnistamiseen ja kehittämisehdotuksien laatimiseen. Käsitteet, teoria 

ja tutkimusongelma tarkentuvat usein läpi tapaustutkimuksen prosessin (Vilkka 

ym. 2018, 190), mikä tuki työelämälähtöistä etenemistä. 

Tapaustutkimuksen tavoitteena ei ole vain kuvata tapausta, vaan lisätä ymmär-

rystä tutkimuskohteesta ja yleisemmin maailmasta tapauksen avulla (Vilkka ym. 

2018, 190). Puhtaassa tapaustutkimuksessa ei kehitetä käytännössä mitään, 

vaan keskitytään tutkimaan aihetta mahdollisesti useita erilaisia tiedonhankinta-

menetelmiä käyttämällä (Ojasalo ym. 2018, 37). Tutkimuksen aineistonkeruume-

netelmiksi valittiin sähköinen kysely, ryhmähaastattelu ja yksilöhaastattelut. Ta-

paustutkimuksen piirteenä on monenlaisten menetelmien käyttäminen syvällisen, 

monipuolisen ja kokonaisvaltaisen kuvan saamiseksi (Ojalasalo ym. 2018, 54–

55). Aineistonkeruu käynnistyi kyselyllä (Liite 1) yksikönjohtajien tietotarpeiden 

kartoittamiseksi. Kysely sisälsi useita eri kysymystyyppejä: avoimia kysymyksiä, 

Likert-asteikkoja ja valintoja. Tutkimuksen onnistuminen perustuu huolellisesti 

tehtyihin ja muotoiltuihin kysymyksiin (Valli 2018, 93), minkä takia kysymyksien 

laadintaan käytettiin harkintaa sekä niissä hyödynnettiin sekä tutkimuksen teo-

reettista viitekehystä että toimeksiantajan kehittämistarpeita.  

Kyselyn vastauksien syventämiseksi samaa osallistujaryhmää eli yksikönjohtajia 

haastateltiin ryhmähaastatteluna yksikönjohtajien kokouksessa. Ryhmähaastat-

telu toteutettiin Teams-kokouksena covid-19-pandemian tähden. Ryhmähaastat-

telussa käsiteltiin aikaisemmin tehdyn kyselyn kysymyksiä, joita pyrittiin täyden-

tämään lisäkysymyksillä (Liite 2). Aineistonkeruu jatkui prosessiomistajien ja 

suunnittelijoiden yksilöhaastatteluina (5 kpl), jotka toteutettiin Teams-kokouksina 
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teemahaastatteluina (Liite 3). Teemahaastattelu on puolistrukturoitu menetelmä, 

jossa kaikille haastateltaville on annettu samat aihealueet eli teemat, jotka ohjaa-

vat haastattelua (Hirsijärvi & Hurme 2008, 48). Teemoittelu pohjautui teoreetti-

seen viitekehykseen sekä pyrkimykseen kerätä sellaista aineistoa, että se täy-

dentää tutkimusaineistoa. Teemoittelu on teemahaastattelun suunnittelussa tär-

kein tehtävä, jossa laaditaan pelkistetty iskusanamainen luettelo teoreettisten 

pääkäsitteiden pohjalta (Hirsijärvi & Hurme 2008, 66). Teemoittelussa oli neljä 

teemaa sekä yksi kysymys, joiden puitteissa haastateltavat saivat vapaasti kertoa 

ajatuksistaan. 

Aineiston analysointi ja tulkinta 

Aineiston analysointi oli pitkä useita vaiheita sisältävä prosessi, jossa ensin käsi-

teltiin kyselyn tuloksia sekä sen jälkeen useammassa vaiheessa analysointiin 

haastatteluiden aineistoa dialogisen tematisoinnin analyysimenetelmällä. Kosken 

(2020, 172) mukaan dialoginen tematisointi soveltuu kaikenlaisten kvalitatiivisten 

aineistojen analysointiin. Kyselyn avoimien kysymyksien vastaukset otettiin mu-

kaan tematisointiin. Vallin (2018, 114) mukaan avoimet vastaukset voitaisiin luo-

kitella myös tilastollisin menetelmin, mutta tässä tapauksessa vastauksia oli liian 

vähän, joten päädyttiin laadulliseen tarkasteluun. Likert-asteikolla ja valmiilla vas-

tausvaihtoehdoilla toteutettujen kysymysten vastaukset analysoitiin ja sijoitettiin 

laadullisten vastausten mukaisesti teemoihin. 

Yksikönjohtajien ryhmähaastattelun laadullinen analysointi aloitettiin litteroinnin 

jälkeen kategorisoinnilla, jolla aineistosta nostettiin tutkimuskysymyksiä ja haas-

tatteluiden teemoja tukevia kohtia. Toisin sanoen raakatekstistä etsittiin teoreet-

tisen ajattelun ja tutkimuskysymysten kannalta merkityksellisiä kohtia (Koski 

2020, 163). Kategorisointiin yhdistettiin asioita tutkimuksen teoreettisesta viiteke-

hyksestä, jolloin tehtyjen havaintojen perusteella kategorisointia muokattiin edel-

leen analyysiin sopivien teemojen löytämiseksi.  

Yksilöhaastatteluiden analysoinnissa oli ensin pohjana teemahaastattelun tee-

mat. Muokkaamaton aineisto järjesteltiin teemoittain, mikä osoittautui myöhem-

min aineistoa tulkittaessa riittämättömäksi. Teemoittelu vaatii onnistukseen teo-

rian ja aineiston vuoropuhelua (Eskola & Suoranta 2014, 176; Koski 2020, 165). 

Analysoinnin edetessä ryhmähaastattelun ja yksilöhaastatteluiden kategorisointi 
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päädyttiin yhdenmukaistamaan, koska vastauksissa tunnistettiin samoihin kate-

gorioihin sopivia sisältöjä. Hirsijärven ja Hurmeen (2008, 150) mukaan yhdistely-

vaiheessa tutkija tarkastelee luokitettua aineistoa teoreettisista lähtökodista ja 

omasta ajatusmaailmastaan käsin, jolloin on tavoitteena ymmärtää ilmiötä moni-

puolisesti eikä niinkään tarkastella pelkkää hypoteesia. 

Aineiston analysointi on aina yllätyksellistä, joten tulkitsemisessa lähtökohtana 

teoreettista ajattelua voi joutua laajentamaan uudella teorialla (Koski 2020, 170). 

Tulkinnan tavoitteena oli sanoittaa tulokset niin, että toimeksiantaja voi käytän-

nössä kehittää toimintaansa niiden perusteella. Lisäksi aineiston tulkinnassa pyr-

kimyksenä tulisi aina olla se, että tekstin lukija päätyy löytämään siitä samat asiat, 

joihin tekstin kirjoittanut tutkija on päätynyt (Hirsijärvi & Hurme 2008, 151). Opin-

näytetyön tulosten ja teoreettisen viitekehyksen pohjalta laadittiin myös kehittä-

misehdotuksia toimeksiantajalle. 

 

TUTKIMUSTULOKSET 

Tietotarpeet ja kehittämiskohteet teemoina 

Tutkimusaineisto koostui kolmesta osasta, joista ensimmäiseen OSAOn yksikön-

johtajille tehtyyn kyselyyn heistä vastasi suurin osa (75 prosenttia). Toisena pi-

dettyyn ryhmähaastatteluun yksikönjohtajista osallistuivat kaikki (100 prosenttia). 

Kolmantena osana aineistoa täydennettiin pedagogisten prosessien prosessin-

omistajille ja suunnittelijoille tehdyillä viidellä yksilöhaastattelulla, joilla pyrittiin ke-

räämään lisää aineistoa siltä osin, miten tieto saadaan tehokkaammin pedagogi-

sen johtamisen tueksi. Tulosten laadullisessa analyysissa tunnistettiin kuusi tee-

maa (Kuvio 3), joiden mukaisesti myös kyselyn määrällisten tulosten analysoinnit 

sijoitettiin.  Neljän teeman kautta kartoitettiin pedagogisen johtamisen tietotar-

peita sekä kerättiin kehittämistarpeita siihen, mitä tiedolla pitäisi pystyä teke-

mään. 
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Kuvio 3. Opinnäytetyön tulosten teemat ja rakenne 

Kyselyssä selvitettiin, mitä tietoa yksikönjohtajat jo käyttävät pedagogisen johta-

misen tukena, miten he kokivat tiedon hyödyntämisen nykytilan ja millaisia kehit-

tämistarpeita oli tiedossa. Tulokset (Taulukko 1) osoittivat, että yksikönjohtajat 

hyödynsivät tietoa kattavasti pedagogisen johtamisen päätöksenteon tukena, 

mutta kokivat nykyisten ratkaisujen vaativan kehittämistä. Yksikönjohtajista puo-

let (50 prosenttia) ilmoitti, että yksikössä kerättiin pedagogisen johtamisen tueksi 

sellaista tietoa, joka tulisi olla saatavilla keskitetysti kaikille yksikönjohtajille tar-

peen mukaan. Lisäksi suurin osa (83 prosenttia) vastasi, että yksikössä laadittiin 

pedagogisen johtamisen tueksi omia Excel-raportteja. 

Taulukko 1. Mitä tietoa käytät pedagogisen johtamisen tukena? 

 

Ryhmähaastattelun tuloksien mukaan Excel-taulukoita laadittiin yksiköissä liit-

tyen opiskelijatietojen, opetushenkilöstön resurssien, tilatarpeiden ja talouden 
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seurantaan ja ennakointiin. Järjestelmissä saatavilla olleita tietoja oli tarpeen ja-

lostaa paremmin käyttötarpeita vastaaviksi.  

”Nyt meiltä pyydetty näitä tulevan vuoden aloituspaikkoja, 

aloituspaikkaesityksiä. Siinähän lähtee koko ajan rakentumaan 

ennakointi myös, että mitä tilatarpeita meillä on, miten ryhmät 

muodostuvat ja miten polut menevät ja myös osaamisen 

resurssitarpeet.” 

Kyselyn ja haastatteluiden tulokset osoittivat, että OSAOssa oli jo kattavasti tietoa 

käytössä pedagogisen johtamisen tukena. Sen sijaan tieto oli hajallaan ja sirpa-

loituneena eri tietolähteisiin. Tiedon etsiminen oli työlästä ja aikaa vievää. Samaa 

tietoa jouduttiin kirjaamaan useisiin paikkoihin. Yksilöhaastatteluissa yksi vas-

taaja toi esiin, että tieto oli hänen saatavillaan järjestelmässä, mutta vaati haku-

toimintojen käyttöä, aikaa ja osaamista saada varmasti oikea tieto esille. 

Mitä tiedolla pitäisi pystyä tekemään? 

Tieto yksiköiden pedagogisen toiminnan seuraamisessa ja suunnittelemisessa 

Yksiköiden pedagogisessa johtamisessa tietoa koettiin tarvittavan sekä operatii-

visen toiminnan seuraamiseksi että suunnittelemiseksi. Haasteena nousi esiin 

se, että yksiköiden johtamiseen ei ollut määritetty heidän toimintansa näkökul-

masta laadittuja mittareita. Kuntayhtymätasoisten strategisten mittareiden lisäksi 

yksikönjohtajat kokivat tarvitsevansa yksiköiden johtamiseen suunniteltuja mitta-

reita. Määrällisesti mittareita useita mittareita ei toivottu, vaan muutama keskei-

nen mittari riittäisi. Ryhmähaastattelun tuloksista ei saatu vastauksia syvennettyä 

sille tasolle, että olisi voitu määritellä, mitä on se tieto, joka yksiköiden johtajilta 

puuttuu ja mistä yksiköiden pedagogisen johtamisen tuloksellisuus muodostuu. 

”Näiden yksiköiden ja tämän oppilaitosten johtamiseen me 

tarvittaisiin oikeanlaiset tavoitteet ja selkeät mittarit.” 

Tietoa koettiin tarvittavan paitsi oman yksikön osalta niin myös koko koulutuskun-

tayhtymän laajuisesti. Tiedon tulisi mahdollistaa useampia tarkastelutasoja, jotta 

juuri sen hetkisen käyttötarkoituksen mukaisesti voisi tarvittaessa porautua tie-

dossa yksityiskohtaisemmalle tarkastelutasolle. 
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”Jotta siihen pääsee pureutumaan, niin se tieto täytyy mennä aika 

tarkalle tasolle ja sieltä löytyy OSAOn tasolla kehitettäviä asioita. Jos 

monessa yksikössä tämä asia ei toimi, niin voi miettiä ratkaisuja koko 

OSAOn tasolla, että meidän on tarpeen tätä kehittää. Tai sitten siellä 

on isoja eroja. Jossakin yksikössä joku toimii hyvin, niin voi olla 

järkevä benchmarkata toista. Mitäs he tekevät eri tavalla kuin me, 

että mekin päästäisiin parempiin tuloksiin.” 

Pedagogisten prosessien johtaminen ja seuraaminen tietoon perustuen 

Pedagogisten prosessien johtamisen ja seuraamisen osalta tuloksista nousi ke-

hittämistarve liittyen prosessien aikaiseen mittaamiseen. Tietoon perustuen pi-

täisi pystyä tunnistamaan prosesseista kriittisiä kohtia ja poikkeuksia, joissa ta-

pahtuu jotain suunnitellusta toiminnasta eroavaa tai prosessin eteneminen hidas-

tuu, häiriintyy tai pysähtyy. Yksikönjohtajista suurin osa (83 prosenttia) piti erittäin 

tärkeänä ja loput (17 prosenttia) tärkeänä, että tiedon avulla voi puuttua poik-

keamiin tai ongelmiin prosesseissa ja toiminnassa. Prosessien etenemisen seu-

rantaa tietoon perustuen piti erittäin tärkeänä kolmasosa (33 prosenttia) ja suurin 

osa tärkeänä (67 prosenttia). Tiedon pohjalta tulisi kyetä paitsi korjaamaan toi-

mintaa jo prosessin aikana, niin myös tunnistamaan juurisyitä havainnoille. Tieto 

voisi mahdollistaa lisäksi sen, että löydetään poikkeuksia aiheuttavat tapaukset 

ja opitaan tehtävistä korjauksista. 

”Meidän pitää päästä selvittää se syy, minkä takia se on se 

indikaattori punaisella, että se saadaan vihreäksi.” 

Kaksi haastateltavaa pohti sitä, voisivatko tietoon perustuvat ratkaisut ja tiedon 

hyödyntäminen tuoda ratkaisuja myös perehdytykseen ja ohjeiden kehittämi-

seen. Tiedon avulla voitaisiin tunnistaa prosessissa ja toiminnassa asiat, jotka 

vaativat lisäohjeistusta. He kokivat tarpeelliseksi myös sen, että voisivat tietoon 

perusten nähdä prosessien mukaisen toiminnan juurtumisen osaksi toimintaa. 

”Sitä on hankala lähteä sitten sinne paikan päälle toteamaan, että 

tekeekö ne nyt näin, ellen minä sitten kävele niitten ihmisten perässä 

ja seuraa, toimiiko ne nyt tämän prosessin mukaisesti.” 
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Opiskelijoiden yksilöllisten polkujen tieto opetushenkilöstön työn tueksi 

Tulokset osoittivat, että yksikönjohtajien ja pedagogisten prosessien prosessin-

omistajien tarvitseman tiedon karkeustaso ulottui tarkimmillaan tutkintotasolle. 

He eivät kokeneet tarvitsevansa tietoa yksittäisten opiskelijoiden toiminnasta. 

Sen sijaan haastatellut korostivat sitä, että opetushenkilöstön tulisi pystyä hyö-

dyntämään tietoa aikaisempaa enemmän työnsä tukena. 

”Kun saadaan tietoa siitä, että nämä opiskelijat etenevät hyvin ja 

täällä kaikki ohjaus ja tukitoimet toimii. Sitten täällä näillä tämä nyt 

toimii, täällä on jäänyt jotain tekemättä ja tuo on myöhässä, tuohon 

kohtaan pitää panostaa vähän lisää. Tämän pitäisi ohjata opettajaa, 

ohjaajaa, opinto-ohjaajaa. Kuka siellä nyt onkin sen opiskelijan 

kanssa, niin pitäisi ohjata siihen yksilöllistämiseen, että nyt tälle 

opiskelijalle annan tuossa kohtaa vähän enemmän tukea ja tuossa 

kohtaa me istutaan yhdessä ja tehdään toi harjoitus ja tuo opiskelija 

ei tarvitse kuin maalin ja se menee sinne. Sen pitäisi auttaa sitä 

opastajaa auttamaan sitä oppijaa.” 

Yksilöhaastatteluissa kaksi haastateltua nosti esiin oppimisanalytiikan, josta 

heillä oli samansuuntaisia ajatuksia kehittämistarpeista. Oppimisanalytiikan 

avulla tuotettua tieto voitaisiin hyödyntää enemmän opiskelijoiden etenemisen 

seurantaan sekä ohjauksen ja tukitoimien kohdentamiseen yksilöllisesti. Opetus-

henkilöstön työn tueksi kaivattiin helppokäyttöisempiä ja selkeämpiä välineitä, 

joilla he voisivat hyödyntää työssään tarvitsemaansa tietoa. 

Miten tieto saadaan tehokkaammin pedagogisen johtamisen tueksi? 

Tiedon jakamisen ja julkaisemisen kehittäminen pedagogisessa johtamisessa 

Tiedon jakamisen ja julkaisemisen kehittämiseksi kyselyssä selvitettiin yksikön-

johtajien suhtautumista tiedon sen hetkiseen saatavuuteen, muotoon, jaettavuu-

teen ja käytettävyyteen pedagogisessa johtamisessa. Tuloksien mukaan yksi-

könjohtajat kokivat tiedon hyödyntämisen nykytilan vähintään alkavaksi kaikkien 

vastausvaihtoehtojen osalta (Taulukko 2).  
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Taulukko 2. Millaiseksi koet tiedon hyödyntämisen nykytilan pedagogisessa 

johtamisessa?

 

Kyselyssä selvitettiin myös yksikönjohtajien suhtautumista tiedon hyödyntämisen 

ja julkaisemisen tapoihin (Taulukko 3). Tuloksien perusteella voidaan todeta, että 

yksikönjohtajista suurimman osan (83,3 prosenttia) pedagogista johtamista tukisi 

myös historiatiedon saatavuus ja mahdollisuus puuttua tiedon avulla poikkeamiin 

tai ongelmiin prosesseissa ja toiminnassa. Lähes kaikki yksikönjohtajat kokivat 

jokaisen annetun vastausvaihtoehdon tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi, kun tietoa 

hyödynnetään pedagogisessa johtamisessa. Yksikönjohtajista suurin osa (67 

prosenttia) piti erittäin tärkeänä ja loput (33 prosenttia) tärkeänä, että tieto on 

koottuna yhteen paikkaan. 

Taulukko 3. Miten tärkeänä pidät seuraavia, kun tietoa hyödynnetään pedagogisessa 

johtamisessa?
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Myös yksilöhaastatteluiden tuloksissa nousi esiin toive työpöytänäkymästä tai 

sovelluksesta, joka kokoaisi automaattisesti pedagogisen johtamisen tueksi 

tietoja yhteen näkymään niin, että tarvittaessa tiedoissa pääsee porautumaan 

syvemmälle tasolle. Työpöytänäkymää toivottiin kehitettävän kohdennetusti eri 

käyttäjäryhmille sen mukaan, mitä tietoa kukin työssään tarvitsee. Tuloksista 

poimittuna pedagogisen johtamisen tiedon käyttäjinä mainittiin yksikönjohtajat, 

prosessinomistajat, opintopäälliköt, koulutuspäälliköt, omaopettajat, 

opetushenkilöstö ja opiskelijat. Selkeän ja kootun tiedon julkaisupaikan koettiin 

myös varmistavan sitä, että kaikilla on sama tieto samaan aikaan käytettävissä, 

eikä tiedon hyödyntäminen vaadi sen etsimistä useista eri lähteistä. 

”Niin kuin lennonjohtajalle ruutuja, että näkee, onko HOKSeja 

määräaikaan mennessä hyväksytty, kuinka paljon ei ja onko 

päivitettyjä. Yksiköissähän pitäisi vastuuhenkilöiden, vaikka 

koulutuspäälliköiden, nähdä oman vastuualueen osalta asiat ja --- 

yksikönjohtaja näkee sitten laajemmalta alueelta.” 

Dialogi ja muutokset toiminnassa 

Haastatteluiden tulokset osoittivat, että pelkän tiedon kokoaminen pedagogisen 

johtamisen tueksi ei koettu olevan riittävä ratkaisu. Haastatelluista useampi toi 

esiin, että on tärkeää suunnitella tai keskustella siitä, mitä tiedolla tehdään ja 

miten tiedon pohjalta toimintaa korjataan ja kehitetään. Haastateltavat mainitsivat 

sopimisen toimintatavoista, joilla tietoon reagoidaan, mutta myös sopimisen 

rooleista sekä työn ja vastuunjaosta, kun aletaan hyödyntää tietoa uudella tavalla 

ja osana esimerkiksi prosessien seurantaa.  

”Kaikki tietää sen oman roolinsa, että missä vaiheessa kenenkin 

täytyy siihen asiaan reagoida.” 

”Se olisi ihan turhaa kerätä sitä tietoa, jos ei sen pohjalta sitten 

tehtäisi korjaavia toimenpiteitä.” 

Haastatellut pohtivat, että yksiköiden välillä olisi järkevää tehdä benchmarkingia, 

kun tietoon perustuen tunnistettaisiin eroja. Näin voitaisiin selvittää, mitä 

onnistumisen takana on tehty eri tavalla ja päästä parempiin tuloksiin myös 

muissa yksiköissä. Kulttuurin toivottiin rakentuvan sellaiseksi, että havaittuihin 
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poikkeamiin voitaisiin puuttua rakentavasti, mutta myös onnistumiset 

huomioitaisiin.  

Yhteenveto tuloksista 

Opinnäytetyön tuloksien yhteenvetona (Kuvio 4) todettiin, ettei vastauksena 

tutkimuskysymykseen, mitä tietoa tarvitaan pedagogisen johtamisen tueksi, 

syntynyt listaa yksikönjohtajien tietotarpeista. Sen sijaan tulokset osoittivat, että 

yksikönjohtajat jo käyttivät kattavasti tietoa johtamisen tukena, mutta kokivat 

tiedon hyödyntämisen vaativan kehittämistä. Tieto oli hajallaan ja sirpaloituneena 

eri tietolähteisiin, joista sitä oli aikaa vievää ja työlästä etsiä. Koulutusyksiköissä 

jouduttiin jatkojalostamaan tietoa omiin käyttötarpeisiin. Ainoaksi tietotarpeeksi 

tulkittiin tarve kehittää yksiköiden pedagogiseen johtamiseen omia mittareita, 

joiden määritteleminen jäi jatkokehityskohteeksi. 

Kuvio 4. Yhteenveto tutkimustuloksista 

Tietotarpeiden sijasta analyysissä tarkasteltiin sitä, mitä tiedolla pitäisi pystyä 

tekemään, jotta se tukisi pedagogista johtamista. Yksikönjohtajat tarvitsivat tietoa 

koulutusyksiköiden pedagogisen toiminnan seuraamiseen ja suunnittelemiseen, 

jossa kehittämiskohteena on tietoon perustuva operatiivisen toiminnan 

johtaminen. OSAOn laajuinen kehittäminen tukisi benchmarkingia 

koulutusyksiköiden välillä sekä pedagogisten prosessien johtamista tietoon 

perustuen. Myös opetushenkilöstöllä koettiin olevan tarvetta hyödyntää tietoa 

opiskelijoiden yksilöllisten polkujen ohjauksessa ja tukemisessa.  
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Tulosten perusteella tieto olisi tehokkaammin pedagogisen tukena, jos se olisi 

koottuna yhteen paikkaan ja tieto olisi saatavilla kohdennetusti eri 

käyttäjäryhmille. Lisäksi toivottiin sitä, että suunniteltaisiin toimintatavat, joilla 

tietoon reagoidaan ja sovittaisiin siihen liittyvistä vastuista ja työnjaosta. Tulosten 

analysoinnissa edellä oleva tulkittiin tarpeeksi keskustella siitä, miten tiedon 

pohjalta luodaan arvoa tekemällä sen perusteella muutoksia toiminnassa.  

 

JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 

Tietojohtamisen kytkeminen pedagogiseen johtamiseen 

Koottaessa opinnäytetyön tietopohjaa havaittiin, että tieto pedagogisen johtami-

sen tukena ja tiedon tehokkaampi hyödyntäminen edellyttää tietojohtamisen kyt-

kemistä pedagogiseen johtamiseen. Tietojohtaminen tulee sitoa koulutuksen jär-

jestäjän strategiaan ja perustehtävään (Hansen ym. 1999, 109; Petrides & Gui-

ney 2002, 1712–1713), mutta samalla on kyse siitä, että tietojohtaminen sidotaan 

olemassa johtamisjärjestelmiin (Laihonen ja Mäntylä 2018, 10) ja pyritään johdon 

tuella välttämään muut Syysnummen ja Laihosen (2014, 62) tunnistamat koulu-

tuksen järjestäjien tietojohtamisen haasteet, kuten puutteet tietojohtamisen mää-

rittelyssä, opetustoiminnan tietotarpeiden tunnistamisessa, tietovirtojen koordi-

noinnissa ja tiedon hyödyntämisen toimintakulttuurissa. 

Opinnäytetyön tulokset sijoittuisivat Marshallin ja muiden (2011, 96–97) oppimi-

sen ja opetuksen osa-alueiden ja tasojen mallissa keskimmäiseen yksiköiden ta-

soon, josta tarkastelua voitaisiin laajentaa läpi organisaation ylimmän johdon ja 

opetustoiminnan tasoille. Mallia voisi soveltaa siihen, kun tarkastellaan tiedon 

hyödyntämistä pedagogisessa johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä. Sen 

avulla voisi myös hahmottaa tietojohtamisen kokonaisuutta, jos sen osa-alueiden 

ja tasojen avulla määriteltäisiin pedagogisen johtamisessa käytettävä data ja tieto 

käyttäjäryhmittäin. Samalla voitaisiin tarkastella hallinnollisen ja opetustoiminnan 

tiedon (ks. Syysnummi & Laihonen, 2014, 58–59) sekä oppimisanalytiikan sijoit-

tumista hallinnollisiin tasoihin, prosesseihin ja näiden välisiin yhteyksiin. Malliin 

voitaisiin lisätä tasoja ammatillisen koulutuksen toimintaympäristön sidosryhmille 

ja ulkoisille toimijoille, joiden kanssa tietoa vaihdetaan ja jotka hyötyvät koulutuk-
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senjärjestäjän tietojen luomasta arvosta. Näin päästäisiin lähemmäksi Jussilai-

sen (2010, 7) ehdotusta tehdä tietojohtamista laajempana kokonaisuutena sekä 

voitaisiin Laihosen ja Ahlgrén-Holapan (2020) kehotuksen mukaisesti huomioida 

tietojohtamisen osana koko palvelujärjestelmä. 

Tieto, tiedon hyödyntäminen, tiedonhallinnan vaiheet sekä tietojohtaminen olivat 

opinnäytetyön keskeisiä aiheita, jotka linkittyvät kokoomateoksen teema-artikke-

liin Palvelukonsepti digiajan johtamisen välineenä. Digitalisaation myötä ei ole 

enää palveluita, joissa data tai tieto eivät liikkuisi toimijalta toiselle. Palvelukon-

septilla tietojohtaminen voidaan kytkeä luontevaksi osaksi palveluiden kehittä-

mistä ja johtamista. Näin on mahdollista kartoittaa palvelun kehittämiseen osal-

listuvien eri osapuolten kanssa, miten saadaan hankittua tarpeiden mukainen 

data ja varmistettua, että tieto saadaan käyttöön siten kuin palvelukonseptissa on 

suunniteltu. 

Kehittämisehdotukset opinnäytetyön tietopohjan ja tuloksien pohjalta 

Kehittämisehdotus 1: Tietojohtamisen kokonaisuudenhallinta ja organisointi 

Opinnäytetyön viitekehyksen pohjalta todettiin, että pedagogisessa johtamisessa 

ja tietojohtamisessa molemmissa on kyse ihmisten johtamisesta. Pedagogisen 

johtajuudessa esimies kokoaa eri osapuolet ja toimijat sekä heidän ideansa ja 

ajatuksensa tavoitteiden suuntaiseksi kokonaisuudeksi ohjaten heitä yhteistä 

päämäärää kohti (Taipale 2004, 51, 72). Samoin tietojohtamisessa tarvitaan ih-

misten osaamista ja sitoutumista (Laihonen ym. 2017, 13) sekä sitä, että kootaan 

yhteen organisaation kyvykkyydet luoda, käyttää ja järjestää tietoa sekä rakentaa 

sopiva infrastruktuuri (Choo 2002).  

Ensimmäisenä kehittämisehdotuksena on jatkaa OSAOssa tietojohtamisen orga-

nisointia ja varmistaa riittävät kyvykkyydet ja resurssit, joilla tieto saadaan peda-

gogisen johtamisen tueksi. Tietojohtamisen toimenpiteiden ja vastuiden organi-

soinnissa ja resurssoinnissa voidaan hyödyntää sekä Choon (2002) tiedonhallin-

nan elinkaaren vaiheita että Finton (2018) tapaa jaotella tietojohtaminen tiedon 

johtamiseen ja tiedolla johtamiseen. Tietojohtamisella johdetaan ja hallitaan ko-

konaisuutta, jossa tehdään yhteistyötä eri asiantuntijaryhmien kesken (vrt. Laiho-

nen & Mäntylä 2017, 421–422). Tiedon organisoinnin ja varastoinnin vaihe on 
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tiedon johtamista, kun taas tiedolla johtamista tehdään analysoinnin vaiheessa, 

kun kehitetään tietotuotteet ja tietopalvelut sekä tiedon jakelun ratkaisut.  

Kehittämisehdotus 2: Tietotarpeiden kartoittamisen jatkaminen 

Taipaleen (2004, 52) mukaan pedagogisia johtajia johtajien lisäksi ovat myös 

opettajat ja asiantuntijat. Vastaavasti Laihonen ja muut (2013, 79) toteavat, että 

jokainen työntekijä on tietojohtaja, kun kaikilla on työssään tehtävän mukaisesti 

tarvittava tieto käytettävissä. Opinnäytetyön tuloksista tunnistettiin pedagogisen 

johtamisen tiedon käyttäjinä yksikönjohtajien ja prosessinomistajien lisäksi opin-

topäälliköt, koulutuspäälliköt, omaopettajat, opetushenkilöstö ja opiskelijat. Jotta 

jokainen heistä voisi olla oman työnsä tietojohtaja, toisena kehittämisehdotuk-

sena ehdotetaan, että jatkokehityksessä OSAOssa selvitettäisiin kunkin käyttäjä-

ryhmän tietotarpeet ja tiedon hyödyntämisen kehittämistarpeet. 

Marshallin ja muiden (2011, 96–97) esittelemiä oppimisen ja opetuksen osa-alu-

eita ja johtamisvastuiden tarkastelutasoja voitaisiin hyödyntää kehittämisessä 

niin, että niitä sovelletaan ammatilliseen koulutukseen ja OSAOn pedagogisen 

johtamisen prosesseihin. Näin voitaisiin vastata Syysnummen ja Laihosen (2014, 

61) suositukseen miettiä, miten tietoresurssit voidaan tehokkaasti muuttaa ar-

voksi eri kohderyhmille sekä Jääskeläisen (2010, 74) mukaisesti suunnitella mit-

tareita eri organisaatiotasoille. 

Kehittämisehdotus 3: Mittarit yksiköiden pedagogiseen johtamisen tueksi 

Kolmantena kehittämisehdotuksena esitetään, että tuloksellisuusdialogin (ks. 

Laihonen & Mäntylä 2017) ja 3 E:n tai 4 E:n mallin (ks. Laihonen ym. 2017, 17; 

Meklin 2009; Tirronen 2020, 25) avulla OSAOssa selvitettäisiin, mistä yksiköiden 

pedagogisen johtamisen tuloksellisuus muodostuu ja millaisia mittareita yksikön-

johtajat tarvitsisivat yksiköiden toiminnan seuraamiseen ja suunnittelemiseen jo 

olemassa olevien kuntayhtymätasoisten strategisten mittareiden lisäksi. Sa-

massa yhteydessä voitaisiin kehittää yhdenmukaisia tietotuotteita yksiköiden joh-

tamisen tueksi, jotta yksiköissä tehtävä työ tiedon jalostamiseksi vähenisi sekä 

yksiköiden välinen yhteistyö ja benchmarking tiedon hyödyntämisessä lisääntyi-

sivät. 
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Laihosen ja muiden (2013, 25–26) mukaan tiedosta luodaan arvoa vasta silloin, 

kun sitä käytetään ohjaamaan toimintaa eli toisin sanoen tietoon perustuen teh-

dään muutoksia toiminnassa. Jotta varmistettaisiin tiedon tuottama lisäarvo yksi-

köiden pedagogisessa johtamisessa, voitaisiin mittareiden ja tietotuotteiden ke-

hittämisen yhteydessä rakentaa tiedon hyödyntämiseen liittyvää kulttuuria ja toi-

mintatapoja sekä sopia vastuista. Keinona näihin voisi käyttää myös dialogia, jo-

hon Rajalan ja muiden (2018, 117) mukaan osallistuvat henkilöt yhdessä tunnis-

tavat suorituskyvyn hallitsemiseksi tarvittavia tietoja ja toimenpiteitä. 

Kehittämisehdotus 4: Pedagogisen johtamisen datan ja tiedon hallinta 

Choon (2002) mukaan tietotarpeiden listaus ei riitä, vaan on myös selvitettävä 

tiedon arvo ja käytettävyyttä määrittävät vaatimukset. Neljäntenä kehittämiseh-

dotuksena OSAOssa voitaisiin koota yhteen pedagogisen johtamisen tukena tar-

vittavan tiedon datavaatimukset, lähdejärjestelmät, järjestelmien pääkäyttäjät, 

tiedon tuottajat, tiedon käyttäjät sekä muut tiedon organisoinnin ja varastoinnin 

sekä jalostamisen ja julkaisemisen kannalta tarvittavat määritykset. Kevyimmil-

lään ratkaisuna olisi dokumentaatio Excel-taulukossa, joka toimisi pohjana peda-

gogisen johtamisen ydintietojenhallintaan sekä pedagogisen johtajan välineenä 

kokonaisuuden tarkastelemiseen.  

Dokumentaatio vastaisi osaltaan Jalosen (2015, 41) mainitsemaan relevantin tie-

don tunnistamiseen sekä Laihosen ja muiden (2017, 22) esiin nostamaan tiedolla 

johtamisen peruskysymykseen siitä, mitä on se tieto, jolla tulisi johtaa. Dokumen-

taatio voisi toimia työvälineenä tiedon hankinnan vaiheessa, jossa Choon (2002) 

mukaan on toisaalta kerättävä tietoa laajasti, mutta samalla myös rajattava ja 

priorisoitava sitä, mitä tietoa ja mistä lähteistä kerätään. Edelleen dokumentaa-

tiota voisi hyödyntää tiedon organisoinnissa ja varastoinnissa, jotta Choon (2002) 

mukaisesti varmistettaisiin tiedon järjestäminen ja varastointi tarpeita vastaavalla 

tavalla. Dokumentaatio tukisi päätöksentekoa valittaessa ratkaisuja, joilla lähde-

tään kehittämään, jotta tieto saadaan tehokkaammin pedagogisen johtamisen tu-

eksi. 

Jatkotutkimusaiheet 

Opinnäytetyön rajauksena oli koulutusyksiköiden yksikönjohtajien tietotarpeet, 

joten jatkotutkimukset voitaisiin ulottaa pedagogisen johtamisen muille tasoille. 
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Ajankohtaisena aiheena olisi selvittää esimerkiksi päälliköiden, opettajien ja tuki-

palveluhenkilöstön tietotarpeita tai kartoittaa tiedon hyödyntämisen kehittämis-

kohteita heidän näkökulmastaan. Jatkotutkimuksissa voitaisiin tutkia, soveltuisi-

vatko Marshallin ja muiden (2011, 96–97) oppimisen ja opetuksen osa-alueet ja 

tasot ammatillisen toisen asteen koulutuksen pedagogisen johtamisen tiedon 

hyödyntämisen kokonaisuuden kehittämiseen ja johtamiseen. 

Jatkotutkimusaiheita on tunnistettavissa pedagogisessa johtamisessa ja tietojoh-

tamisessa myös liittämällä näihin kokoomateoksen teema-artikkelissa esitelty 

palvelukonsepti johtamisen välineenä. Tutkimuskohteita olisi mielenkiintoista ra-

kentaa pedagogiseen johtamiseen liittyvien palvelukonseptointiprosessien ja ke-

hittämisprojektien kontekstiin. Vastaavasti tutkimusaiheita voisi pohtia koulutuk-

sen järjestäjän digitaalisten palveluiden konseptoinnista oli sitten kyse palvelun 

kehittämisestä johtajille, henkilökunnalle, opiskelijoille tai elinkeino- ja työelämä-

kumppaneille. 

Luotettavuus ja eettisyys 

Opinnäytetyön luotettavuuden ja eettisyyden osalta tunnistettiin kolmenlaisia 

haasteita ja ongelmakohtia. Ensimmäiseksi opinnäytetyön aineistonkeruumene-

telmä toteutettu ryhmähaastattelu yksikönjohtajien kokouksen päätteeksi olisi ol-

lut parempi järjestää erillisenä haastattelutilaisuutena luotettavuuden ja eettisyy-

den varmistamiseksi. Toiseksi yksikönjohtajille tehdyssä kyselyssä pyydettiin toi-

meksiantajan toiveesta myös vastaajien nimi, mikä on mainittava luotettavuuteen 

vaikuttavana tekijänä, vaikka tutkimuksen yhteydessä vastaukset käsiteltiin ano-

nyymeinä. Kolmanneksi tutkimuksessa kohdattavat eettiset ongelmakohdat voi-

vat Eskolan ja Suorannan (2014, 53) mukaan liittyä siihen, miten tutkija vaikuttaa 

tutkimusyhteisöön ja Hirsijärven ja Hurmeen (2008, 189) mukaan siihen, miten 

luotettavaa tutkijan omatoiminta kuten haastatteluiden litteroinnin oikeellisuus ja 

aineiston tulkinta on. Opinnäytetyön tekijä oli työssä toimeksiantajalla, mikä on 

voinut vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen ja tehtyihin tulkintoihin. Luotetta-

vuutta olisi parantanut, jos prosessissa olisi ollut mukana toinen opiskelija toi-

meksiantajan organisaation ulkopuolisena opinnäytetyön tekijänä. 

Opinnäytetyön luotettavuuden varmistamiseksi erityistä huomiota kiinnitettiin 

huolelliseen teoreettisen viitekehyksen kokoamiseen ja siihen sidottujen kysely- 
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ja haastattelukysymysten valitsemiseen sekä opinnäytetyöprosessin suunnitel-

mallisuuteen ja johdonmukaiseen raportointiin. Aaltio ja Puusa (2020, 181) ke-

hottavat myös pohtimaan sitä, olisiko tutkimus mahdollista toistaa toisessa orga-

nisaatiossa. Vastaavan tutkimuksen voisi tehdä toisen koulutuksen järjestäjän or-

ganisaatiossa samoilla menetelmillä tai haastatteluiden sijasta voisi hyödyntää 

palvelumuotoilua ja työpajoja. Opinnäytetyön kehittämisehdotuksia voitaisiin so-

veltaa myös muiden koulutuksen järjestäjien pedagogisessa johtamisessa ja tie-

tojohtamisessa. 
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Liite 1 

 

Kysely: Pedagogisen johtamisen tietotarpeet 
 

Pakolliset kentät merkitään asteriskilla (*) ja ne tulee täyttää lomakkeen 
viimeistelemiseksi. 

Kartoitamme tietotarpeita tiedon hyödyntämisen kehittämiseksi pedagogisessa 
johtamisessa. Vastausaikaa on 15.3.2021 asti. 

Kyselyn tuloksia voidaan käyttää osana opinnäytetyötä, jonka aiheena on tieto 
pedagogisen johtamisen tukena (tekijänä Riikka Lahtela). Tutkimukselle on myönnetty 
tutkimuslupa. 

1. Suostumus * 
 
Suostun osallistumaan tähän opinnäytetyöhön liittyvään tutkimukseen. 
 

2. Vastaajan nimi * 
 

3. Vastaajan yksikkö * 
 

4. Millaiseksi koet tiedon hyödyntämisen nykytilan pedagogisessa 
johtamisessa? 

 
 

5. Keräämme yksikössä pedagogisen johtamisen tueksi sellaista tietoa, joka 
tulisi olla saatavilla keskitetysti kaikille yksikönjohtajille tarpeen mukaan. 
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6. Laadimme yksikössä pedagogisen johtamisen tueksi esimerkiksi omia 
Excel-raportteja. 

 
7. Mitä tietoa käytät pedagogisen johtamisen tukena? Valitse vaihtoehdoista 

sopivin sen mukaan, miten tieto on tällä hetkellä käytettävissä 
johtamisessa ja päätöksenteon tukena omalta kannaltasi. (Voit tarkentaa 
tekstikenttään, mitä tietoa käytät.) 
 

 
 

8. Mistä tarvitsemasi tieto löytyy? 
 

9. Onko sinulla tietotarpeita, joista ei ole tietoa saatavilla tällä hetkellä? 
 

10. Millä tavalla yksikössänne arvioidaan prosessien toimivuutta? 
 

11. Mitkä asiat/tekijät/seikat tällä hetkellä tukevat tiedon hyödyntämistä 
pedagogisen johtamisen tukena? 
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12. Mitkä asiat/tekijät/seikat tällä hetkellä haittaavat tai estävät tiedon 
hyödyntämistä pedagogisen johtamisen tukena? 
 

13. Miten tärkeänä pidät seuraavia, kun tietoa hyödynnetään pedagogisen 
johtamisen tukena? 

 
 

14. Mitä asioita haluaisit tietää kuukauden päähän (operatiivinen)? 
 

15. Mitä asioita haluaisit tietää 1–2 vuoden päähän (taktinen)? 
 

16. Mitä asioita haluaisit tietää viiden vuoden päähän (strateginen)? 
 

17. Mitä muuta haluaisit nostaa esiin aiheeseen liittyen? 
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Liite 2 

Ryhmähaastattelu: Tieto pedagogisen johtamisen tukena  

  
Vaiheet: 
 

1. Sähköisen kyselyn pohjalta vastausten täydentäminen 
 

2. Täydentäviä kysymyksiä: 
• Mistä pedagogisen johtamisen tuloksellisuus muodostuu? 
• Miten tuloksellisuutta voidaan johtaa tiedon avulla? 
• Millaista dataa, informaatiota ja tietoa johtaminen edellyttää? 
• Mitä tiedolla pitäisi pystyä tekemään, jotta tuloksellisuus paranisi? 
• Millaisilla keinoilla haluaisitte osallistaa alaisia keskusteluun 

toimenpiteistä, joita tarvitaan tuloksellisuuteen? 
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Liite 3 

Yksilöhaastattelut: Tieto pedagogisen johtamisen tukena  
  
Teemat: 

• Tietotarpeet 
• Prosessien mittaaminen 
• Oppimisanalytiikka 
• Tiedon jakaminen ja julkaiseminen 
• Mitä tiedolla pitäisi pystyä tekemään? 
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ONNISTUNEEN DIGITAALISEN 
ASIAKASKOKEMUKSEN  

JOHTAMINEN  
-VERKKOALUSTALLA LISÄÄ ASIAKASARVOA 

Soili Lehtinen & Anne Saloniemi 

 

Managing a Successful Digital Customer Experience - Increased Customer 
Value on the Online Platform 

The aim of thesis was to find out how different digital online platforms lead to a successful 
customer experience. The thesis was commissioned by Lapland University of Applied Sci-
ences and Lapland Education Centre REDU. The primary research issue was how to improve 
the digital customer experience with a user-friendly online platform. The aim was to find out 
what a successful customer experience should look like in a digital environment and there-
fore the second question researched was: How can digital customer experience manage-
ment be simplified? The thesis concerns the development and management of digital online 
training for customers so the third question was: How can the development of digital ser-
vices be managed by using the operating models of service conceptualization? 

The research methodology used in this research was both qualitative and quantitative. Sin-
gle case study and service design were chosen as the approach for the study due to their 
suitability for professional development. The research data was gathered with a Webropol 
survey and by organizing a co-development workshop for the representatives of the target 
group. The results were grouped into themes and analyzed using content analysis method-
ology. 

The dimensions related to customer experience management and digital customer experi-
ence are summarized in this study based on the knowledge base of the thesis and the anal-
ysis and interpretation of the research material. The main findings were that digital services 
and platforms enable customers to be involved in the production of services. In addition, 
the feedback acquired from digital platforms was perceived as particularly important for the 
success of customer experience management. 

Keywords: customer experience, customer experience management, digital platform 
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JOHDANTO 

Koulutusorganisaatioita edustavat toimeksiantajat tarvitsivat koulutuksien, tapah-

tumien, yhteistyöverkoston ja yrittäjyyden tukemiseen digitaalisen verkkoalustan, 

jota hyödynnetään tulevaisuudessa niin yrittäjien kuin opiskelijoidenkin käytössä. 

Verkostoituminen ja kontaktien luonti on tärkeää varsinkin harvaan asutuilla alu-

eilla.   Lappilaisten yritysten ja organisaatioiden toimintaympäristö on muuttu-

massa tulevaisuudessa digitaaliseksi ja monikanavaiseksi. Organisaatioiden on 

syytä miettiä, millainen on haluttu tulevaisuus ja miten sinne teknologian avulla 

päästään (Dufva 2020). Monikanavaisen ja digitaalisen asiakaskokemuksen on-

nistunut ja hallittu johtaminen takaa organisaatioille jatkossa lisää asiakkaita ja 

parantaa muun muassa työntekijöiden työn mielekkyyttä. Jos samalla onnistu-

taan löytämään organisaatiolle sopivat asiakaskokemuksen mittaamistavat, voi-

daan seurata epäkohtia, joissa on parannettavaa. Opinnäytetyön tarkoituksena 

oli tutkia digitaalisen asiakaskokemuksen johtamisen onnistumisen edellytyksiä 

asiakasnäkökulmasta ja analysoida, miten erilaiset verkkoalustat voivat tukea 

asiakasuskollisuutta. Tavoitteena oli selvittää, miten erilaisilla digitaalisilla verk-

koalustoilla johdetaan onnistunutta asiakaskokemusta. Tutkimuksessa kartoitet-

tiin tietoa digitaalisen alustan kriteereistä, ja tutkimuksen keinoin muodostettiin 

ehdotus johtamismallista. Opinnäytetyön tutkimuskysymykset (kuvio 1) olivat:  

 

Kuvio 1. Opinnäytetyön tutkimuskysymykset 
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Opinnäytetyössä tuodaan esille toimintatavoiltaan erilaisten verkkoalustojen 

asiakaskokemukseen ja sen johtamiseen vaikuttavia ominaisuuksia sekä 

tutkimuksemme että teoreettisen viitekehyksen kautta.  

 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimivat Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin 

Koulutuskeskus REDU, joiden kahdessa hankkeessa tuetaan lappilaisten yritys-

ten ja yrittäjiksi aikovien verkostoitumista ja koulutusten kautta lisätään yrittäjien 

osaamista.  Opinnäytetyötä koskevat toimeksiannot koskivat asiakkaille suunnat-

tujen digitaalisten verkkokoulutusten kehittämistä ja johtamista sekä digitaalisen 

alustan valintaa. Lapin ammattikorkeakoulu vastaa pohjoisen alueen naisyrittä-

jyyden edistämisestä Empowering women entrepreneurs in sparsely populated 

Northern Communities (W-Power) -hankkeessa tunnistamalla potentiaalista liike-

toimintaa ja kehittämällä osaamista.  Hankkeessa tuetaan ja kannustetaan naisia 

eri puolilla Eurooppaa aloittamaan, kehittämään ja kasvattamaan omaa liiketoi-

mintaansa. Lapin koulutuskeskus REDUn hallinnoimassa Pohjoinen johtamisen 

foorumi -hankkeessa tavoitteena on luoda yrittäjille johtamisen yhteistyöverkosto, 

digitaalinen alusta ja koulutuskokonaisuudet. Opinnäytetyö tukee molempien 

hankkeiden tavoitteita digitaalisen toimintaympäristön kehittämisessä.  

Lapin koulutuskeskus REDU ja Santasport Lapin Urheiluopisto ovat ammatillisia 

oppilaitoksia ja niiden ammatillinen koulutus on organisoitu Rovaniemen koulu-

tuskuntayhtymä REDUssa ammatillisen koulutuksen toimintamallin mukaisesti. 

REDUn jäsenkuntia ovat Kemijärven kaupunki, Kittilän kunta, Ranua kunta, Ko-

larin kunta, Rovaniemen kaupunki ja Sodankylän kunta. (Lapin koulutuskeskus 

Redu 2021.) Lapin ammattikorkeakoulu kuuluu Lapin korkeakoulukonserniin, 

jonka tehtävän on luoda uutta tietoa ja osaamista arktisen alueen hyvinvoinnille 

ja toimintaedellytyksille. Korkeakouluyhteisö toimii vuorovaikutuksessa 

sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa tarjoten opiskelijoille innostavan 

opiskeluympäristön. Vuonna 2021 konsernin toimipisteet olivat Rovaniemellä, 

Kemissä ja Torniossa. (Lapin ammattikorkeakoulu 2021.)  
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ASIAKASLÄHTÖISEN TOIMINNAN EDELLYTYKSIÄ 

Digiajan vaikutus  

Korhosen ym. (2019, 7) mukaan digitalisaatiokehitys haastaa johtamista kaikissa 

organisaatiossa pakottaen jokaista uudistumaan ja etsimään keinoja edistämään 

yrittäjämäistä toimintaa. Organisaatioiden tulee uudistaa toimintaansa niin, että 

ne kykenevät täyttämään asiakkaiden tarpeita myös tulevaisuudessa (Filenius 

2015, 128; Teece & Linden 2017, 1). Digitaalinen ja monikanavainen toimintaym-

päristö on kaikille toimintaansa kehittäville organisaatioille tulevaisuuden ympä-

ristö (Parviainen, Federley, Grenman, & Seisto 2017, 6). Artikkelin teoreettisessa 

viitekehyksessä tarkasteltiin digiajan vaikutusta strategiseen johtamiseen palve-

lukonseptoinnissa (kuvio 2). Opinnäytetyössä avattiin johtamiseen liittyviä käsit-

teitä, kuten asiakasarvoa, asiakasuskollisuuden merkitystä, asiakaskokemusta ja 

sen johtamista, digitaalista asiakaskokemusta ja sen johtamista sekä käyttäjätyy-

tyväisyyttä.  

 

Kuvio 2. Digiajan vaikutus palvelukonseptoinnissa 

Uusien strategisten valintojen tarve, kehitystä tukevan osaamisen hankkiminen 

ja avoin tiedonjakaminen ovat näille organisaatioille yhteisiä tavoitteita. Asiakas-

kokemuksen johtamisen tavoitteena on varmistaa asiakastarpeiden huomioimi-

nen ja tunnistaminen palveluiden kehittämisessä ja toteuttamisessa. (Filenius 

2015, 205; Teece & Linden 2017, 11–12.) Digitaaliset palvelut ja alustat osaltaan 

mahdollistavat ja vahvistavat asiakkaiden osallisuuden palvelujen tuotannossa. 
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Palvelukonseptointi on tärkeää suunnitteluprosessissa ja sen avulla asiakkaille 

tuotetaan palveluita heidän tarpeisiinsa (Goldstein, Johnston, Duffy & Rao 2002, 

124; Laitinen 2003, 107). Palvelukonseptointi on käsitelty tarkemmin artikkeliko-

koelman yhteisessä tietoperustassa.  

Alasoini (2015, 26) toteaa digitalisaation tarkoittavan digitaalitekniikan integroin-

tia osaksi jokapäiväisiä elämän toimintoja. Digitalisaatiossa on kyse koko yhteis-

kunnan kattavasta prosessista, jonka toteutuksessa hyödynnetään teknologisen 

kehityksen suomia uusia mahdollisuuksia (Neittaanmäki, Lehto & Savonen 2021, 

9). Larjovuoren yms. mukaan (2019, 7) digitalisaatiolla tarkoitetaan digitaalisen 

teknologian hyödyntämistä ja sitä mahdollistavaa toimintatapojen esimerkiksi 

työn tekemisen, yhteistyömuotojen ja johtamisen uudistamista siten, että tekno-

logian avulla saadaan lisäarvoa toimintaan. Lisäarvoina voivat olla esimerkiksi 

tehokkuus, työn mielekkyys ja asiakastyytyväisyys (Larjovuori 2019, 7.) Teknolo-

gia sulautuu melkein kaikkeen ja on jokapäiväistä arkeamme (Duvfan 2015; Neit-

taanmäki ym. 2021, 46).  Digitalisaatio muuttaa työn luonnetta ja sen vaikutukset 

voivat olla työntekijän kannalta kielteisiä, neutraaleja tai myönteisiä. Digitalisaatio 

ei ole itsetarkoitus, vaan väline esimerkiksi toiminnan tehostamiseen, asiakkaan 

parempaan kohtaamiseen tai eri paikoissa sijaitsevien työntekijöiden kommuni-

koinnin mahdollistamiseen. (Larjovuori yms. 2019, 5–6, 37) 

Asiakasarvo, asiakasuskollisuus ja käyttäjätyytyväisyys 

Asiakaskeskeisen liiketoiminnan keskipisteenä on arvon tuottaminen asiakkaalle 

(Työ- ja elinkeinoministeriö 2018, 6). Tuulaniemi (2011, 16–17) pohtii, kuinka 

asiakas ostaa palveluita tai tavaroita havaitsemaansa ongelmaan ja vuorovaiku-

tuksen sekä kokemuksensa perusteella saa arvoa. Löytänä ja Korkeakoski 

(2011, 18–20) jakavat arvon neljään ulottuvuuteen; taloudelliseen, toiminnalli-

seen, symboliseen ja emotionaaliseen. Taloudellisen arvon muodostaa edullinen 

hinta. Toiminnallinen arvo muodostuu tuotteen tai palvelun aikaa ja vaivaa sääs-

tävästä toiminnosta. Symbolisen arvon keskipisteenä on mielikuva ja brändi, jol-

loin asiakas kokee yhteenkuuluvuutta muiden kanssa tekemällä hankintoja sym-

bolisen arvon pohjalta. Viimeisenä arvona on emotionaalinen arvo, joka tarkoittaa 

tunnepohjaista asiakaskokemusta ja turvallisuuden tunnetta. (Löytänä & Korkea-

koski 2011, 7.) 
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Asiakasuskollisuutta on tutkimuksissa määritelty monin eri tavoin, eikä sille ole 

olemassa yhtä määritelmää. Määritelmien ääripäässä asiakasuskollisuudella tar-

koitetaan joko mitattavissa olevaa ostokäyttäytymistä tai positiivista asennetta or-

ganisaatiota kohtaan. Uskollisuutta usein määritellään sekä käyttäytymisen että 

asenteen perusteella. Asiakasuskollisuus nähdään muuttuvana tilana, jossa ke-

hitys ilmenee muutoksina sekä käyttäytymisessä että asiakkaan ajatuksellisissa 

prosesseissa. (Paavola 2006, 35–41, 46.) Asiakasprofiileja tuottamalla voidaan 

vastata asiakastarpeisiin ja toiveisiin. Näin saadaan muodostettua koko organi-

saation yhteinen ymmärrys asiakkaiden asiakasarvosta. Samalla on myös mietit-

tävä, millä tavoin asiakkaan ääni kuuluu organisaatiolle. Tässä tulee hyödyntää 

erilaisia kanavia ja keinoja. Arvon tuottaminen ei kuitenkaan pääty tähän. Jotta 

asiakkaat pidetään tyytyväisinä, on tuotettava ja käytettävä palkitsemista lojaa-

lien asiakkaiden pysymiseen. Asiakkaiden muuttuvia tarpeita on seurattava ja 

hyödynnettävä osana organisaation innovointikykyä ja uudistumista. (Mukerjee 

2013, 53.) Jos asiakkaat eivät ole tyytyväisiä palveluihin ja tuotteisiin, kannatta-

vaa liiketoimintaa ei synny (Watkinson 2013, 3–7). 

Kansainvälinen standardointijärjestö määrittelee käytettävyyden tehokkuutena, 

vaikuttavuutena ja tyytyväisyytenä siihen, miten käyttäjät saavuttavat määrittele-

mänsä tavoitteet tietyissä ympäristöissä. Käytettävyys määritellään viiteen eri 

osa-alueeseen, jotka ovat opittavuus, tehokkuus, muistettavuus, virheettömyys 

ja tyytyväisyys. Yksittäisistä tietojärjestelmän onnistumiseen liittyvistä tekijöistä 

käyttäjätyytyväisyyttä mitataan eniten. Käyttäjätyytyväisyydellä tarkoitetaan sitä, 

miten tyytyväinen käyttäjä on tiettyyn tietojärjestelmään. Tietojärjestelmän on ol-

tava onnistunut, jos käyttäjät sanovat pitävänsä siitä. (Filenius 2015, 29; Petter, 

DeLone & McLean 2013, 7–10.) 

Asiakaskokemus ja sen johtaminen 

Asiakaskokemuksella on useita määrityksiä. Käsite asiakaskokemus yhdistetään 

vuorovaikutukseen asiakkaan ja yrityksen tai organisaation välillä. Organisaatiot 

voivat siis miettiä, millaisia kokemuksia he pyrkivät asiakkailleen synnyttämään, 

sillä asiakaskokemus koostuu mielikuvista, tunteista ja tulkinnoista (Löytänä & 

Kortesuo 2011, 11). Fileniuksen (2015, 152) mielestä useat osatekijät yhdessä 

muodostavat asiakkaalle positiivisen kokemuksen. Tuulaniemen (2001, 38) asia-

kaskokemuksen kolmessa tasossa on ensimmäisenä toimintataso, jolla tarkoite-

taan prosessien sujuvuutta ja palvelun kykyä vastata asiakkaan funktionaalisiin 
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tarpeisiin. Toisena tulee tunnetaso, jossa mitataan palvelun hahmotettavuutta. 

Viimeisenä on merkitystaso, jossa korostuvat saavutettavuus, käytettävyys, te-

hokkuus ja monipuolisuus. Asiakaskokemus menee läpi palvelupolun, joka sisäl-

tää erilaisia palvelutuokioita palveluun tutustumisesta jälkipalveluun saakka. 

(Tuulaniemi 2011, 38, 74.) 

Fileniuksen ja Neittaanmäen ym. (2021, 105) mukaan asiakaskokemuksen kehit-

täminen tuottaa yrityksille hyötyjä ja taloudellisia tuloksia monessa eri vaiheessa. 

Goodman (2014, 34–35) on jakanut toimivan asiakaskokemuksen strategian nel-

jään osuuteen (kuvio 3). Palvelulle on ensin organisaatiossa asetettu oikeat odo-

tukset ja työntekijöillä on käytössä oikeat prosessit sekä tarvittavat työkalut. Seu-

raavassa osuudessa tarjotaan asiakkaille helppoa pääsyä palveluun sekä mut-

katonta tukea ongelmatilanteissa. Kolmannessa osuudessa työntekijöillä tulee 

olla tarvitsemaansa osaamista sekä valtuuksia hoitaa kokonaisvaltaisen asiakas-

kokemuksen oikeanlaista viestintää. Tehokas palautejärjestelmä ja asiakastie-

don keräys takaavat toimivan asiakaskokemuksen strategiakehittämisen myös 

jatkossa. (Goodman 2014, 34–35.) 

 
Kuvio 3. Asiakaskokemuksen strategian osuudet (muokattu Goodman 2014, 35) 

Organisaatioiden on syytä ottaa huomioon, että emotionaaliset kokemukset vai-

kuttavat jokseenkin aina asiakkaan tekemiin valintoihin. (Löytänä & Kortesuo 

2011, 31.) Jotta organisaatio voi luoda asiakkaalleen mielekkään kokemuksen, 

on organisaation miettivä mitä hyötyä palvelusta on asiakkaalle. Pystyäkseen 
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tuottamaan merkityksellisiä asiakaskokemuksia tulee miettiä, millaista koke-

musta haluaan luoda. (Löytänä & Kortesuo 2011, 30; Työ- ja elinkeinoministeriö 

2018, 49–50.)  

Digitaalinen asiakaskokemus ja sen johtaminen 

Digitaalinen asiakaskokemus syntyy, kun käyttäjä hyödyttää mitä tahansa digi-

taalisesti tuotettua palvelua (Filenius 2015, 30). Digitaalisten palveluiden kehittä-

minen nähdään osana asiakaskokemuksen muodostumista (Huotari 2017, 44). 

Alasoini (2015, 33) toteaa digitalisaation mahdollistavan sujuvan ja joustavan 

prosessin, jolla vastataan asiakkaiden tarpeisiin. Käytettävyys on osa digitaalisen 

asiakaskokemuksen muodostumisessa. Verkkopalvelun käytettävyyden perus-

elementteinä nähdään palvelun käytön helppous, tehokkuus ja miellyttävyys. Li-

säksi pienempien yksityiskohtien suunnittelun, kuten palvelun löydettävyys, pal-

velun kielen ymmärrettävyys ja ostopolulla eteneminen, tulee olla selkeää, loo-

gista ja ymmärrettävää. Kun siihen lisätään vielä eettiset ja kokemukselliset ulot-

tuvuudet, palvelun houkuttelevuus, hyvännäköisyys ja trendikkyys, on asiakas 

saanut hyvän kokemuksen palvelun käytöstä. (Pyyhtiä ym. 2013, 121–122.) 

Filenius (2015, 131) mainitsee, että onnistuneen digitaalisen asiakaskokemuksen 

johtaminen pitäisi saada osaksi organisaation strategiaa.  Kun tavoitteet on sel-

keästi määritelty, ne viedään johtamisen kautta toimintaan. Dufvan (2020) mu-

kaan visiolla kuvataan haluttua tulevaisuutta ja strategialla sinne pääsyä. Olen-

nainen osa asiakaskokemuksen johtamista on asiakkaan odotusten ylittäminen. 

Johdettu asiakaskokemus tuottaa asiakkaalle arvoa ja erottuu joukosta. (Löytänä 

& Kortesuo 2011, 59.) Johtamistyön helpottamiseksi Kukkonen (2016, 38) tee-

moittaa asiakaskokemuksen muodostumisen digiympäristöissä kolmeksi kivija-

laksi; sisällölliset, toiminnalliset ja psykologiset tekijät (kuvio 4).  
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Kuvio 4. Asiakaskokemuksen kolme kivijalkaa (muokattu lähteestä Kukkonen 2016, 38.) 

Organisaatiot tavoittelevat yleensä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä 

tai digitalisoimista ja kilpailuetua sekä kannattavuutta nykyisille tuotteille ja palve-

luille. Panostus digitaaliseen asiakaskokemukseen vaatii siten ajattelun ja johta-

misen muutosta koko organisaatiossa. (Savolainen & Lehmuskoski 2017, 16–

17.) Alasoinin (2015, 28) mukaan digitalisaatiolla luodaan edellytyksiä uudenlai-

selle yritystoiminnalle, ja monet verkkoalustat ovat haastaneetkin perinteiset lii-

ketoiminnat (Euroopan komissio 2016, 6).  Löytänän ja Korkeasuon (2011,13–

14) mukaan asiakaskokemukseen painottavassa organisaatiossa asiakkaille tuo-

tetaan suurempaa arvoa ja tällä tavalla erotutaan markkinoilla.  

Strateginen johtaminen digiajan muutoksessa ja asiakaskokemuksen on-
nistumisessa 

Ilmarisen ja Koskelan (2015, 14) mukaan digitalisaatio vaikuttaa organisaatioiden 

strategiaan ja heidän toimintamalleihinsa. Digitalisaation johtaminen on noussut 

merkittävämpään rooliin ja uusia digiajan tuotteita, palveluita ja toimintatapoja ke-

hittyy kiihtyvään tahtiin. Organisaatiossa on luotava strategiset päämäärät digita-

lisaatiolle ja keinot niiden saavuttamiseen. Digitalisaatio voi tuoda organisaatioon 

esimerkiksi toimintamallin muutoksia ja uusia palveluita asiakkaille. (Ilmarinen & 

Koskela 2015, 14, 183, 185.) Covinin (2008, 4) näkemyksen mukaan organisaa-

tioiden ympäristö muuttuu koko ajan. Tekninen kehitys ja resurssien määrä vaa-

rantavat markkinoiden vakauden ja ennustettavuuden. Globaalin ja muuttuvan 
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ympäristön vuoksi organisaatioiden on tarkistettava käytäntöjään ja etsittävä ak-

tiivisesti uusia tapoja vahvistaa joustavuuttaan, reagointikykyään sekä lisätä in-

novaatio- ja kilpailukykyään. Organisaatiot eivät voi selviytyä innovaatioiden ai-

kana elleivät säilytä strategista sopeutumiskykyään. (Covin 2008, 4.) 

Organisaatiot asettavat usein digimuutoksen tärkeimmäksi tavoitteeksi kuitenkin 

onnistuneen asiakaskokemuksen tuottamisen (Savolainen & Lehmuskoski 2017, 

16–17). Löytänä ja Kortesuo (2011, 166) esittävät, että asiakaskokemuksen joh-

taminen kuuluu yrityksen strategiaan ja on jatkuva prosessi. Digitaaliseen asia-

kaskokemukseen panostaminen vaatii muutosta johtamisessa sekä ajattelussa 

koko organisaatiossa (Savolainen & Lehmuskoski 2017, 16–17). Löytänän ja 

Korkeakosken (2014, 36) mukaan asiakaskokemukseen johtamisen lähtee stra-

tegiselta tasolta, mutta tärkeintä on toteuttaa strategiaa niin, että se on asiakkaille 

hyödyllistä. Suurin merkitys on asiakkaan muodostamalla kokemuksella (Löytänä 

& Korkeakoski 2014, 36).  

Digitaalinen verkkoalusta 

Työn tulevaisuutta ja muutosnopeutta arvioidaan työmarkkinoissa globaalisti 

sekä tämän vaikutusta osaamiseen, työpaikkoihin ja työn luonteeseen. Lyhyen 

tähtäimen suositeltavia toimia organisaatioille ovat muun muassa data-analytii-

kan hyödyntäminen, monipuoliset kyvykkyydet sekä sähköiset osaamisen jaka-

misen alustat. (Parviainen ym. 2017, 10.) 2020-luvun ilmiöitä ovat digitaalisten 

verkkoalustojen käyttö ja niiden määrän kasvaminen. Euroopan komission (2016, 

10) mukaan verkkoalustat ovat muuttaneet digitaalitaloutta 2000-luvun aikana 

huomattavasti ja niiden rooli on muuttunut Euroopan Unionin talouskasvua tuke-

van digitaalisen arvon luomisessa.  

Digitalisaatiolla luodaan edellytyksiä uudenlaiselle liiketoiminnalle (Alasoini 2015, 

28) ja alustoilla on suuri merkitys kilpailukyvyn kannalta (Sofokus 2019, 14). Verk-

koalusta on palvelu, joka on rakennettu pilvialustalle ja yhdistää tietyn aihealueen 

toimijat toimiinsa yhdeksi verkostoksi (Põldoja 2016, 16; Sofokus 2019, 42). Verk-

koalustat lisäävät tehokkuushyötyjä ja vetävät puoleensa datavetoisia innovaati-

oita. Täten kuluttajien valinnanvara lisääntyy ja kilpailukyky sekä hyvinvointi pa-

rantuu. Verkkoalustat tarjoavat myös mahdollisuuden lisätä kansalaisten osallis-

tumista yhteiskunnassa ja demokratiassa, koska ne helpottavat erityisesti nuor-

ten sukupolvien ja rajat ylittävää tiedonsaantia. (Euroopan komissio 2016, 10.) 

Fileniuksen (2015, 24) mukaan digitaalisissa kanavissa pienetkin yksityiskohdat 
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merkitsevät. Organisaation on hyvä huomioida sekä asiakkaiden kokemukset, 

että hyödyntää asiakkaita palvelun kehittämisessä. Tiedonsaanti vauhdittaa verk-

koalustan tehokkuutta ja innovointia, mutta voi myös auttaa pelastamaan ihmis-

henkiä, parantamaan koulutusta sekä kohentamaan julkisia palveluja ja politiikan 

suunnittelua (Filenius 2015, 24.)  

 

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISPROSESSIN KUVAUS 

Tutkimuksen toteuttaminen 

Opinnäytetyössä tutkimusmenetelmänä käytettiin määrällistä ja laadullista tutki-

musta, jolloin puhutaan triangulaatiosta, monimenetelmällisestä tutkimuksesta. 

Tällöin tutkimuksen validiteetin ajatellaan lisääntyvän, kun tutkimuskohdetta lä-

hestytään erilaisin menetelmin (Carter, Bryant-Lukosius, DiCenco, Blythe & Ne-

ville 2014, 545). Verkkoalustan käyttäjätyytyväisyyden tarkasteleminen ja kehit-

täminen kohdeorganisaatioissa muodostaa eräänlaisen kokonaisuuden. Ta-

pausta tutkimalla haluttiin saada syvällisempää ymmärrystä tutkittavaan aihee-

seen. Hirsjärven ym. (2009, 132) mukaan tapaustutkimukselle on tyypillistä, että 

aineistoa hankitaan käyttämällä useita eri metodeja. Eri metodeja käyttämällä 

voidaan tutkittavasta tapauksesta kartuttaa tietoa monipuolisesti ja toisiaan täy-

dentävästi. (Hirsjärvi ym. 2009, 132; Laine, Bamberg & Jokinen 2009, 24.)  

Laadulliseen tutkimukseen perustuvat tutkimusmenetelmät olivat tapa saada sy-

vempää tietoa asiakkaista ja lisätä asiakasymmärrystä. Kehittämismenetelmäksi 

valikoituivat tapaustutkimus ja palvelumuotoilu, jotka on avattu tarkemmin artik-

kelikokoelman yhteisessä tietoperustassa. Näiden menetelmien avulla voidaan 

tehdä vuoropuhelua toimeksiantajien näkökulmasta ja käsitellä tutkimuksen koh-

detta kokonaisuutena. Tapaustutkimuksen tulokset kertovat yksityiskohtaista tie-

toa nimenomaan tutkittavasta tapauksesta (Eriksson & Koistinen 2014, 26; Laine, 

Bamberg & Jokinen 2009, 12). Tiedonkeruumenetelmänä tutkimuksessa käytet-

tiin tapaustutkimuksen osalta verkkokyselyä (liite 1). Palvelumuotoilun yksi ai-

neistonkeruumenetelmä on osallistava suunnittelu (Sanders & Stappers 2008), 

jota käytettiin yhteiskehittämistyöpajassa. 
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Yrityksen tai organisaation hallinnossa ei välttämättä olla tietoisia, miten asiakas 

kokee tai näkee palvelun. Palvelumuotoilun avulla saatiin verkkoalustaa tarvitse-

vien organisaatioiden asiantuntijat näkemään tuottamansa palvelualustan erilai-

set näkökulmat asiakaslähtöisesti ja käyttäjätyytyväisesti. Palvelumuotoilu auttaa 

kehittämään palveluita ja kohdentaen toimintoja ottaen huomioon niin asiakkaan 

kuin organisaation tarpeet (Moritz 2005, 7). Katzan (2011, 43–60) mainitsee, että 

palvelumuotoilua käytetään harvoin yksistään tutkimusmenetelmänä ja se vaatii 

asiakkaan mukana olon. Tapaustutkimus tukee tässä tutkimustoteutuksessa pal-

velumuotoilun tuottamaa näkökulmaa. 

Kukkosen kolme kivijalkaa olivat vahvasti mukana verkkokyselyn ja yhteiskehit-

tämistyöpajan kysymysten asettelussa sekä tutkimuksen analysoinnissa. Kyse-

lyistä ja työpajoista aineistonkeruumenetelmänä on kerrottu tarkemmin artikkeli-

kokoelman yhteisessä tietoperustassa. Ojasalon, Moilasen ja Ritalahden (2018, 

72, 121) mukaan verkkokysely on nopea ja tehokas aineistonkeruumenetelmä, 

jonka avulla voidaan kerätä laaja tutkimusaineisto. Oman ajankäytön rajallisuu-

den vuoksi tiedonkeruumenetelmäksi valittiin nopeasti toteutettava anonyymi 

Webrobol-kysely, joka sisälsi pakolliseksi määritettyjä strukturoituja monivalinta-

kysymyksiä sekä neljä lyhyttä avointa kysymystä. Kyselystä tehtiin lyhyt ja mah-

dollisimman yksinkertainen, jotta vastauksia saataisiin kattavasti. Kyselylinkki lä-

hetettiin huhtikuussa 2021 sähköpostilla kohderyhmälle. Avointen kysymysten 

avulla vastaajilla oli mahdollisuus tuoda omia näkökulmia aiheeseen. Vastauksia 

saatiin yhteensä 12 kappaletta ja kaikki vastaajat edustivat palkansaajia eikä yk-

sikään vastaaja edustanut mitään yritystä.  Kyselyssä sai valita jonkun kolmesta 

annetusta alustavaihtoehdosta, Howspace, Thinglink tai Sharepoint, ja vastata 

kysymyksiin sen pohjalta. Kolme valittua alustavaihtoehtoa valikoituivat niiden 

tunnettuuden vuoksi. Kuviossa 5 on kuvattu tutkimuksen prosessi, jonka aikana 

käytettiin useampaa tiedonkeruumenetelmää. 
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Kuvio 5. Tutkimuksen prosessi  

Aineistonkeruumenetelmäksi valikoitui yhteiskehittämistyöpaja nopean toteutet-

tavuuden vuoksi sekä opinnäytetyön tekijöiden oman työnkuvan kautta keräänty-

neen fasilitointiosaamisen myötä. Yhteiskehittämistyöpajassa toukokuussa 2021 

osallistujat (viisi henkilöä) selvittivät palvelumuotoilun avulla Webropol-kyselyssä 

saatujen teemojen perusteella, mitä toimintamallia voisi jatkokehittää. Tärkeää 

oli, että työpajaan osallistuvat saatiin näkemään asiakkaan silmin eri verkkoalus-

tojen käyttömahdollisuudet ja kehittämiskohteet.  

Yhteiskehittämistyöpajaan kutsuttiin sekä hankkeiden toimeksiantajien edustajia 

että kolmen digitaalisen verkkoalustan käyttäjäkohderyhmän jäseniä, jotka osal-

listettiin tuomaan omaa näkökulmaan tutkittavaan asiaan. Verkkokyselystä saa-

dun tutkimusaineiston perusteella työpajan kysymykset teemoitettiin Kukkosen 

(2016, 38) asiakaskokemuksen kivijalan mukaisesti sisällöllisiin, toiminnallisiin ja 

psykologisiin tekijöihin.  Sandersin ja Stappersin (2008) mukaan palvelumuotoi-

lun ja erilaisten työkalujen avulla osallistujat otetaan mukaan heitä koskevaan 
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suunnitteluun ja päätöksentekoon. Kun loppukäyttäjien tietojen saamiseen käy-

tetään aikaa, avautuvat suunnittelun todelliset tavoitteet ja tarpeet. (Sanders & 

Stappers 2008.) Työpajan osallistujat saivat dokumentoida vastauksiaan asia-

kaskokemuksen johtamisen kysymyksiin liittyen sähköisen Padlet-alustan avulla 

(kuvio 6).  

 

Kuvio 6. Työpajan Padlet-alustan tulokset asiakaskokemuksen johtamiseen 

Käyttäjä toimii käyttäjälähtöisessä suunnittelussa suunnitteluaineiston tuottajana. 

Vastaavasti osallistavassa suunnittelussa käyttäjä nähdään ennemmin yhteistyö-

kumppanina suunnitteluprosessissa. Silloin suunnittelutyö tehdään yhdessä 

käyttäjän kanssa, ei ainoastaan käyttäjälle suunnattuna. (Sanders & Stappers 

2008.) Tiedon ja asiakasymmärryksen keräämisen myötä saadaan rakennettua 

palvelun kehittämisen suunnitelma. Erilaiset kuvaamismenetelmät auttavat muo-

dostamaan useista ideoista yhtenäisen palvelukonseptin. (Palvelumuotoilu Palo 

2018.) Yhteiskehittämistyöpajan lopputuotoksena saatiin kuvaus siitä, miten on-

nistunutta digitaalista asiakaskokemusta ja asiakasuskollisuutta voitaisiin johtaa 
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strategisesti parhaiten. Opinnäytetyön tutkimuksen tuloksen pohjalta voitiin tehdä 

suosituksia toimeksiantajille verkkoalustan valintakriteereihin ja johtamismalliin.  

Aineiston analysointimenetelmänä sisällönanalyysi 

Opinnäytetyössä aineistoa analysoitiin sisällönanalyysilla. Tutkimusaineisto pil-

kottiin ja järjestettiin Kukkosen (2016, 38) asiakaskokemuksen kolmen kivijalan 

mukaisesti sisällöllisiin, toiminnallisiin ja psykologisiin palvelutekijöihin. Analysoi-

tua aineistoa tulkittiin tietoperustassa esitetyn teorian avulla ja merkityksiä koe-

tettiin löytää opinnäytetyössä eri teemojen tunnistamisella. Kyselyn väittämiä 

analysoitiin määrällisellä aineiston analyysimenetelmällä ja väittämien vastauk-

sista tehtiin pylväsdiagrammeja sisällöllisten, toiminnallisten ja psykologisten pal-

velutekijöiden mukaan. Väittämistä nostettiin esille sellaisia, joista huomattiin ke-

hittämiskohteita tutkimuskysymyksiin liittyen. Yhteiskehittämistyöpajan vastauk-

sista nostettiin esille niitä, joissa selkeästi tuli ilmi palvelutekijöiden teemat.  

Sisällönanalyysin avulla tutkittavasta aineistosta muodostettiin tiivistetty ja selkeä 

kuvaus, josta voitiin tehdä johtopäätöksiä ja saada vastaus tutkimuskysymyksiin. 

Kuvauksen tarkoituksena oli kertoa tulokset niin, että opinnäytetyön toimeksian-

tajat voivat kehittää toimintaansa.  Sisällönanalyysi on suhteellisen yksinkertai-

nen perusmenetelmä, jota voidaan käyttää monissa laadullisen tutkimuksen lä-

hestymistavoissa. (Ojasalo ym. 2018, 136, 141–144; Tuomi & Sarajärvi 2018, 91, 

94, 105.)  Sisällönanalyysista on kerrottu tarkemmin artikkelikokoelman yhtei-

sessä tietoperustassa.  

 

KESKEISET TULOKSET 

Johtamistyön helpottamiseksi Kukkonen (2016, 38) teemoittaa asiakaskokemuk-

sen muodostumisen digiympäristöissä kolmeksi kivijalaksi; sisällölliset, psykolo-

giset ja toiminnalliset tekijät. Kukkosen kolme kivijalkaa olivat vahvasti mukana 

verkkokyselyn ja yhteiskehittämistyöpajan kysymysten asettelussa, tutkimuksen 

analysoinnissa sekä tulosten tarkastelussa.  Tuloksiin olemme koonneet keskei-

simmät havainnot eri asiakaskokemuksen muodostumisen tekijöistä.  
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Palvelun sisällölliset tekijät 

Kuvio 7. Palvelun sisällölliset tekijät 

Tärkeimpänä ominaisuutena (kuvio 7) vastaajat pitivät, että alusta on selkeä ja 

ymmärrettävä (50 prosenttia, n=12). Kyselyyn vastanneet pitivät jokseenkin tär-

keänä, että navigointi on sujuvaa (67 prosenttia, n=12) ja alusta on visuaalinen 

(42 prosenttia, n=12).  

Yhteiskehittämistyöpajan perusteella alustoiden hyvinä puolina pidettiin muun 

muassa puhelimella toimivaa sovellusta ja alustan joustavaa käyttöä. Alustan 

käytön esteinä pidettiin muun muassa liian monimutkaista kirjautumista, vaikeita 

toimintoja ja ohjeita. Goodman (2014, 34–35) toteaa, että asiakkaita tulisi vaivat-

tomien kanavien kautta kannustaa palveluun pääsemiseen. 

”Visuaalisuus todella tärkeässä roolissa, mutta sillä ei ole mitään merkitystä, 
jos alustaa ei koeta hyödylliseksi” 

”Hyväkin alusta on huono, jos sisältöä ei suunnitella huolella ja käyttäjän nä-
kökulma huomioiden. Olisiko tässä hyötyä valmiista mallipohjista eri käyttö-
tarkoituksiin?” 

”Informatiivisuus: alustalle tallennettavan materiaalin sijoittuminen siellä. 
Esim. Teams on sekava. Jos materiaalia ei löydä, on se huono juttu.”  

”Käytön pitäisi onnistua myös puhelimella reissussa.” 

”Voin opiskella aina sopivalla hetkellä, kun itselle sopii. ” 

”Liian hidas ja monimutkainen kirjautuminen.” 

”Liian monimutkaiset toiminnot.” 
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”Jos joutuu lukemaan ohjeita, ennen kuin osaa käyttää.” 

Kukkosen mukaan sisällöllisiin tekijöihin kuuluvat osatekijät, kuten palvelun hou-

kutteleva esittely, helppokäyttöisyys ja visuaalinen ilme, vaikuttavat suoraan di-

gitaalisen asiakaskokemuksen muodostumiseen (Kukkonen 2016, 39–40).  

Palvelun psykologiset tekijät 

Psykologiset tekijät muodostuvat käyttäjän vuorovaikutustilanteissa muiden käyt-

täjien tai yrityksen sidosryhmien kanssa. Käytettävyyteen liittyy myös ominai-

suuksia, jotka lisäävät käyttäjän turvallisuuden tunnetta käyttöä kohtaan. Viestin-

nän sisällön luotettavuus, puutteellinen brändin tai alustan tunnettuus ja tunteesta 

saada vastinetta itselle sekä palveluun liitettävä tuttuus muodostavat keskeisen 

roolin digitaalisen asiakaskokemuksen muodostumisessa. Psykologiset tekijät 

heikentävät tai voimistavat asiakaskokemusta ja vaikuttavat palvelun tai tuotteen 

ostamiseen. (Kukkonen 2016, 39–40.) Psykologisten tekijöiden osalta (kuvio 8) 

kyselyyn vastanneet pitivät tärkeinä, että palvelua tuottava taho on luotettava (58 

prosenttia, n=12) ja palvelu on tunnettu (42 prosenttia, n=12). 

 

Kuvio 8. Palvelun psykologiset tekijät 

Yhteiskehittämistyöpajassa alustan hyviksi ominaisuuksiksi nousivat luotetta-

vuus, kirjautumisen helppous ja turvallisuuden tunne. Myös Goodman (2014, 34–

35) toteaa, kuinka organisaation tulisi mahdollistaa käyttäjille oikeanlaiset työka-

lut ja toimintatavat, jotta palvelun odotukset toteutuisivat. Käyttäjän tulee voida 

luottaa verkkoalustoihin ja tulevaisuuden internettiin. Alustojen tulisi noudattaa 
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kaikkea sovellettavaa lainsäädäntöä sekä kunnioittaa kuluttajien ja muiden käyt-

täjien oikeutettuja etuja (Euroopan komissio 2016, 2–3, 10). 

”Monimutkainen käyttö luo epävarmuutta siitä onko itsellä kaikki.” asetukset 
kunnossa vai onko mahdollisesti joku riskaabeli asetus päällä 

”Kytky googleen/facebookiin kirjautumisessa > mielikuva siitä, että tiedot 
lähtevät maailmalle.” 

”Alusta ei voi olla kaiken kattava ”tietopankki” mutta olisi tärkeää, että alus-
tan tärkeimmät käyttäjät kokevat saavansa jotain hyödyllistä.” 

 

Palvelun toiminnalliset tekijät 

Toiminnalliset tekijät vaikuttavat digitaalisen alustan käyttöominaisuuksiin. Alus-

tan käytettävyys, nopeus, houkuttelevuus sekä vuorovaikutus palvelun tarjoajan 

kanssa muodostavat asiakkaan kokemuksen alustasta (Goodman 2014, 34–35; 

Kukkonen 2016, 39–40.) Kyselyyn vastanneet olivat jossain määrin sitä mieltä 

(kuvio 9), että alusta on oltava vuorovaikutteinen ja keskustelun sujua helposti 

(58 prosenttia, n=12). Yhteiskehittämistyöpajassa alustan positiivisiksi ominai-

suuksiksi esille nostettiin alustalla etenemisen ja tehtävien seuraamisen help-

pous, muiden tavoittaminen helposti ja vuorovaikutuksen toteutuminen.  

Kuvio 9. Palvelun toiminnalliset tekijät 
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Työpajasta saatujen vastauksien mukaan palaute on ensisijaisen tärkeää palve-

lun kehittämisessä. Eri käyttäjäryhmien erilaiset palautteet ja kokemukset autta-

vat johtopäätöksien tekemiseen ja kehittävät johtamistyötä. Osallistujat pitivät tär-

keänä palautteen annon anonyymisyyttä ja mahdollisuutta antaa palautetta kes-

ken työskentelyn tai heti sen jälkeen. Tärkeäksi koettiin myös palautteen kohdis-

tamista suoraan alustan ylläpidolle tai mahdolliselle vetäjälle.  

”Yhteistyö ja kontakti muihin.” 

”Erilaisten materiaalien jakaminen, näkyykö kuva, kuuluuko ääni.?” 

”Anonyymi Q & A osio, selkeä sellainen.” 

”Palautteesta: anonyymiä, mahdollista antaa kesken työskentelyn tai sen jäl-
keen ja kohdistaa se tilaisuuden vetäjälle tai alustan ylläpidolle?”  

”Kahoot tai monti-tyyppisiä, nopeita ja helppoja palautekyselyjä.”  

”Eri käyttäjäryhmien palaute ja kokemukset tärkeitä, jos on esim. opiskelijat 
ja yrittäjät.” 

”Jos kaikki muut käyttävät tällaista niin ”minäkin haluan käyttää tätä”. Pitäisi 
saada mielipidevaikuttajat ensin käyttäjiksi.”  

”Uskottavuus ja luotettavuus tulee ansaita > ei pidä luoda mielikuvia, joita ei 
voi lunastaa.”  

”Kuka/mikä toimija alustan taustalla on? Missä se toimii? Mihin alustoihin tai 
palveluihin se on kytköksissä?” 

Kyselyyn vastanneet pitivät tärkeänä yhteisöllistä kehittämistä (42 prosenttia, 

n=12). Yhteiskehittämistyöpajaan osallistuneiden mukaan asiakaskokemuksen 

johtamiseen tarvitaan verkkoalustan tarjoajalta uskottavuutta sekä luotettavuutta, 

jotka tulee ansaita lunastamalla alustan käyttöön annettuja lupauksia. Mielipide-

vaikuttajat tulisi saada ensin käyttäjiksi, jolloin alustan luotettavuus todistetaan 

näin muille käyttäjille.  

 

JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Tutkimuskysymyksen ”Miten käyttäjäystävällisellä verkkoalustalla parannetaan 

digitaalista asiakaskokemusta?” kautta nousi tutkimukseen osallistuneiden tär-

keimmäksi huomioksi verkkoalustan vuorovaikutteisuus turvallisuuden ja luotta-

muksen luomiseksi. Alustan taustavaikuttajista ja toiminnoista tulisi olla tiedot 
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avoimesti esillä ja näkyvillä kaikille. Lisäksi avoin tiedottaminen alustan mahdol-

lisista kytköksistä muihin palveluihin tulisi olla helposti saatavilla. Toimeksiantajat 

saavat tämän kysymyksenasettelun kautta tukea verkkoalustan luottamuksen 

luomiseen ja siten palvelun asiakaskokemuksen johtamiseen. Organisaatioiden 

ja yritysten johdon on ymmärrettävä, miten palvelun käyttäjä kohtaa digitaalisen 

palvelun, jotta sitä voidaan suunnitella. Mikäli palvelua ei löydä, vaikuttaa tämä 

negatiivisesti käyttäjän asiakaskokemukseen (Tuulaniemi 2011, 74).  

”Miten digitaalisen asiakaskokemuksen johtamistyötä helpotetaan?” oli yksi yh-

teiskehittämistyöpajan keskeinen kysymys, johon kehittämistyössä haettiin vas-

tausta. Työpajaan osallistuneet kokivat tärkeäksi palautejärjestelmän ja sen toi-

mivuuden. Alustan tarjoajan tulisi olla luotettava ja uskottava sekä toiminnoiltaan 

läpinäkyvä. Asiakkaiden käyttäjäkokemus ja heidän näkökulma tulisi olla mukana 

alustojen pilotoinnissa ja asiakasarvon johtamisessa. Alustan käytön aikana asi-

akkaan osallistaminen ja aktivoiminen on tärkeää. Toimeksiantajille tutkimuksen 

tulokset antavat kuvaa siitä mitä verkkoalustan toimintojen valinnassa ja palvelun 

kehittämisen johtamisessa tulisi huomioida. Myös Valtiovarainministeriö (2019, 

11) määrittelee asiakkaan osallistamisen vaikuttavan asiakaskokemukseen ja 

parantavan luottamusta palvelua kohtaan. Työ- ja elinkeinoministeriön (2018, 72) 

mukaan on tärkeää osallistaa asiakkaat palvelun kehittämiseen. Asiakkailla tulee 

olla mahdollisuus antaa palautetta ja sitä tulee hyödyntää aktiivisesti palvelun ke-

hittämisessä (Valtiovarainministeriö 2019, 11). Euroopan Komissio (2016, 2) to-

teaa, että käyttäjäryhmien suora vuorovaikutus on verkkoalustalla tärkeää.   Saa-

risen (2018) mukaan palautteella on suuri rooli päätöksentekoon, jos kerätyn tie-

don perusteella voidaan vetää johtopäätöksiä. Palautejärjestelmä on osa ulkoista 

viestintää ja esimerkiksi asiakaspalautteella voidaan kerätä tietoa asiakkaan ko-

kemuksista ja palvelun toimivuudesta. Tärkeintä on kuitenkin palautteen kerää-

misessä, että tiedetään, millaista tietoa halutaan kerätä ja miten se saadaan sel-

ville. Viimeinen vaihe palautteen keräämisessä on käsittelyn jälkeinen kehitysten 

toimeenpaneminen. (Saarinen 2018.) 

Tyytyväisiä käyttäjiä luodaan tuottamalla oikeaa tietoa hyvin suunniteltujen sovel-

lusliittymien kautta. Tiedon vapaan liikkumisen mahdollistavia tekijöitä ovat datan 

siirrettävyys sekä standardien ja toimivuuden kehittäminen. Tieto, joka on jo ke-

rätty ja jätetty mahdollisesti hyödyntämättä, luo uusia ja innovatiivisia tuotteita. 
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Asiointitapahtumakohtaista käyttäjien palvelukokemusta mittaavan palauteky-

selyn käynnistäminen ja toteuttaminen lisää palvelutuottajien motivaatiota palve-

luiden jatkuvaan kehittämiseen sekä käyttäjien käyttökokemuksen arvostamista. 

Yhtenäinen mittaustapa mahdollistaa asiointipalveluiden välisen vertailtavuuden. 

Sähköisten tukipalveluiden hyödyntäminen lisää myös asiakkaan tuntemusta en-

tuudestaan tutusta palvelusta. (Euroopan komissio 2016, 11; Valtiovarainminis-

teriö 2019,13.) 

Strategisen johtamisen tutkimuskysymyksessä ”Millaisilla palvelukonseptoinnin 

toimintamalleilla voidaan digitaalisten palveluiden kehittämistä johtaa?” nousi 

esille palvelukonseptin selkeä määrittäminen ennen palvelun suunnittelua ja ke-

hittämistä. Tärkeää on palvelun käyttöönoton toteutus niin, että asianosaiset 

osaavat sitä helposti ja tuetusti käyttää. Organisaatioiden ja yritysten tulisi huo-

mioida tämä palvelukonseptin toimintamalleilla sekä strategisessa johtamisessa. 

Työterveyslaitoksen vuonna 2019 tehdyn Logisafe-tutkimushankkeen loppura-

portissa todetaan, miten digitaalisten palaute- ja oppimisratkaisuiden hyödyntä-

minen suunnitelmallisesti vaatii panostusta muun muassa turvallisuusviestintään. 

Uuden teknologian käyttöönotto on toteutettava niin, että asianosaiset osaavat 

käyttää sitä sekä tuen saannin mahdollisuus on turvattu. Valmiudet uusien tek-

nologioiden käyttöönottoon vaihtelevat suuresti eri henkilöiden välillä. Digitaalis-

ten palaute- ja oppimisratkaisuiden käyttöönotosta saatavat hyödyt riippuvat siitä, 

käytetäänkö kertyvää dataa systemaattisesti ja monipuolisesti osana suunnitte-

lua ja johtamista. Toimenpiteiden hyödyllisyys edellyttää sitoutumista kaikilla or-

ganisaation tasoilla sekä jatkuvaa yhteistä keskustelua. (Perttula ym. 2019, 4.) 

Euroopan Komissio (2016, 2) toteaa, että käyttäjäryhmien suora vuorovaikutus 

on verkkoalustalla tärkeää. 

Goldsteinin ym. (2002, 132) mukaan palvelukonsepti tuottaa tarkoituksen palve-

lun suunnitteluun, johon voidaan vaikuttaa strategisella johtamisella. Yritykset ja 

organisaatiot ovat yhä riippuvaisempia verkkoalustoista, koska niiden merkitys 

kuluttajien ja yritysten välisessä kaupassa on kasvanut. Gerdt ja Korkiakoski 

(2016, 26) toteavat asiakaskokemuksen kehittämisen yleisimmän esteen olevan 

selkeän strategian puuttumisen. Monenkaan organisaation strategiassa ei ole 

huomioitu riittävästi asiakaskokemuksen merkitystä. Ymmärtämällä digitaalisen 

ja fyysisen asiakaskokemuksen eroavaisuudet, voidaan asiakkaan positiivista ko-
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kemusta lisätä ja erottautua muista kilpailijoista. Kokemus alustasta saadaan par-

haiten vastaamaan asiakkaiden odotuksia kehittämällä digitaalista ja moni-

kanavaista asiakaskokemusta. (Gerdt & Korkiakoski 2016, 26.) Asiakaskokemus 

tulee ymmärtää kokonaisuutena, jos organisaatiot haluavat hyödyntää mittaa-

malla asiakaskokemusta. Siten liiketoiminnan tunnusluvuilla sekä asiakaskoke-

musmittauksella saatua tietoa voidaan käyttää tuotteiden ja palveluiden kehittä-

miseen. (Filenius 2015, 92; Gerdt & Korkiakoski 2016, 41, 144)  

Organisaatioiden ja yritysten luottamusta alustatalouteen ja siitä saataviin hyötyi-

hin lisätään ja parannetaan uudella lainsäädännöllä.  Uuden asetuksen arvioi-

daan lisäävän yhä useamman verkkoalustojen välityksellä toimivan organisaation 

liikevaihtoa. Kasvava myynti hyödyttää siten myös verkkoalustoja ja kysyntä nii-

den tarjoamille palveluille tulee nousemaan. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2020.) 

Alustojen käyttö lisääntyy ja niiden pilotoinnissa tulisi asiakkaiden kokemus olla 

mukana. Vuonna 2020 alkaneen Covid19-epidemian myötä verkkoalustojen 

käyttäminen on kasvanut ja samalla on tullut lisää näkemystä siitä, millainen on 

hyvä verkkoalusta ja millaisia ominaisuuksia siinä tulee olla. Palvelukonseptointi 

lisää ymmärrystä siitä, miten asiakkaat ja palvelun tuottajat näkevät palvelun eri 

osa-alueet, kuten prosessit, palvelut ja tehtävät (Goldstein ym. 2002, 131). 

Kukkosen (2016, 38–39) mukaan johtamisen avuksi asiakaskokemuksen synty-

minen digiympäristöissä voidaan eritellä sisällöllisiin, toiminnallisiin ja psykologi-

siin osatekijöihin. Asiakaskokemuksen voi jakaa pienempiin kokonaisuuksiin, 

jotta asiakkaan odotukset voi tunnistaa. Tällä tavoin on helpompi mitata asiakkai-

den käyttäytymistä ja heidän odotuksiin vaikuttavia tekijöitä. (Kukkonen 2016, 

38–39.) Tätä kehittämistehtävää varten kerätyn teoria-aineiston sekä kohderyh-

mälle tehdyn kyselyn ja työpajan avulla löydettiin tekijöitä, joita tarvitaan kehitys-

ehdotuksiin ja keskeisiin johtopäätöksiin. Asiakaskokemuksen sekä digitaalisen 

asiakaskokemuksen johtamiseen kytkeytyvistä ulottuvuuksista tehtiin yhteenveto 

(kuvio 10) opinnäytetyön tietoperustan sekä tutkimusaineiston analyysin ja tulkin-

nan avulla.  
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Kuvio 10. Kehittämistyön tuloksena syntynyt johtamismalli 

Kehittämisehdotukset ja jatkotutkimusaiheet 

Digitaalisen alustan palautejärjestelmä koettiin tutkimuksen tuloksissa erityisen 

tärkeänä asiakaskokemuksen johtamisen onnistumiseksi. Vuorovaikutteisuus on 

tärkeässä asemassa digitaalisessa alustassa käyttäjien turvallisuuden tunteen ja 

luottamuksen luonnin lisäämiseksi. Mahdollisuus käyttäjien osallistamiselle ja 

muulle aktivoinnille olisi alustan käytössä tärkeää. Goldsteinin ym. (2002, 132) 

mukaan palvelukonseptin selkeä määritteleminen ennen palvelun suunnittelua ja 

kehittämistä on kriittisen tärkeää, jotta sitä voidaan hyödyntää. Palvelukonsepti 

toimii viitekehyksenä palvelun tuottamisen, muutosten ja kehittämisen arvioimi-

selle.  

Tutkimuksia verkkoalustan asiakaskokemuksen johtamisen näkökulmasta on vä-

hän tarjolla, mutta ei tähän kontekstiin. Tulevaisuuden tutkimusaihe voisi olla pa-

lautejärjestelmän käyttö erilaisissa alustoissa ja niiden luominen interaktiiviseksi, 

sillä tutkimuksestamme saatiin sellaista lisäarvoa, jota tulevaisuudessa voisi tar-

vita. Uusien strategisten valintojen tarve, kehitystä tukevan osaamisen hankkimi-

nen ja avoin tiedonjakaminen ovat näille organisaatioille yhteisiä tavoitteita. Opin-

noissamme keskeisenä sisältönä on ollut muun muassa asiakaskokemuksen joh-

tamisen tavoite, joka varmistaa asiakastarpeiden huomioimisen ja tunnistamisen 

palveluiden kehittämisessä ja toteuttamisessa. Digitaaliset palvelut ja alustat 

mahdollistavat asiakkaiden osallisuuden palvelujen tuotannossa. Asiakaskoke-

muksen johtaminen ei ole valmis malli, joka voidaan monistaa erilaisiin yrityksiin, 

vaan se on jatkuvaa prosessia. Yritysten ja organisaatioiden on ymmärrettävä 
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asiakkaiden tarpeita entistä syvällisemmin ja tarjottava palveluita, mitkä vastaa-

vat heidän odotuksiinsa. 

Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

Tutkimuksen tietoperustan laatimisessa käytettiin relevantteja, mahdollisimman 

tuoreita lähteitä, joista osa oli kansainvälisiä. Verkkokyselyn reliabiliteetin varmis-

tamiseksi saatekirjeen alussa kerrottiin, että kysely on anonyymi eikä vastauksia 

yksilöidä. Verkkokysely käytiin läpi parin koevastaajan kanssa ja tämän perus-

teella kyselyä muokattiin ennen kohderyhmälle lähettämistä. Verkkokyselystä 

saatuja vastauksia käsiteltiin luottamuksellisesti ja niitä ei luovutettu ulkopuoli-

sille. Kyselyyn ja yhteiskehittämistyöpajaan osallistuneiden nimiä ei julkaistu. 

Työpajaan osallistuivat molempien hankkeiden toimeksiantajat sekä kaksi hank-

keiden ulkopuolista asiantuntijaa. Työpajasta saatiin sellaista tietoa, jota tarvittiin 

johtopäätöksien tekemiseen. Osallistujien subjektiiviset näkemykset tutkittavasta 

asiasta olivat tutkittavan aineiston pohjana. Aineiston analysointimenetelmä oli 

tässä kuitenkin avainasemassa siihen, millaisia johtopäätöksiä työpajan tulok-

sista tehtiin. Lisäksi luotettavuuden arvioinnissa oli tärkeää, että tulokset muokat-

tiin ja raportoitiin sellaiseen muotoon, että tutkimukseen osallistujien oli helppo 

tarvittaessa tarkastaa johtopäätökset ja antaa niihin kommentteja.  

Kehittämistyön luotettavuuteen vaikutti yrittäjien näkökulman puuttuminen kyse-

lyn vastauksista ja työpajan tuloksista. Työpajan sisältö oli ennakkoon suunniteltu 

yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. On huomioitava, että tutkimustulosten 

pohdinnat ovat kirjoittajien omia päätelmiä, joihin on voinut vaikuttaa kirjoittajien 

vahva toimintaympäristön tuntemus. Tutkimuksen tulokset eivät ole suoraan 

yleistettävissä, mutta ne ovat suuntaa antavia.  
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KETTERÄ JOHTAMINEN – 
KETTERÄN TOIMINTATAVAN JA  

ITSEOHJAUTUVUUDEN KEHITTÄMINEN  
ASIANTUNTIJAYRITYKSESSÄ 

Marjo Innanen & Henna Suhonen 

 

Agile Management – Managing Agile Methods and Self-direction in an ICT com-

pany 

The purpose of this thesis was to research what agile management methods can be used to 
increase the initiative of specialists in LapIT Oy. The study aimed to answer the following 
questions: “What agile management methods can increase self-direction of specialists?” 
and “What increases self-direction of specialists?”  

The approach of this research was qualitative, and method used was case study since it is 
well suitable for development research. The source and research material were collected 
during spring and summer of 2021. The research was conducted by interviewing eight busi-
ness directors, supervisors, or coaches of LapIT Oy. The interviews were conducted as the-
matic interviews. The results of the interviews were grouped, categorised, and analysed by 
using content analysis.  

According to the interview results most of the specialists were already considered to be 
self-directive but the level of self-direction varied. The interviewees stated that a sufficient 
level of self-direction would be a situation where the specialist would be independent and 
would take responsibility for their own expertise as well as taking responsibility for the de-
velopment of the unit and the organization. The results showed that LapIT Oy already had 
some agile management methods in use such as interdepartmental co-operation and shared 
responsibility for teams and staff to develop their own operations, but these methods were 
not systematically used throughout the company. The research identified new agile man-
agement methods such as embracing coaching leadership and experimental culture that 
could increase self-direction of specialists in LapIT Oy. A development proposal was drawn 
based on the findings of the study.  

Keywords: agile management, agile, agile methods, self-direction 
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JOHDANTO 

Työelämän muutoksesta on tullut pysyvä ilmiö. Johtaminen, tiimien välinen vuo-

rovaikutus ja itsensä johtaminen ovat ajankohtaisia teemoja toimintaympäristöjen 

ja lisääntyneen etätyöskentelyn muutettua työskentelytapoja. Yritysten on kyet-

tävä sopeutumaan nopeasti uusiin tilanteisiin ja muutoskyvykkyys on kriittinen 

kilpailutekijä. Martelan ja Jarenkon (2017, 11) mukaan toimintaympäristön no-

pean muutoksen ja monimutkaisuuden vuoksi yritysten on oltava entistä muun-

tautumiskykyisempiä ja ketterämpiä. Muun muassa organisaatioiden jäykät ra-

kenteet ovat esteenä uudistumiselle. Myös johtaminen muuttuu itsenäisen asian-

tuntijatyön syrjäyttäessä rutiinitöitä. Koronavirusepidemia on osoittanut, että yri-

tysten on opittava muuttumaan yhä nopeammin, mikä vaatii organisaatioraken-

teiden uudistamista ja tulevaisuuden asemoimista uudelleen. (De Smet, Pacthod, 

Relyea ja Sternfels 2020.)  

Useat hierarkiatasot organisaatioissa luovat tehottomuutta ja mutkistavat päätök-

sentekoa ja tiedonkulkua (Hamel 2011). Uudet rakenteet toimivat nykyteknolo-

gian mahdollistamana (Martela ja Jarenko 2017, 11) ja niitä hyödyntämällä tiimit 

voivat organisoitua tavalla, jossa hallinnoivaa esihenkilöä ei tarvita. Johtaminen 

on disruptoitunut, sillä esihenkilöä ei tarvita tiedonvälitykseen, koordinointiin tai 

päätöksentekoon (Savaspuro 2019, 23). Jatkuva muutos ja muutosnopeuden 

kiihtyminen antaa aihetta pohtia, millaisella toimintakulttuurilla, osaamisella ja 

johtamisella varmistetaan yrityksen menestys. Yhtenä ratkaisuna voi olla ketterän 

toimintatavan ja johtamisen käyttöönotto organisaatiossa sekä itseohjautuvuu-

den kehittäminen. 

Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, miten toimeksiantajayritys LapIT Oy:n asi-

antuntijoiden itseohjautuvuutta voidaan lisätä ketterän johtamisen keinoin. Tutki-

muksessa haettiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

• Millä ketterän johtamisen keinoilla voidaan vaikuttaa asiantuntijoiden 

oma-aloitteisuuden lisääntymiseen?  

• Mikä lisää itseohjautuvuutta asiantuntijatiimin toiminnassa?  

 

Opinnäytetyössä pyrittiin kartoittamaan LapIT Oy:n asiantuntijoiden ja esihenki-

löiden valmiuksia ketterän johtamisen käyttöönottoa varten nykytilakartoituksen 
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kautta. Tutkimuksen tavoitteena oli rakentaa tutkimustulosten perusteella kehit-

tämisehdotus ketterän johtamisen käyttöönottoa varten. Ketterää johtamista tar-

kastellessa havaittiin, että itseohjautuvuus on olennainen osa ketterää toiminta-

kulttuuria, joten itseohjautuvuus nostettiin ketterää johtamista tukevaksi teemaksi 

mukaan tutkimukseen.  

Tutkimus vastasi aitoon työelämän tarpeeseen kehittää organisaatiota ja luoda 

tehokkaampaa toimintakulttuuria toimeksiantajayritys LapIT Oy:ssä. Ketterä joh-

taminen ja siihen vahvasti kytkeytyvä itseohjautuvuus olivat teemoina ajankoh-

taisia sekä kiinnostavia ja niiden avulla haluttiin kehittää toimintaa toimeksianta-

jayrityksessä. Tähän artikkeliin on tuotu tutkimuksen kannalta olennainen tieto-

perusta ja sekä ketterän johtamisen kehittämisen kannalta olennaiset keinot ja 

niiden valinnat.  

LapIT Oy:n toimintaympäristö 

LapIT Oy suunnittelee ja toteuttaa ICT-ratkaisuja informaatio- ja viestintäteknolo-

giaympäristöihin. Se tarjoaa syvällistä erityisosaamista vaativiin prosesseihin, 

arkkitehtuureihin, ratkaisusuunnitteluihin, tietosuoja- ja -turvaan sekä hankintaan 

ja projektinhallintaan liittyviä ratkaisuja. (LapIT Oy 2021, 9.) LapIT Oy:n asiak-

kaita ovat kuntasektorin, julkishallinnon ja terveydenhuollon organisaatiot (LapIT 

Oy 2021; Niva 2021). Yrityksen toiminta on jaettu kahteen liiketoiminta-aluee-

seen, sosiaali- ja terveys eli sote-palveluihin ja kuntapalveluihin. Sote-liiketoi-

minta käsittää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkuudet ja palvelut sekä niiden 

kehittämisen. Kuntapalvelut sisältävät kunnan kaikki muut toiminnot, kuten hal-

linnon, sivistyksen, tekniset palvelut ja ympäristöpalvelut. Suurimmat asiakkaat 

ovat Lapin sairaanhoitopiiri ja Rovaniemen ja Kuusamon kaupungit. (Niva 2021.)  

LapIT Oy:n toimintaympäristöön vaikuttavia muutoksia ovat esimerkiksi väestö-

rakenteen ikääntyminen ja heikon taloustilanteen tuomat kaupunkien, kuntien ja 

kuntayhtymien kustannussäästöt (LapIT Oy 2020, 3). Muuttuvat ikärakenteet 

asiakasorganisaatioissa luovat uudenlaisia tarpeita sähköisille ratkaisuille ja au-

tomaatiolle. Näiden ohella lainsäädäntö ja sen muutokset ohjaavat yrityksen toi-

mintaa ja muun muassa tietoturvallisuuden ylläpito vaatii aktiivista kehittämistä ja 

ajan tasalla pysymistä. (LapIT Oy 2020, 3.) Yrityksessä pyritään varmistamaan 
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osaamisen ylläpito lisäämällä ammattitaitoa, kouluttamalla sekä jatkuvalla osaa-

misen kehittämisellä yhteistyössä asiakkaiden kanssa (LapIT Oy 2020, 9). Uu-

distuvat työn tekemisen tavat edellyttävät tulevaisuudessa innovatiivisia oivalluk-

sia siitä, miten työntekijät pysyvät motivoituneina virtuaalisissa ympäristöissä 

(Auvinen ja Lämsä 2020, 17). 

 

KETTERÄ JOHTAMINEN JA ITSEOHJAUTUVUUS 

Ketterä johtaminen 

Ketterä johtaminen (engl. Agile management) toimii yläkäsitteenä useille johta-

miskäytännöille (Denning 2016, 2), kuten scrum, kanban ja lean. Scrum, painot-

taa luovaa ja mukautuvaa tiimityöskentelyä, kanban pyrkii nopeuttamaan proses-

seja ja vähentämään niissä käytettyä työaikaa ja lean vähentämään turhaa työtä 

ja käytäntöjä koko organisaatiotasolla (Rigby, Sutherland ja Takeuchi 2016, 10). 

Nimensä mukaisesti ketterän johtamisen voidaan ajatella olevan nopealiikkeistä 

toimintaa ja de Borban, Trabasson ja Pessôan (2019, 63–65) mukaan ketterä 

johtaminen on nopeaa reagointia ja ympäristöön adaptoituvaa toimintaa, joka on 

lähellä asiakasta. Sen lähtökohtana voidaan nähdä organisaatioiden kyky oppia 

ja muuttaa toimintatapojaan nopeasti (Otala 2018, 24) ja toiminnan tarkan suun-

nittelun sijaan panostetaan kykyyn reagoida ympäristön muuttuviin tekijöihin 

(Parker, Holesgrove ja Pathak 2014, 118).  

De Smet ym. (2020) toteavat, että sopeutuminen muutoksiin, nopea päätöksen-

teko, tehokkaat prosessit ja rakenteet auttavat kannattelemaan muuttuvassa 

maailmassa. Itseohjautuvuus lisää ketteryyttä ja tehostaa yrityksen toimintaa, 

muutoskyvykkyyttä ja reagointia muutoksiin parantaen samalla tuloksentekoky-

kyä. Itseohjautuvuuden avulla valtaa ja vastuuta voidaan siirtää työntekijöille, 

mikä vahvistaa autonomiaa ja vaikutusmahdollisuuksia työn sisältöön ja päämää-

riin. Näillä keinoilla myös työn mielekkyys ja motivaatio kasvavat. (Launonen, 

Koistinen ja Mäkkeli 2020, 30.) Ketterät toimintatavat johtamisen ja tiimien työs-

kentelyn uudistajana voivat siis itseohjautuvuuden kehittämisen ohella tuoda yri-

tyksille keinoja menestyä muutoksessa (De Smet ym. 2020).  
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Ketterät toimintatavat vapauttavat aikaa tärkeämmille toiminnoille, kun esimer-

kiksi tarkan suunnittelun, tarpeettomien kokousten ja liiallisen dokumentoinnin si-

jaan keskitytään reagoimaan ja vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin 

(Rigby ym. 2016, 10). Ketteryyden voidaan siis ajatella olevan enemmänkin ajat-

telutapa, jonka mukaan yritys suhtautuu ympäröivään maailmaan (Otala 2018, 

25). Ketterän johtamisen menetelmät painottuvat tekniikan alalle, jolle tyypillistä 

on jatkuva muutos. Jatkuva muutos on yksi ketterän johtamisen avainteemoista, 

ja de Borban ym. (2019, 65) mukaan ketterät menetelmät luovat vastakohtia pe-

rinteisille ohjelmistotuotannon hierarkkisille ja byrokraattisille menetelmille. Tätä 

samaa näkemystä voidaan soveltaa tutkimuksen toimeksiantajana ICT-alalla toi-

mivan LapIT Oy:n toimintaan. Jatkuva muutos on ICT-alalle tyypillinen piirre, ja 

alan sisäisten muutosten lisäksi toimintaympäristön muutokset tuovat haasteita 

(LapIT Oy 2020, 3). Teknologiateollisuuden muutokset puolestaan vaikuttavat 

kaikkiin muihinkin toimialoihin (Vestala 2015, 6). 

Ketterät johtajat ovat innovatiivisia ja joustavia sen lisäksi, että kykenevät enna-

koimaan muutoksia ja tekemään nopeita ratkaisuja (Hall ja Rowland 2016, 943). 

Johtaminen nähdään valmentavana toimintana (Kaijala ja Tolvanen, 2020, 98) ja 

ketterän johtamisen pääperiaatteisiin kuuluu muun muassa pyrkimys poistaa 

mahdolliset esteet, jotka voivat vaikeuttaa tiimin tavoitteisiin pääsyä (Parker ym. 

2014, 118). Ketterässä organisaatiossa työntekijöitä kannustetaan jakamaan 

omaa osaamistaan ja kokeilemaan uusia toimintatapoja, ilman pelkoa siitä, että 

virheistä rangaistaan. Johtajan tehtävä on enemmänkin olla suunnan näyttäjä, 

joka mahdollistaa työssä onnistumisen. (Kaijalainen ja Tolvanen 2020, 98, 230.) 

Ketterän organisaation ominaisuuksia voidaan tarkastella kuvion 1 kautta: 
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Kuvio 1. Ketterä organisaatio (Dühring ja Zerfass 2021, 4 mukaillen) 

Kuvion 1 mukaisesti ketterän organisaation työkaluihin lukeutuvat esimerkiksi 

srcum, kanban ja lean, jotka mahdollistavat tuotantovaatimusten ja ratkaisujen 

kehittymisen autonomisten ja monialaisten tiimien yhteistyössä (Denning 2016, 

2). Ketterät menetelmät rikkovat organisaatioiden perinteisiä rakenteita ja etenkin 

nuorten työntekijöiden sitouttaminen on tärkeää, kun uralla eteneminen ei välttä-

mättä tapahdu nousemalla askel kerrallaan hierarkiassa ylöspäin (Dühring ja Zer-

fass 2021, 12). Ketteryys vaatii myös harjoittelua ja yksi tärkeistä elementeistä 

on uusi ajattelutapa koko organisaatiotasolla (Rigby ym. 2016, 11). Ketterässä 

organisaatiossa tiimeille ja henkilöstölle annetaan vastuuta omasta toiminnasta 

ja toiminta perustuu itseohjautuvuuteen ja bottom-up näkökulmaan, jossa johta-

minen tapahtuu alatasolta ylätasolle ja itseohjautuvat tiimit johtavat omaa toimin-

taansa (Kaijala ja Tolvanen, 2020, 98).  

Mikromanageroinnin eli pikkuasioihin puuttuvan ja tarkkailevan johtamisen (Au-

vinen ja Lämsä 2020, 10) vähentäminen vapauttaa aikaa vaativampiin työtehtä-

viin (Rigby ym. 2016, 10) ja horisontaaliset rakenteet mahdollistavat entistä pa-

remman lisäarvon tuottamisen asiakkaille (Denning 2016, 1). Monialaiset tiimit 

puolestaan laajentavat näkemystä ja kasvattavat yksiköiden välistä luottamusta 

ja kunnioitusta (Rigby ym. 2016, 10). Monet ICT-yritykset ovat rakentaneet uu-

denlaista yrityskulttuuria ja johtajuutta vähentämällä ylhäältä johtamista luoden 

kannustusta luovuuteen sekä tekemisen kulttuurin mahdollistamista (Vestala 

2015, 6). Rigbyn ym. (2016, 10) mukaan ketterän johtamisen on todettu lisäävän 

tiimien tuottavuutta ja työntekijöiden tyytyväisyyttä.  
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Yritykset ovat hyödyntäneet ketterän johtamisen keinoja toiminnassaan ennen-

kin, mutta toimintaympäristöjen muuttuessa nopeasti, ne ovat saaneet enemmän 

huomiota (Dühring ja Zerfass 2021, 2). Muun muassa asiakkaiden jatkuvasti 

muuttuvat tarpeet vaativat nopeaa reagointia (Otala 2018, 24; Dühring ja Zerfass, 

2021, 9) ja ketterän johtamisen iteratiivinen eli syklinen toimintatapa mahdollistaa 

nopean reagoinnin ympäristön muutoksiin. Ketterän organisaation toimintatavat 

ovat jatkuvasti kehittyviä, asiakkaisiin sitoutuvia ja asiakaskokemuksen paranta-

miseen pyrkiviä ja sisältävät arvoja, kuten yhteistyö ja tiimien voimaannuttaminen 

(de Borba ym. 2019, 63–65). Muun muassa projektit voidaan muodostaa itseoh-

jautuviksi ja joustaviksi kokonaisuuksiksi, jotka sisältävät miniprojekteja, prototy-

pointia ja testaamista varsinaisen projektin sisällä (Conforto, Salum, Amaral, da 

Silva, de Almeida, 2014, 24). 

Projektijohtamisen näkökulmasta katsottuna ketteriä menetelmiä on mahdollista 

hyödyntää silloin kun halutaan esimerkiksi saavuttaa parempia tavoitteita tai yk-

sinkertaistaa projektien hallintaa. Tällöin painopisteeksi valitaan esimerkiksi inno-

vatiivisuus ja asiakkaille arvon tuottaminen projektin hallinnollisen johtamisen si-

jaan. (Conforto ym. 2014, 22.) Bambauer-Sachsenin ja Helblingin toteuttaman, 

ohjelmistojen kehityshankkeisiin kohdistuneen tutkimuksen (2021) mukaan ket-

terät projektin hallintamenetelmät nostavat projektien kokonaisasiakastyytyväi-

syyttä. Tyytyväisyyden kerrottiin pääasiassa kohdistuvan kuitenkin prosessin su-

juvuuteen lopputuloksen sijasta, joten voidaan todeta, että ketteryys ei aina pa-

ranna lopputulosta, mutta prosessi voi hyötyä ketteristä menetelmistä.  

Yrityksen ketterä toiminta vaatii myös sitä, että yritys oppii ketterästi. Esimerkiksi 

työtehtävien muuttuessa henkilöstö hakee itsenäisesti työhönsä sovellettavaa 

tietoa, jota voidaan hyödyntää työssä välittömästi. (Otala 2018, 26.) Opittu asia 

pääsee heti käytäntöön ja oppiminen on tarvelähtöistä (Jarenko 2019). Kozlows-

kin ja Bellin (2013, 53–54) mukaan autonomiset tiimit kykenevät hyödyntämään 

kokemustietoa ja oppimaan uusia asioita tehokkaammin. Ketterällä oppimisella 

ei ole selkeää tavoitetta tai suuntaa, eikä oppimisprosessi ole ennalta suunnitel-

tua. Oppiminen tapahtuu kokeilujen, tiedonhankinnan, palautteiden ja virheiden 

ja edestakaisin -liikkeiden kautta. Tärkeä oppimiskeino on kokeilukulttuuri, jossa 

ideoita tuotetaan ja testataan, tietoa kerätään ja analysoidaan. (Otala 2018, 24–
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25.) Ketterä oppiminen vaatii itseohjautuvuutta, sisäisen motivaation kautta tule-

vaa halua ja kannustusta (Jarenko 2019; Otala 2018, 26). Silti ketterää oppimista 

pitää myös johtaa (Jarenko 2019). 

Itseohjautuvuus 

Organisaatiotasolla itseohjautuvuus (engl. Self-direction) on hyvä termi kuvaa-

maan ketterää ja jatkuvasti muotoaan muuttavaa toimintaa (Tammeaid ja Virta-

nen 2020, 88). Perinteisessä hierarkkisessa yrityksessä ylin johto organisoi työn 

ja koordinoi toimintaa. Käskyt ja informaatio valuvat hierarkiaa pitkin alaspäin 

työntekijöiden suorittaessa käsketyt työt. Johdolle toiminta on ennustettavaa ja 

kontrollin alla, mutta työntekijöiden näkökulmasta työskentely voi olla ahdasta ja 

toiminnan kehittäminen hankalaa. Tuloskontrolloidussa organisaatiossa työnteki-

jät voivat organisoitua, kuten haluavat ja hierarkioita ei ole, mutta työntekijä eivät 

silti ole itseohjautuvia. Työ on kontrolloitu esimerkiksi sovelluksella, joka määrit-

telee tiukat raamit toimia optimoidusti ja tehokkaasti. (Martela ym. 2017, 15–18.) 

Itseohjautuvuuden määrän ja organisaation itseorganisoitumisen yhteyksiä voi-

daan jäsennellä alla olevan kuvion 2 kautta: 

 

Kuvio 2. Organisaatioiden jaottelu itseohjautuvuuden ja itseorganisoitumisen määrän 

mukaan (Martela ym. 2017, 14) 

Itseorganisoitumisessa on eri tasoja. Yksittäinen tiimi tai yksikkö voi toimia itse-

näisesti tai esimerkiksi koko organisaatio voi olla itseorganisoitunut. (Martela ja 

Jarenko 2017, 12–13.) Itseohjautuvassa tiimissä ei välttämättä ole esihenkilöä 
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ollenkaan ja tällöin esimerkiksi työnjaolliset seikat jäävät tiimien itsensä ratkais-

taviksi (Kaijala ja Tolvanen 2020, 98). Tiimit ottavat vastuuta omasta työstä ja 

johdolla on luottamusta tiimin itsenäiseen toimintaan (Aaltonen, Ahonen ja Sahi-

maa 2020, 252–253). Autonomia mahdollistaa tiimin toiminnan tehokkaan kehit-

tämisen alati muuttuvissa toimintaympäristöissä (Martela ja Jarenko 2017, 22–

24). 

Yleensä itseohjautuvuuden käsitteellä tarkoitetaan kykyä johtaa itse itseään il-

man ulkopuolisen kontrollin tai ohjauksen tarvetta (Savaspuro 2019, 15; Launo-

nen ym. 2020, 30). Työntekijän itseohjautuvuus on vapautta päättää omaan työ-

hön kuuluvista asioista. Itseohjautuva henkilö tiedostaa työn päämäärät ja pyrkii 

tavoittelemaan niitä itsenäisesti. Kyse on henkilön ominaisuudesta ja vallasta 

päättää työstään. (Martela, Hakanen, Hoang ja Vuori 2021, 4.) Itseohjautuvuus 

vaatii sisäistä motivaatiota sekä osaamista päämäärän tavoitteluun. Yksilö tarvit-

see kykyä johtaa itseään ajanhallinnassa, priorisoinnissa ja tehtävien asetan-

nassa sen sijaan että henkilö ulkoistaisi ne esihenkilölleen. (Martela ja Jarenko 

2017, 12.)  

Itseohjautuvuus vaatii lisäksi henkilöltä organisointikykyä, järjestelmällisyyttä, it-

setarkkailua ja korjaavan palautteen antamista itselleen (Aaltonen ym. 2020, 252; 

Houghton ja Yoho 2005, 67). Oma sisäinen motivaatio kehittyy henkilön tarpei-

den täyttämisestä, joita ovat yhteenkuuluvuus, yhteisöllisyys, autonomia ja ky-

vykkyyden kokemukset (Deci ja Ryan 2000, 76). Jarenko (2020) toteaa sisäisen 

motivaation ja itseohjautuvuuden kehittämisen lähtevän mielekkäästä työnku-

vasta ja tavoitteista. Itseohjautuvuuden eri tasoja ovat yksilö-, tiimi- ja organisaa-

tiotasot. Kaikissa näissä tasoissa kyse on päätöksenteon hajauttamisesta ja au-

tonomian lisäämisestä. (Kostamo, Vuori ja Vänttinen 2020, 8.) Itseohjautuvassa 

organisaatiossa kontrollia ei tarvita, vaan pohjalla on työntekijöiden kuuntelu ja 

autonomia (Martela 2017, 15), joka lisää sisäistä motivaatiota (Kostamo ym. 

2020, 8). Asiat voidaan päättää orgaanisesti, jolloin hyvät käytänteet leviävät or-

ganisaatiossa ilman perinteistä ylhäältä alhaalle tapahtuvaa johtamista. (Martela 

2017, 15.)  

Itseohjautuvuuden teoriaa voidaan täydentää itsemääräämisteorialla, jonka mu-

kaan sisäinen ja ulkoinen motivaatio vaikuttavat henkilön itseohjautumiseen. Si-
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säinen motivaatio rakentuu henkilön omasta kiinnostuksesta asiaa kohtaan ja ul-

koinen motivaatio kumpuaa ulkoisista päämääristä, esimerkiksi toiminnasta kohti 

palkkiota tai voittoa. Jotta työssä suoriutumista voidaan ymmärtää, täytyy tarkas-

tella sekä sisäistä että ulkoista motivaatiota. Nämä molemmat ovat kytköksissä 

tuloksellisuuteen, tyytyväisyyteen, luottamukseen ja hyvinvointiin työpaikalla. 

(Cagné ja Deci 2005, 356.) Vahva kokemus itseohjautuvuudesta on yhteydessä 

suurempaan työn imuun ja alhaisempaan työuupumukseen. Itseohjautuvuutta 

kokevat työntekijät voivat kokevat työnsä merkityksellisemmäksi, mikä vaikuttaa 

sitoutumiseen työpaikkaa kohtaa. (Martela ym. 2021, 4.)   

Osallistavassa organisaatiossa työntekijät toimivat omaehtoisesti saaden tilaa to-

teuttaa itseään työssään. He raportoivat esihenkilöilleen, ja esihenkilöt toimivat 

muuten esimerkiksi valmentavassa roolissa perinteisen kontrolloivan johtajan 

roolin sijaan. (Martela ym. 2017, 15–18.) Jos henkilö motivoituu sisäisesti ulkoi-

sen ohjauksen sijasta, on hänen työsuorituksensa paljon parempaa. Ihmisellä on 

tarve kokea yhteenkuuluvuuden tunnetta johonkin ryhmään, pätevyyden tunnetta 

omasta osaamisestaan, esimerkiksi palautteen kautta, ja saada vaikutusmahdol-

lisuuksia päätöksentekoon sekä toimimiseen itsenäisesti. (Deci ja Ryan 2000, 

69.) Menestyksekäs itseohjautuva organisaatio huolehtii yksilön ja tiimin autono-

mian ohella myös sisäisen motivaation osa-alueista, yhteisöllisyydestä ja kompe-

tenssista (Kostamo ym. 2020, 10).  

Monet kotimaiset ja kansainväliset esimerkit osoittavat, että itseohjautuvissa or-

ganisaatioissa voidaan rakentaa menestyvää liiketoimintaa, jossa työntekijöiden 

motivaatio ja sitoutuminen yhdistyvät kustannussäästöihin. Edelläkävijäorgani-

saatioita yhdistävät samakaltaiset ominaisuudet, joita ovat matala hierarkia (val-

lan hajauttaminen läpi organisaation), työntekijöiden vahva itseohjautuvuus (oi-

keus tehdä päätöksiä ilman esihenkilön lupaa), työntekijöiden korkea hyvinvointi 

ja sisäinen motivaatio ja menestys perinteisillä tulosmittareilla. (Martela 2021, 

12.) Menestyneitä, itseohjautuvasti toimivia organisaatioita ovat esimerkiksi hol-

lantilainen kotihoitopalveluja tarjoava Buutzorg, jossa on äärimmäisen matala 

hierarkia, kiertävät työtehtävät ja tiimin yhteinen vastuu tuloksista. Kaikilla tii-

meillä on sama tavoite, työntekijät koulutetaan ratkaisukeskeiseen vuorovaiku-

tukseen ja lisäksi yritys on yltänyt alaa korkeampaan asiakas- ja työtyytyväisyy-

teen, alempiin sairauspoissaoloihin ja pienempään henkilöstövaihtuvuuteen sekä 
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korkeampaan tuottavuuteen. Työntekijöiden autonomian vahvistamisen voi par-

haimmillaan tuottaa parempaa tulosta kuin perinteiset hierarkkiset organisaatiot. 

(Martela 2021, 6–8; Vuori 2021, 28–30.) Tiimeillä on aidosti valtaa ja vastuuta 

työstään, myös sellaisille osa-alueille, joita harvoin luovutetaan perinteisimmissä 

organisaatioissa tiimeille (Tammeaid ja Virtanen 2020, 88). 

 

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tutkimusmenetelmät ja aineistonkeruu 

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmänä käytettiin laadullista tutkimusta ja tutkimus-

strategiaksi valittiin tapaustutkimus. Laadullisessa tutkimuksessa tutkijaa kiinnos-

taa päästä perille tutkittavien kokemuksista ja ajatuksista tutkittavaa ilmiötä tai 

asiaa kohden (Puusa ja Juuti 2020, 9). Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä 

yleistyksiin, vaan ymmärretään toimintaa, kuvataan ilmiötä tai annetaan sille teo-

reettisesti mielekäs tulkinta (Pitkäranta 2014, 98). Tutkittavaksi tapaukseksi ra-

jautui LapIT Oy:n asiantuntijoiden itseohjautuvuuden kehittäminen ketterän joh-

tamisen keinoin.  

Tapaustutkimus sopi tähän tutkimukseen, koska se soveltuu hyvin kehittämiseh-

dotuksen luomiseen ja tutkimus voidaan kohdistaa sekä yritykseen että sen 

osaan tai prosessiin (Ojasalo, Moilanen ja Ritalahti 2015, 5). Tapaustutkimus mu-

kautuu erilaisiin tutkimusympäristöihin, mutta on kuitenkin tiiviisti tutkimusympä-

ristön kontekstiin sidottu (Puusa ja Juuti 2020, 186, 198). Tapaustutkimuksen 

vahvuutena nähtiin se, että koska se pyrkii intensiivisesti tutustumaan tutkitta-

vaan tapaukseen, voitiin sillä saada organisaatiokohtaisesti hyödyllistä tietoa, 

joka oli tässä tutkimuksessa nimenomaan LapIT Oy:lle suunnattua tietoa. Vas-

taavasti tutkimuksen yleistettävyys on heikompaa. (Ojasalo ym. 2015, 52–53.) 

Laadullisen tutkimuksen ja tapaustutkimuksen teoriaa on käsitelty laajemmin ar-

tikkelikokoelman yhteisessä tietoperustassa. 

Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmäksi valittiin puolistrukturoitu teemahaas-

tattelu. Menetelmään päädyttiin, koska haluttiin varmistaa vapaampi haastattelun 

kulku ja mahdollisuus lisäkysymyksiin. Puolistrukturoidussa haastattelussa kysy-

myksiä ei välttämättä ole tarkkaan etukäteen määritelty. Haastattelija voi vaihtaa 
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kysymysten esitys- tai sanajärjestystä eikä vastaukset ole kytketty valmiisiin vaih-

toehtoihin, vaan haastateltava voi vastata kysymykseen vapaasti. (Hirsjärvi ja 

Hurme 2015, 46–48; Eskola, Lätti ja Vastamäki 2018, 24; Pitkäranta 2014, 91.) 

Puolistrukturoitu teemahaastattelu myös sopi toimeksiantajayrityksen tilanteen 

kartoittamiseen, koska sen koettiin olevan kyselylomaketta joustavampi tapa ja 

siinä on mahdollisuus laajentaa ja täsmentää vastauksia. (Hirsjärvi ja Hurme, 

2015, 35–36.) Teemahaastattelua on käsitelty tarkemmin artikkelikokoelman yh-

teisessä tietoperustassa. 

Tutkimuksen toteutus ja aineiston analysointi 

Tutkimuksen toteutus aloitetiin tammikuussa 2021. Tapaustutkimukseen kuulu-

vat tietyt vaiheet riippumatta siitä, millaista tapaustutkimusta ollaan tekemässä 

(Eriksson ja Koistinen 2005, 19). Nämä eri vaiheet on listattu tarkemmin yhtei-

sessä tietoperustassa. Tutkimuksen toteutus on kuvattu alla olevan kuvion avulla. 

 

Kuvio 3. Tutkimusprosessin kuvaus 

Tutkimuksen toteutus eteni kuvion 3 mukaisesti. Onnistuneen tutkimuksen pe-

rustana ovat muun muassa huolellisesti laaditut tutkimuskysymykset (Valli 2018, 

93), joten niiden laadintaan kiinnitettiin erityistä huomiota ja kysymyksiä pohdittiin 

yhdessä toimeksiantajan kanssa. Seuraavaksi rakennettiin tutkimuksen teoreet-

tinen viitekehys perehtymällä olemassa olevaan kirjallisuuteen ja tutkimuksiin. 

Tutkimusmenetelmien valinnan jälkeen laadittiin teemahaastattelujen kysymyk-

set. Kysymykset hyväksytettiin toimeksiantajalla ja niissä huomioitiin sekä toi-

meksiantajan kehittämistarpeet että tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Vilkan 

(2021, 109) mukaan haastateltavat on hyvä valita muun muassa asiantuntemuk-

Tutkimuskysymysten 
laadinta

Teoreettisen 
viitekehyksen 
kokoaminen

Tutkimusmenetelmän 
valinta

Teemahaastattelujen 
toteutus

Aineiston analysointi Keskeisten tulosten 
koostaminen Tulosten analysointi Kehitysehdotusten 

laadinta 
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sensa ja osaamisensa vuoksi, joten heidät valittiin työroolinsa perusteella yh-

dessä henkilöstöpäällikön kanssa. Haastattelut toteutettiin Teamsin välityksellä 

keväällä 2021. Yksi haastateltavista vastasi haastattelukysymyksiin sähköpos-

titse ajallisten haasteiden vuoksi. Myös nämä vastaukset on huomioitu tutkimuk-

sessa.  

Aineiston riittävyyden tarkasteluun saturaatio on hyvä keino (Pitkäranta 2014, 98; 

Vilkka 2021, 121). Tutkimuksen haastatteluja jatkettiin niin kauan, kunnes vas-

taukset alkoivat toistamaan itseään ja uusia olennaisia asioita ei tullut enää esille. 

Tässä tilanteessa uudet haastateltavat eivät antaisi tutkimukseen enää uutta (Pit-

käranta 2014, 98; Vilkka 2021, 121). Haastattelut litteroitiin haastattelujen jäl-

keen. Litterointi on haastattelun tekstimuotoon muuttamisen lisäksi tutkijan vuo-

ropuhelua aineiston kanssa (Vilkka 2021, 110). Tutkimustuloksia käsiteltiin sisäl-

lönanalyysin kautta Wordissa ja haastatteluvastaukset jaettiin neljään eri päätee-

maan, joita olivat johtaminen, itseohjautuvuus, työvälineet ja ympäristön muutok-

set sekä vuorovaikutus. Sisällönanalyysissa pyritään tuomaan aineistosta esille 

tekstissä esiintyvät merkitykset. Aineistosta kerätään esiin tiivistetty ja yleistävä 

kuvaus, aineiston informaatioarvoa menettämättä. (Tuomi ja Sarajärvi 2018, 91.)  

Aineistoa tarkasteltiin sisällönanalyysiä käyttäen. Haastattelujen vastaukset tau-

lukoitiin ja jaettiin kunkin teeman alle ja ne käsiteltiin teemoittain. Vastauksista 

haettiin toistuvia asioita sekä yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia ja vastauksista 

koostettiin keskeiset tulokset. Sisällönanalyysia on käsitelty laajemmin yhtei-

sessä artikkelipohjassa. Tutkimuksen tuloksia analysoitiin tämän artikkelin teo-

reettista viitekehystä hyödyntäen. Kun tutkimusaineisto oli käsitelty ja analysoitu, 

voitiin luoda kehitysehdotus LapIT Oy:lle (Ojasalo ym. 2015, 54). Kehitysehdo-

tukset ovat luettavissa tämän artikkelin lopussa.   

 

KESKEISET TUTKIMUSTULOKSET 

Tutkimukseen haastateltiin yhteensä kahdeksaa LapIT Oy:n esihenkilöä, liiketoi-

mintajohtajaa tai valmentajaa. Haastatteluiden teemoina olivat johtaminen ja ket-

terään johtamiseen liittyvät asiat, joita käsiteltiin vuorovaikutuksen ja itseohjautu-

vuuden sekä työympäristön käsitteiden kautta. Alla on eritelty tutkimuksesta 

nousseet keskeiset tulokset. 
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Johtaminen ja päätöksentekokulttuuri 

Haastateltavat kuvailivat yrityksen johtamistyyliä muun muassa keskustelevaksi, 

oikeudenmukaiseksi, valmentavaksi ja päivittäistä työtä tukevaksi. Vastauksista 

nousi esiin luottamus ja pyrkimys antaa vastuuta yksikölle ja asiantuntijoille itsel-

leen omasta päivittäisestä työstä. Päätöksentekokulttuuri oli haastateltavien mu-

kaan keskustelevaa, osallistavaa ja pyrki yhteiseen näkemykseen. Yhteisen nä-

kemyksen muodostaminen ei kuitenkaan ollut vastaajien mukaan kaikissa tilan-

teissa mahdollista, vaan tiimiläisten kanssa keskustelun jälkeen esihenkilö tai 

johtaja teki päätöksen itsenäisesti. Päätöksistä riippuen, erityisesti silloin, kun ne 

koskivat itse työn tekemistä, tiimiläisten osallistuminen päätöksiin oli vastaajien 

mukaan korkealla tasolla ja asiantuntijoiden näkemyksiä huomioitiin päätöksen-

teossa.  

Jokapäiväisen työn osalta päätöksenteon koettiin olevan asiantuntijoiden osalta 

toisinaan hyvinkin vapaata. Päätöksissä noudatettiin yrityksen strategiaa ja sovit-

tuja toimintatapoja. Esihenkilöt kertoivat olevansa vastuussa yksikkönsä päätök-

senteosta ja sovittujen raamien noudattamisesta, joten vastuun päätöksistä kan-

toi lopulta esihenkilö. Vastaajat kokivat, että yksikköjen esihenkilöt voivat kuiten-

kin hyvinkin vapaasti johtaa omaa yksikköään ja yksiköille annettiin paljon vas-

tuuta omasta toiminnastaan. Kerrottiin, että toiminnan tuli noudattaa yrityksen yh-

teisiä sovittuja käytäntöjä ja toimintatapoja. Haasteeksi eräs haastateltava mai-

nitsi esimerkiksi aikataululliset haasteet, joiden vuoksi koettiin, että muun muassa 

suunnittelu- ja kehittämistyöhön ei ollut riittävästi aikaa.  

Asiantuntijoiden itseohjautuvuus 

Haastateltavien mukaan LapIT Oy:n asiantuntijat olivat pääosin itseohjautuvia ja 

oma-aloitteisia omassa työssään, mutta vastaukset vaihtelivat osastoittain. Kaikki 

vastaajat odottivat oma-aloitteisuutta asiantuntijatasoisessa työssä. Päivittäisen 

työn osalta asiantuntijoille annettiin vastaajien mukaan paljon vastuuta oman työn 

organisoinnista ja aikatauluttamisesta. Vastuu ja vapaus päättää omasta työs-

tään koski pääasiassa sitä, miten ja millä aikataululla työtehtävä toteutetaan. Itse 

työtehtäviä ei voinut valita. Asiantuntijoiden itseohjautuvuudessa oli haastatelta-

vien mukaan paljon yksilöllisiä eroja.  Itseohjautuvuus nähtiin henkilöiden ominai-

suutena, jota joko on tai ei ole tai että itseohjautuvuuden tasoissa on eroja. Osa 

asiantuntijoista vaati enemmän ohjausta esimiehiltä tai tiiminvetäjiltä.  
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Itseohjautuvuutta tarkasteltiin vastaajien toimesta pääasiassa ajankäytön ja mää-

räajoissa pysyminen kannalta. Muita vastauksista nousseita asioita olivat asioi-

den priorisointikyky, liian suuresta työkuormasta viestiminen esihenkilölle sekä 

kyky delegoida tarvittaessa työtehtäviä. Osalla asiantuntijoista oli haastateltavien 

mukaan vaikeuksia edellä mainituissa asioissa. Asiantuntijat koettiin tunnollisina 

ja toisinaan se johti siihen, että työtaakat saattoivat kasaantua ja työpäivät siten 

venyä. Epävarmaksi nostettiin myös muun muassa se, onko kaikille selvää, mitä 

heiltä odotetaan ja minkälaisia päätöksiä he voivat itse tehdä. 

“Vastuun ottaminen, vastuun kantaminen, päätösten tekeminen, 

 oman työn johtaminen, niin siellä on tietenkin sitten yksilöllisiä

 eroja siinä, että miten hyvin se toteutuu siellä arjessa.” 

Vastaajat kertoivat ymmärtävänsä itseohjautuvuuden olevan asiantuntijoiden 

suunnitelmallisuutta ja kykyä aikatauluttaa omaa tekemistään päivätasolla sekä 

pidemmällä aikavälillä. Osalle asiantuntijoista kertyi paljon ylitöitä, joka nähtiin 

ongelmallisena erityisesti työssäjaksamisen kannalta. Eräs esihenkilö kertoi, että 

heille on allokoitu 20 prosenttia työajasta toiminnan kehittämiseen. Toiveena oli, 

että tämä kehittämisaika käytettäisiin hyödyksi. Lisäksi esihenkilöt toivoivat, että 

asiantuntijoilla olisi nykyistä itsenäisempi työote ja he ottaisivat yhteisesti vas-

tuuta yksikön toiminnan kehittämisestä omalta osaltaan. Tutkimuksessa selvisi, 

että toivottavana itseohjautuvuuden tasona (kuvio 4) pidettiin tilannetta, jossa asi-

antuntijoilla olisi itsenäinen työote ja työtehtävät tulisivat tehtyä ilman erillistä seu-

rantaa. 

 

Kuvio 4. Toivotut itseohjautuvuuden tasot 

itsenäinen työote

vastuunotto yksikön 
ja yrityksen 
toiminnan 

kehittämisestä

oman osaamisen 
jakaminen

vastuunotto omasta 
kouluttautumisesta
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Vastaajat toivoivat, että asiantuntijat ottaisivat enemmän vastuuta sekä koulut-

tautumisesta, työtehtävistään ja niiden kehittämisestä. Samoin toivottiin, että asi-

antuntijat kantaisivat vastuuta myös yksikön kehittämisestä, sillä heidän koettiin 

olevan työnsä parhaita osaajia. Henkilöstön koulutuksesta ja työssäoppimisesta 

haluttiin pitää huolta ja koulutukseen ja työssäoppimiseen suhtauduttiin myöntei-

sesti. Esihenkilöt kannustivat myös osaamisen ja ideoiden jakamiseen. Asiantun-

tijat ja työntekijät olivat kuitenkin vastaajien mukaan erilaisia ja persoonakohtaiset 

ominaisuudet vaikuttivat siihen, miten osaamista jaettiin yksiköissä. Oman osaa-

misen jakamista toivottiin yleisesti ja siihen kannustettiin yksiköstä riippumatta. 

Vastaajien mukaan omia ideoita ja osaamista oli mahdollista jakaa esimerkiksi 

yksikön palavereissa ja kehitysideoiden esiintuomiseen suhtauduttiin positiivi-

sesti. Haasteeksi koettiin tilanteet, joissa työntekijä vaihtoi työtehtävää. Eräs 

haastateltava mainitsi, että näissä tilanteissa vanhat työtehtävät saattoivat olla 

vielä jonkin aikaa uuden työn kanssa rinnatusten.  

Tavoitetilaksi koettiin se, että itseohjautuvuutta olisi tasaisesti kaikilla asiantunti-

joilla. Ihanteellisessa tilanteessa työtehtävät tulisivat hoidettua ajallaan, jokainen 

ottaisi työtehtävät itsenäisesti työjonosta käsittelyyn, ja asiantuntijat hoitaisivat 

asiat loppuun saakka ilman erillistä seurantaa. Haastateltavat nostivat esille muu-

tamia organisaatiossa käytössä olevia keinoja, joita voitiin käyttää halutun itse-

ohjautuvuuden saavuttamiseksi asiantuntijoiden työskentelyssä. Yhtenä tär-

keänä nostona haastateltavat toivat esiin valmentamisen. Myös ohjaamalla ja 

omalla esimerkillä johtamisella koettiin olevan vaikutuksia itseohjautuvuuden ke-

hittämiseen. Koska tutkimuksessa haastateltiin liiketoimintajohtajia, esihenkilöitä 

ja valmentajia, nousi esiin myös johdon näkemys, että myös esihenkilöt toimivat 

itseohjautuvasti. 

“Esimiehet on sillä lailla aika autonomisia ja itseohjautuvia. Että 

enempikin mä oon huolissani siitä, että miten se niitten aika riittää 

kaikkeen ja osalla ei riitäkään. Meillä on tosi isot yksiköt ja monta 

henkeä niinku johdettavana Että siellä on niinku varmaan pakko vä-

hän luovia.” 
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Eräs vastaaja koki tiimin johtamisessa haasteita myös siinä, ettei hän ainakaan 

liikaa “hiillostaisi” tai olisi “iholla”, vaan antaisi vapauden asiantuntijoille tehdä työ-

tään. Toisaalta hän koki myös, ettei sen vapauden vaikutuksena saisi tulla tun-

netta, etteikö esihenkilö välittäisi tiimiläisten töistä. 

“Tuskailen (itseohjautuvuuden tukemista) enemmän sen kanssa että 

en vaikuta mikromanageeraajalta, samalla kuitenkin niin, että olen 

kiinnostunut siitä, että miten heillä menee. Että onko jotain asioita 

mitä he eivät halua sanoa, tavallaan eivät sano ongelmaksi ennen 

kuin siitä vähän kyselee ja utelee.” 

Haastattelujen perusteella itseohjautuvuutta pyrittiin jo tutkimuksen tekemisen ai-

kana edistämään ja lisäämään yksiköissä erilaisin keinoin. Eräs vastaaja kertoi, 

että asiantuntijoiden motivointiin käytettiin esimerkiksi työnkuvaa laajempien vas-

tuutehtävien antamista. Luottamuksen ilmapiirin luominen oli vastaajien mukaan 

tärkeää myös työn ohjaamisessa ja työmäärien seuraamisessa. Kun luottamus 

oli syntynyt, koettiin, että esimerkiksi työhön liittyvien kuulumisten kysyminen oli 

helpompaa. Luottamuksen merkityksestä motivoitumiseen ja sitä kautta itseoh-

jautuvuuteen korostettiin vastauksissa. 

Kokeilukulttuuri ja virheisiin suhtautuminen 

Tutkimuksen vastausten perusteella havaittiin, että organisaatiotasoinen kokeilu-

kulttuuri ei ollut välttämättä kovin korkealla tasolla, koska asiantuntijat ja työnte-

kijät olivat jokseenkin turvallisuushakuisia. Yksi haasteltava totesi, että organi-

saation kulttuuri ei ollut välttämättä kaikkein alttein muuttamaan asioita tai uudis-

tamaan toimintaa. Haastatteluissa nousi esille, että ennen muutoksia ja uudistuk-

sia asiat tuli selvittää perinpohjaisesti ja varmistaa, että kaikki mahdolliset ske-

naariot olivat varmasti käsitelty ja huomioitu muutoksen läpiviennissä. Toisaalta 

asiasta oli myös eriäviä näkemyksiä. Osa vastaajista koki, että etenkin omassa 

yksikössä pystyttiin hyvinkin vapaasti kokeilemaan uusia toimintatapoja.  

“Kokeilukulttuuri ei ole mun mielestä kauhean hyvin vielä tänne juur-

tunut. -- kaikki pitää olla niinku etukäteen perin juurin selvitettynä, 

joka ikinen mahdollisuus. - -Ei valmiina sietäminen ei ole niinku tässä 

organisaatiossa kauhean vahva.” 
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Vastusten mukaan henkilöstö halusi varmistaa muutostilanteissa mahdollisuu-

den palata tarvittaessa takaisin vanhaan toimintatapaan, jos uudistus ei jostain 

syystä olekaan toimiva heidän mielestään. Uusien toimintatapojen kokeilut eivät 

voineet olla ristiriidassa yritystason ohjeiden, kuten asiakkuuksienhoidon ohjeis-

tuksen, kanssa. Prosessin lopputulos ratkaisi, joten siihen pääsemiseksi asian-

tuntijat pystyivät toimimaan kohtuullisen vapaasti. Haastateltavien mukaan asi-

antuntijat ovat työnsä parhaita osaajia ja osasivat löytää välineet parhaaseen 

mahdolliseen lopputulokseen pääsemiseksi. Joissain asioissa asioiden käsittele-

minen yhdessä erilaisissa palavereissa edesauttoi asioiden etenemistä ja uusien 

asioiden testaamista. 

Haastattelujen perusteella virheitä käsiteltiin yrityksessä ymmärtävästi ja syyllis-

tämättä. Virheiden tekemistä voitiin kuitenkin vältellä, sillä organisaatiossa oli 

vahva halu tehdä asiat oikein. Tärkeäksi asiaksi nousi kuitenkin se, että virheet 

käsiteltiin asianomaisten kanssa kahden kesken sekä mahdollisesti anonyymisti. 

Virheestä riippuen niistä voitiin kuitenkin myös keskustella laajemmalla joukolla 

oppimistarkoituksessa. Yleinen tunnistettu virhe organisaatiossa oli aikataulujen 

pettäminen, joka johtui pääasiassa resursoinnista. Toisaalta asiantuntijat eivät 

aina tuoneet esiin olemassa olevia aikatauluongelmia, vaan aikataulun pettämi-

nen huomattiin vasta siinä vaiheessa, kun tehtävä olisi pitänyt olla jo valmis. 

Tämä johtui osittain myös dokumentointiin liittyvistä asioista, kaikki eivät kirjan-

neet työtehtäviään (tikettejä) asianmukaisesti järjestelmiin. 

Työvälineet, ympäristön muutokset ja vuorovaikutus 

Yksiköissä työskenneltiin pääasiassa etänä. Tiimipalavereja käytiin Teamsin 

kautta yksiköstä riippuen noin kerran viikossa. Nopeasti kehittyvä ala näkyi muun 

muassa jatkuvana uuden oppimisen tarpeena. Haastateltavat kokivat, että eten-

kin nuoret työntekijät ovat hyvin ajan tasalla alalla tapahtuvista muutoksista. Hy-

vänä toimintatapana havaittiin, että uusia alalle tulleita muutoksia jaettiin työyh-

teisössä asiantuntijoiden kesken.  

Vuorovaikutukseen oltiin yleisesti tyytyväisiä. Vastaajat kokivat, että yrityksessä 

oli matala kynnys olla yhteydessä kollegoihin ja esihenkilöihin. Yhteydenpidossa 

esiintyi yksilöllisiä eroja asiantuntijoiden kesken. Toiset olivat esihenkilöihin use-

ammin ja matalammalla kynnyksellä yhteydessä, toiset selkeästi harvemmin. 
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Osa esihenkilöistä edesauttoi vuorovaikutusta soittamalla työntekijöille pelkäs-

tään vaihtaakseen kuulumisia. Esihenkilöt ja asiantuntijat olivat yhteydessä toi-

siinsa pääasiassa Teamsin kautta, jonka välityksellä oli mahdollista järjestää pa-

lavereja nopeallakin aikataululla. Palavereissa oli tapana vaihtaa aluksi kuulumi-

sia ennen varsinaista työasiaa. Etätyöskentely toi kuitenkin haasteensa vuorovai-

kutukseen etenkin, kun yrityksessä ei ollut tapana pitää kameroita auki palave-

rissa. Tällöin vuorovaikutus tapahtuu ainoastaan puhumalla ja kehonkieli ja muu 

non-verbaalinen viestintä jää näkemättä. Väärinkäsitysten vaaran koettiin nous-

seen, kun toimitaan pääasiassa etänä.  

 

JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 

Tutkimuksen edetessä, teoriaan tutustuttaessa ja tutkimustuloksia analysoita-

essa havaittiin, että koko organisaation ajattelutapa ja ketteryys vaikuttaa siihen, 

millaista johtaminen on yrityksessä. Tämän vuoksi tutkimuksen tuloksia on ana-

lysoitu myös koko organisaation näkökulmasta sen lisäksi, että niitä on pohdittu 

asiantuntijatasolla.  

 

LapIT Oy:n vuoden 2023 strategiassa korostettiin yrityksen roolin olevan vahvasti 

asiakkaiden tarvitsemien palveluiden tuottaja ja järjestäjä (LapIT Oy 2021, 9). 

Ketterän johtamisen lähtökohtana on organisaation kyky oppia ja muuttaa toimin-

tatapoja nopeasti ja toimia asiakaslähtöisesti pyrkien parantamaan asiakaskoke-

musta sekä kokeilla uusia tapoja toimia omaa osaamista jakaen. (Otala 2018, 24; 

Kaijala ja Tolvanen 2020, 98; de Borba ym. 2019, 63–65). Vastauksia analy-

soidessa huomattiin, että organisaatio ei välttämättä ole kaikista nopein muutta-

maan toimintatapojaan. Lisäksi havaittiin turvallisuushakuisuuteen liittyviä piir-

teitä.  Varsinaisen vastarinnan esiintymistä ei havaittu, mutta esille nousi kuiten-

kin tarve saada yksityiskohtaiset vaihtoehdot ja ohjeet muutoksesta ja säilyttää 

mahdollisuus paluusta vanhaan toimintatapaan. Toisaalta mitä lähempänä ope-

ratiivista toimintaa oltiin, sitä mukautuvampana yrityksen toiminta nähtiin.  

 

Kuten jo todettiin, ketterän johtamisen keinot eivät välttämättä ole uusia oivalluk-

sia, ja yritykset ovat hyödyntäneet ketterän johtamisen keinoja toiminnassaan en-

nenkin (Dühring ja Zerfass, 2021, 2). Ketterässä toimintatavassa ei ole tarkoitus 
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tulla valmista, vaan ympäristön ja asiakkaiden vaatimusten muutoksiin sopeudu-

taan jatkuvasti muutamalla toimintaa (Rigby ym. 2016, 10). Yksi ketterän toimin-

tatavan periaate on jatkuva kehittäminen. Jatkuvan kehittämisen toimintaperiaat-

teita voitiin havaita olevan yrityksessä jo käytössä. Asiakaslähtöinen ja ympäris-

tön muutoksiin adaptoituva toiminta voi olla haastattelujen perusteella haaste. 

LapIT Oy:n asiantuntijoiden toiminnassa havaittu keskeneräisyyden sietämisen 

vaikeus vaikeuttaa ketterää muuntautumista uusiin olosuhteisiin. Ketterälle toi-

mintatavalle ominainen tapa on nopea reagointi muutoksiin ja kokeilukulttuuri, 

jossa ideoita testataan nopeasti testaten ja analysoiden asiakaskokemuksen ol-

lessa keskiössä (de Borba ym. 2019, 63–65; Otala 2018, 24–25). Työtehtäviensä 

sisällä henkilöiden nähtiin toimivan pääosin kokeilevalla otteella testaten parhaita 

työtapoja ja -välineitä päästäkseen lopputulokseen sujuvimmin. Muutostilan-

teissa toivottiin päinvastoin hyvää suunnittelua ja mahdollisten eri skenaarioiden 

huomioimista ja kirjaamista tarkoin ylös. Tarkan suunnittelun, turhien kokousten 

ja liiallisen dokumentoinnin sijaan tulisi reagoida ja vastata nopeasti toimintaym-

päristön muutoksiin (Rigby ym. 2016, 10). Ketterään toimintatapaan siirtyminen 

vaatii tietoisen päätöksen toimintatavan käyttöönotosta, jolloin koko organisaa-

tion organisoituminen järjestetään ketterän mallin mukaisesti. Ketterä ajattelu-

tapa (kuvio 6) on lähellä asiakasta (de Borba ym. (2019, 63–65). 

 

Kuvio 5. Muutos ketterään ajattelutapaan (Denning 2016, 14) 

Ketterä toiminta vaatii harjoittelua ja yksi tärkeistä elementeistä on uusi ajattelu-

tapa koko organisaation tasolla (Rigby ym. 2016, 11). Ketterää ajattelutapaa 

edistää vuorovaikutteinen suhde asiakkaan, yrityksen johdon ja työntekijöiden 
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välillä. (Denning 2016, 13). Ketteryyden voidaan nähdä olevan enemmänkin ajat-

telutapa, jonka mukaan yritys suhtautuu ympäröivään maailmaan (Otala, 2018, 

25). Denning (2016, 13) nostaa tämän tärkeimmäksi elementiksi ketterään toi-

mintatapaan pyrittäessä. Toimeksiantajayrityksen organisaatiorakenteet voidaan 

tulkita olevan kohtuullisen perinteiset hierarkian edetessä ylhäältä alaspäin: toi-

mitusjohtaja, liiketoimintajohtajat, esihenkilöt ja valmentajat, ja lopulta suorittavaa 

työtä tekevät asiantuntijat ja työntekijät. Hierarkkisessa organisaatiossa hyppäys 

perinteisestä johtamistavasta yhdessä ohjautuvuuteen vaatii kaikilta organisaa-

tion jäseniltä pitkäjänteistä työtä uudenlaisen roolin ja yhteistyötavan omaksu-

miseksi. Toisaalta itseohjautuvuutta voidaan tukea ja rakentaa pienemmälläkin 

mittakaavalla, jos koko organisaatiota ei voida heti uudistaa. (Tammeaid ja Virta-

nen 2020, 88, 90.) 

Ketterän johtamisen keinoilla voidaan vaikuttaa asiantuntijoiden oma-
aloitteisuuden lisääntymiseen 

Tutkimuksessa etsittiin vastausta kysymykseen: “Millä ketterän johtamisen kei-

noilla voidaan vaikuttaa asiantuntijoiden oma-aloitteisuuden lisääntymiseen?” 

Tutkimus selvitti, että ketterän johtajan tulee toimia innovatiivisesti valmentavalla 

otteella ja näyttää suuntaa ja mahdollistaa tiimiläistensä onnistumiset. Organi-

saatio oppii kokeilemalla, ideoimalla, testaamalla ja tietoa keräämällä. (Hall ja 

Rowland 2016, 943; Parker ym. 2014, 118; Kaijala ja Tolvanen 2020, 230; Otala 

2018, 24.) LapIT Oy:ssä oli jo käytössä Kaijalan ja Tolvasen (2020, 98) nostamia 

ketterän yrityksen johtamisen keinoja, kuten yksiköiden välinen yhteistyö ja tii-

meille sekä henkilöstölle jaettu vastuu oman toimintansa kehittämisestä. Keinot 

eivät kuitenkaan olleet välttämättä systemaattisesti käytössä koko organisaation 

tasolla. Ketterän johtamisen pääperiaatteisiin kuuluu muun muassa myös pyrki-

mys poistaa mahdolliset esteet, joita voi olla tiimin tavoitteisiin pääsyn esteenä. 

(Parker ym. 2014, 118).  

 

Työssä onnistumisen esteiden poistaminen nousi tutkimuksessa yhdeksi esihen-

kilön tärkeäksi tehtäväksi. Valmentava johtaminen tuli tutkimuksessa esille vain 

harvassa haastattelussa ja silloinkin pääasiassa pyrkimyksenä toimia valmenta-

valla otteella. Valmennus kuuluu Kaijalan ja Tolvasen (2020, 98) mukaan olen-

naisesti ketterään johtamiseen. Valmentava toimintatapa vaikuttaa työtyytyväi-
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syyteen, työssä suoriutumiseen sekä sitoutumiseen. Esihenkilö tarvitsee ylem-

män johdon tuen valmennukselliselle roolilleen. Tärkeää on myös esihenkilön it-

sensä sisäistämä rooli valmentajana, taito toimia vastavuoroisesti työntekijän 

kanssa sekä kyky kuunnella. Usein valmentava tapa toimia epäonnistuu siinä, 

että työntekijöiden kanssa on liian vähän vuorovaikutusta tai valmennustaidoissa 

tai luottamuksessa on puutteita. (Uutela 2019, 21–22.) Tutkimuksen perusteella 

osa esihenkilöistä kipuili siitä, mikä on riittävä taso olla mukana arjessa sen vai-

kuttamatta liialliselta. Uutelan (2019, 22) mukaan valmentaminen voi tapahtua 

erikseen sovittuina aikoina tai päivittäisissä kohtaamisissa. Haastattelujen perus-

teella valmentava ote ja -johtaminen eivät ole välttämättä vakiintuneita toiminta-

tapoja toimeksiantajayrityksessä. 

Itseohjautuvuutta lisäävät tekijät asiantuntijoiden toiminnassa 

Tutkimuksessa etsittiin vastausta myös kysymykseen: “Mikä lisää itseohjautu-

vuutta asiantuntijatiimin toiminnassa?” Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan 

sanoa, että itseohjautuvuuden johtamisen tärkein osa-alue on esihenkilöiden toi-

mesta tapahtuva itseohjautuvuuteen kannustaminen. Toimintatapa vaatii selkeän 

päätöksen rooleista, vastuista ja tavoitteista sekä ihmisten arvostamisesta. Esi-

henkilöiden osaaminen ja kyky henkilöstön tukemisessa vaikuttaa itseohjautu-

vuuteen kannustamisessa. (Aura 2020, 54–55.) Itseohjautuva henkilö pystyy toi-

mimaan itsenäisesti ja johtamaan itseään ilman ulkopuolista kontrollia (Savas-

puro 2019, 15; Launonen ym. 2020, 30).  

LapIT Oy:n asiantuntijoiden itseohjautuvuuden tasoissa nähtiin tutkimuksen pe-

rusteella vaihtelua erityisesti työtehtävien läpiviennin ja ajankäytön suhteen. 

Koska itseohjautuminen on ominaisuus ja sisäsyntyiset motivaatiotekijät vaikut-

tavat siihen (Deci ja Ryan 2000, 69), ei näitä ominaisuuksia ole kaikilla. Itseoh-

jautuvalla työntekijällä on vapaus päättää omaan työhön kuuluvista asioista, hän 

tiedostaa työn päämäärät ja tavoittelee itsenäisesti ilman ohjausta (Martela ym. 

2021, 4; Launonen ym. 2020, 30; Martela ja Jarenko 2017, 12–13; Aaltonen ym. 

2020, 252). Itseohjautuvuuteen tarvitaan tutkimuksen perusteella enemmän tu-

kea, sillä vaikka osa asiantuntijoista kykeni hyvinkin itsenäiseen työotteeseen, 

osa tarvitsi tutkimuksen perusteella paljonkin ohjausta työssään. 
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LapIT Oy:ssä oli havaittavissa haasteita työmäärien hallinnassa ja ylitöiden ker-

tymisessä. Itseohjautuvuuden tason nostaminen ja lisävastuun antaminen voivat 

edesauttaa näiden haasteiden kasvamiseen, sillä Dühring ja Zerfass nostavat 

tutkimuksessaan (2021, 12) esille työmäärien kasvun ketterien menetelmien var-

jopuolena. Tiimien voimaannuttaminen ja vastuun antaminen johtaa useimmin 

työmäärien ja työaikojen venymiseen etenkin, mikäli ketterät menetelmät kulke-

vat perinteisten prosessien ja työtehtävien rinnalla niiden sijasta käytännössä li-

säten työmäärää. Asia on hyvä ottaa toimeksiantajayrityksessä huomioon, var-

sinkin, kun osalla asiantuntijoista (ja esihenkilöistä) työmäärät ja työajat venyivät 

nykyiselläkin.  

Kehittämisehdotukset 

Toimeksiantajaorganisaatiossa tulee kiinnittää huomiota muutamiin asioihin, jos 

ketterää johtamista ja itseohjautuvaa toimintakulttuuria halutaan edistää. Ensin-

näkin organisaatiossa on hyvä määritellä tahotila, mitä ketterällä johtamisella ja 

itseohjautuvuudella haetaan. Seuraavana toimenpiteenä on valmentavan johta-

misen käytäntöjen ja valmentavan johtamisen periaatteiden varmistaminen ja ot-

taminen toimintatavaksi. Toimintatavat edesauttavat ketterän toimintatavan ja it-

seohjautuvuuden lisääntymistä.  Muutokset edellyttävät ylemmän johdon, esihen-

kilöiden ja asiantuntijoiden sitoutumista, osaamista ja ymmärrystä, miksi valmen-

tavaa toimintatapaa aletaan juurruttamaan organisaation johtamiskulttuuriin. Val-

mentava toimintatapa edellyttää vahvaa luottamusta ja vastuuta jokaiselta. 

Jatkuva kehittäminen kuuluu ketterään toimintatapaan ja sen piirteitä nähtiinkin 

jo yrityksen toiminnassa. Suosituksena jatkuvan kehittämisen juurruttamiseen 

osana organisaation uudistumista voisi olla säännöllinen, esimerkiksi viikoittainen 

tai useamman kerran viikossa tapahtuva jatkuvan parantamisen hetki. Tämä voisi 

muuttua tavaksi toimia tiimien palavereissa tai yhteisissä tapaamisissa esimer-

kiksi visuaalisilla työkaluilla, jolloin kehitysideoita voitaisiin tuottaa työviikon ai-

kana esimerkiksi Teamsin tai fläppitaulujen kautta kaikkien nähtäville. Tarkoituk-

sena on, että jatkuvan parantamisen hengessä palavereissa ideoituja uusia toi-

mintatapoja otettaan ketterästi testaukseen yksiköissä. Rigbyn ym. (2016, 10) 

esittämistä työvälineistä luovaa tiimityöskentelyä painottava Scrum voisi toimia 

myös LapIT Oy:ssä Osallistaminen oman työn ja yksikön kehittämiseen parantaa 
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työntekijän sitoutumista ja vaikuttaa sisäiseen motivaatioon, asiakaskokemuk-

seen ja yrityksen tuottavuuteen. Sisäisiin motivaatiotekijöihin ja niiden kehittämi-

seen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Tähän asiaan voidaan vaikuttaa esi-

merkiksi palautteenantoa ja sen systemaattisuutta kehittämällä.  

 

Tutkimuksen perusteella itseohjautuvuuden tasoissa asiantuntijoiden välillä oli 

paljon vaihtelua. Antamalla asiantuntijoille vastuuta johtaa omaa toimintaa voi-

daan luoda yrittäjämäisyyttä ja ketteröittää organisaatiorakenteita (Tammeaid ja 

Virtanen 2020, 91). Tutkimuksesta ei suoranaisesti havaittu sitä, etteivätkö asi-

antuntijat saisi tilaa ja tarpeeksi valtuuksia hoitaa työtään, mutta nykyisiä raken-

teita kannattaa silti tarkastella. Lisäksi yksiköiden väliseen yhteistyöhön on hyvä 

kiinnittää huomiota ja miettiä keinoja sen lisäämiseksi. Itseohjautuvuutta voidaan 

lähteä vähitellen rakentamaan ketterästi tapahtuvilla kokeiluilla, sillä valmista rat-

kaisua ei ole olemassa. Paras tapa luoda itseohjautuvaa toimintakulttuuria on 

tehdä se mahdollisimman itseohjautuvasti alkaen esimerkiksi muutoskyvykkäim-

mistä yksiköistä sen sijaan, että käytetään ylhäältä alas -tapahtuvaa valmista 

mallia. (Martela ym. 2021, 33.)  

Uudenlaisia rakenteita on todennäköisesti jo syntymässä vanhojen tilalle, sillä si-

toutuneet ja motivoituneet ihmiset pystyvät luomaan työnsä tueksi tarkoituksen-

mukaisia rakenteita (Tammeaid ja Virtanen 2020, 91). Kun toimivia malleja saa-

daan aikaiseksi, voidaan niitä lähteä asteittain levittämään muualle organisaa-

tioon parhaimmillaan siten, että muut yksiköt haluaisivat ottaa uudet toimintatavat 

käyttöönsä (Martela ym. 2021, 33–34). Jos tällaisia ketteryyteen taipuvaisia yksi-

köitä on mahdollista tunnistaa toimeksiantajayrityksessä, kannattaa sellaiset yk-

siköt ja niissä työskentelevät asiantuntijat valjastavat halutun muutoksen eturin-

tamaan. Martela ym. (2021, 33–34) toteavat, että lopulta itseohjautuvuudessa on 

kyse luottamuksesta. Kun hierarkioita madalletaan, vähenee johdon ja esihenki-

löiden valta ja päätökset tapahtuvat totutusta tavasta poiketen muualla. On hyvä 

tunnistaa, että johdon kontrolli ja valta vähenevät itseohjautuvassa organisaa-

tiossa. Siksi ketterä muutosprosessi vaatii johdolta uudenlaista asemoitumista 

omaan rooliinsa.  

Viimeisenä nostona kehitysehdotuksiin tuodaan organisaatiossa haastatteluissa 

tunnistettu keskeneräisen tai uuden sietämisen vaikeus. Toimeksiantajayrityksen 
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toimiala, asiakkaiden nopeasti muuttuvat tarpeet ja muutostahti pakottavat uudis-

tumaan ja muuttamaan toimintaa jatkuvasti. Tämän vuoksi tärkeimpänä kehitys-

ehdotuksena toimeksiantajayritykselle nostetaan muutosresilienssin kehittämi-

nen ja kasvattaminen asiantuntijoille ja koko organisaatiolle, jotta tulevaisuuden 

haasteisiin voidaan vastata.  

Kehittämisehdotukset tiivistettynä: 

• Ketterän johtamisen tahtotilan määrittely  

• Valmentavan johtamisen periaatteiden sopiminen ja käyttöönotto 

• Jatkuvan parantamisen toimintatapojen juurruttaminen, henkilöstön osal-

listaminen ja ketterät kokeilut 

• Vastuun antaminen ja hierarkioiden tarkastelu 

• Palautteenantokulttuurin rakentaminen ja palauteenannon systemaatti-

suuden lisääminen 

• Muutosresilienssin kasvattaminen asiantuntijoille ja koko organisaatiolle  

Opinnäytetyön luotettavuus ja eettisyys 

Tutkimuksen eettisyyden ja luotettavuuden arviointia on käsitelty laajemmin ar-

tikkelikokoelman yhteisessä tietoperustassa ja seuraavaksi on arvioitu tämän tut-

kimuksen kannalta nousseita asioita luotettavuuden ja eettisyyden näkökul-

masta. Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää, että tutkimusprosessi on luotet-

tava. Kuitenkin on ymmärrettävä, että tutkija on tutkimuksen keskeinen tutkimus-

väline ja vaikuttava tekijä, joten kyse on tutkijan tekemistä tulkinnoista. (Eskola ja 

Suoranta 1998, 211–212.) Tämän tutkimuksen tulokset, tutkimuksesta tehdyt joh-

topäätökset ja kehitysehdotukset ovat tutkimuksen tekijöiden tulkitsemia. Eskolan 

ja Suorannan (1998, 211–213) mukaan täyttä objektiivisuutta ei voida hakea. Tut-

kijoita on ollut kaksi, joten näkemykset eivät ole vain yhden henkilön tuottamia. 

Laadullinen tutkimus voidaan todeta luotettavaksi, kun muun muassa tutkimus-

materiaali ja -kohde ovat yhteensopivia (Vilkka 2021, 157). Tutkimuksen teoreet-

tisen viitekehyksen rakentamisessa käytettiin ensisijaisesti tuoreita lähteitä, pe-

rusteoksia kuitenkin hyödyntäen. Lähteiksi valittiin materiaalia, joka oli tämän tut-

kimuksen kannalta relevanttia. Noin 30 prosenttia lähdemateriaalista oli kansan-

välisiä tutkimusartikkeleja. Materiaalia saatiin myös toimeksiantajalta ja tutkimuk-

sessa hyödynnettiin myös LapIT Oy:n toimintakertomuksia ja muita julkaisuja. 
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Tutkimuksen luotettavuutta arvioitiin koko tutkimusprosessin ajan ja toimeksian-

taja oli mukana muun muassa tutkimuskysymysten ja haastattelukysymysten ylä-

tason laadinnassa, sekä haastateltavien valinnassa. Laadullisessa tutkimuk-

sessa on tärkeää, että haastateltavat tietävät tutkittavasta asiasta laajasti, joten 

tutkimusaineiston valinta tulee olla harkittua (Pitkäranta 2014, 98; Hirsjärvi ja 

Hurme, 2015, 35–36). Tämän vuoksi haastatteluaineisto kerättiin toimeksianta-

jayrityksen esimiehiltä ja johdolta, joilla oletettiin olevan tietoa ja osaamista edellä 

mainituista haastattelujen teemoista. Haastateltavien kohderyhmää laajennettiin 

esihenkilöistä liiketoimintojen johtajiin ja valmentajiin, joilla ei ole suoraa esihen-

kilövastuuta. Kohdejoukon laajennus tapahtui aikataulullisista syistä. Tämä tieto 

on tuotu esille, sillä on hyvän tavan mukaista eritellä, miten haastateltavien valin-

taan on päädytty (Pitkäranta 2014, 98) ja tutkijan on kyettävä kuvaamaan ja pe-

rustelemaan, miten valinnat on tehty ja mistä joukosta, mitä ratkaisut ovat olleet 

ja miten lopullisiin rankaisuihin on päädytty ja arvioimaan näiden tarkoituksenmu-

kaisuutta tutkimuksen tavoitteisiin nähden. (Vilkka 2021, 157.)  

 

Tärkein tekijä laadullisen tutkimuksen luotettavuudessa on tutkija itse ja hänen 

rehellisyytensä sekä kykynsä arvioida tutkimuksen luotettavuutta tekemiensä va-

lintojen kohdalla (Vilkka 2021, 157). Tämän tutkimuksen kohdalla voidaan todeta, 

että tutkimuksen heikkoutena voidaan pitää sitä, että haastateltavien määrä (kah-

deksan) oli melko vähäinen. Tutkimuksen ajoittuessa kevääseen ja alkukesään, 

oli toimeksiantajayrityksessä muun muassa lomien aiheuttamaa aikataulullista 

haastetta ja haastatteluja ei saatu järjestettyä enempää. Yksi haastateltavista 

vastasi haastattelukysymyksiin sähköpostitse aikataulullisten haasteiden vuoksi, 

joten ei voida poissulkea sitä, että kysymykset tai vastaukset olisi voitu ymmärtää 

eri tavalla kuin itse haastattelutilanteessa. Vuori (2021) toteaa, että kaikki tutkit-

tavilta saatava tieto on arvokasta, vaikka tutkija ei olisi aina samaa mieltä. Tämä 

ei saa vaikuttaa tulkintoihin vääristävästi. 

 

Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä oli puolistrukturoitu teemahaastattelu, 

jossa haastattelija voi vaihtaa kysymysten esitys- tai sanajärjestystä eivätkä vas-

taukset ole kytketty valmiisiin vaihtoehtoihin, vaan haastateltava voi vastata ky-

symykseen vapaasti. (Hirsjärvi ja Hurme 2015, 46–48; Eskola ym. 2018, 24; Pit-

käranta 2014, 91.) On mahdollista, että sähköpostitse vastannut haastateltava 
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olisi muun muassa vastannut kysymyksiin laajemmin ja haastattelijoilla olisi ollut 

mahdollisuus lisäkysymyksiin. Tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä kasvattaa 

kutenkin se, että kaikki haastateltavat saivat tutkimuskysymykset etukäteen tu-

tustuttavaksi sähköpostitse. Tutkimuksen eettisyyden vuoksi onkin suositeltavaa, 

että haastateltavilla on mahdollisuus tutustua kysymyksiin tai teemoihin etukä-

teen (Pitkäranta 2014, 91).  

Opinnäytetyön merkitys ja jatkotutkimusaiheet 

Opinnäytetyö oli aidosti työelämälähtöinen, sillä LapIT Oy:ssä oltiin kiinnostuneita 

ketterästä toimintatavasta ja yritys halusi mahdollisesti kehittää toimintaansa ket-

terään suuntaan. Yritys halusi myös saada tietoa organisaation valmiuksista 

muutokseen kohti ketterää toimintatapaa. Nykytilan arviointi kiinnosti toimeksian-

tajaa. Aihe oli kiinnostava, sillä esimerkiksi koronaviruspandemia oli osoittanut 

nopean mukautumiskyvyn tärkeyden. Ketterä johtaminen ja itseohjautuvuus oli-

vat ajankohtaisia aiheita, joten tämän vuoksi tuoreita lähteitä oli käytettävissä pal-

jon. Tutkimuskysymyksiin: “Millä ketterän johtamisen keinoilla voidaan ketterän 

vaikuttaa asiantuntijoiden oma-aloitteisuuden lisääntymiseen?” ja “Mikä lisää it-

seohjautuvuutta asiantuntijatiimin toiminnassa?” saatiin vastaukset ketterän joh-

tamisen ja itseohjautuvuuden teorioiden ja tutkimuksen tulosten vuoropuhelun 

kautta. Toimeksiantajayritykselle laadittiin dokumentti (liite 2), johon oli koottuna 

ketterän toimintatavan kulmakivet. Visuaalinen esitystapa kehitysehdotuksista on 

ketterän toimintatavan ytimessä. 

Tutkimus suuntautui esihenkiköihin ja heidän näkemyksiinsä, joten jatkossa voisi 

olla mielenkiintoista tehdä tutkimus, jossa tarkasteltaisiin sitä, miten ketteryys 

nähdään asiantuntijoiden näkökulmasta. Vahvempi asiantuntijoiden kokemuk-

seen perustuva näkemys sekä ennen ketterien menetelmien lisäämistä organi-

saatiossa ja jonkin aikaa käyttöönoton jälkeen toisi työntekijäkokemuksellista nä-

kemystä uusien toimintatapojen käyttöönotosta ja koetuista hyödyistä tai kehittä-

miskohteista. Tehdyn tutkimuksen tulosten avulla oli mahdollisuus lähteä muuta-

maan organisaation toimintatapoja ketterimmiksi esimerkiksi konsulttiyrityksen 

tuella. Mikäli toimeksiantajayritys lähtee toteuttamaan ketterämpää toimintatapaa 

voi olla aiheellista tutkia myöhemmin, miten käyttöönotto on onnistunut. 
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Tutkimusta tehtiin tarkastellen yrityksen sisäisiä prosesseja ja niiden kehittä-

mistä. Jatkossa olisi mielenkiintoista ottaa myös asiakasnäkökulmaa ja asiakas-

kokemusta tiiviimmin mukaan tarkastellessa ketterän toimintatavan juurtumista ja 

itseohjautuvuuden kehittymistä yrityksessä. Asiakkaan kokema arvo ja sen kas-

vattaminen ketterän toimintatavan käyttöönotossa tulee olla se tärkein tekijä, 

miksi organisaatiota kehitetään. Asiakkaiden osallistaminen voisi tapahtua esi-

merkiksi palvelumuotoilun keinoin, jolloin saataisiin aitoa asiakasymmärrystä or-

ganisaation kehittämisen tueksi. 
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Liite 1(2) 

Teemahaastattelun kysymysrunko 

Taustasi:  

Millaista yksikköä johdat? 

 

Johtaminen 

1. Miten kuvailisit johtamistyyliäsi?  
2. Miten yksikössäsi tehdään päätöksiä?  
3. Millä tavalla yksiköllesi annetaan vastuuta omasta toiminnasta/työstä tällä het-

kellä?   
4. Millä tavalla asiantuntijoille annetaan vastuuta omasta työstä ja siihen liittyvistä 

päätöksistä? 
5. Miten vapaasti yksikössäsi voidaan kokeilla esim. uusia toimintatapoja?  
6. Jaetaanko yksikössäsi omaa osaamista ja kannustetaanko uusien ideoiden jaka-

miseen? Millä tavalla? 
7. Miten virheisiin suhtaudutaan/miten virheitä käsitellään yksikössäsi?   
8. Millaisia koulutuksia ja työssäoppimisen toimintatapoja teillä on?  

Itseohjautuvuus  

9. Miten haluaisit kehittää itseohjautuvuutta omassa yksikössäsi? (missä asioissa, 
millä tavalla?) 

10. Mikä olisi mielestäsi riittävä itseohjautuvuuden taso yksikössäsi? Mitä sinä halu-
aisit nähdä? 

11. Millaisena näet yksikkösi työntekijöiden/asiantuntijoiden osaamisen ja kyvyn 
johtaa itseään (miten vastuunoton mahdollisuus, itsensä johtaminen, oma-aloit-
teisuus näkyvät käytännössä?) 

12. Miten tuet yksikkösi asiantuntijoiden/työntekijöiden itseohjautuvuutta?  
13. Millaisia asioita itseohjautuvuuden edistäminen/lisääminen vaatii mielestäsi joh-

tamiselta ja esimiestyöltä?  

Työvälineet ja ympäristön muutokset 

14. Kuvailisitko asiantuntijoiden ja yksikön työskentelytapoja ja -välineitä?  (ja mah-
dollisia projektien läpivientejä?) 

15. Miten teknologian kehitys ja alan nopea muutostahti näkyy työskentelyssä?  
16. Miten työskentelytavat ovat muuttuneet etätyöaikana? 

a. Seuraaminen?  

Vuorovaikutus 

17. Miten kuvailet vuorovaikutusta yksikössäsi/organisaatiossa? Millaista se on? 
18. Millaisia vuorovaikutukseen liittyviä haasteita olet kohdannut? 
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Liite 2(2)  

 

Askeleet kohti ketterää toimintatapaa: 
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MONT eli monialainen opinnäytetyö on keskeinen osa Digiajan palvelu-
johtamisen koulutuksen monialaista ja työelämälähtöistä opiskelua. 
MONT-prosessissa opiskelijat tutkivat ja prosessoivat työelämälähtöisiä 
ajankohtaisia ilmiöitä ja haasteita. Opinnäytetyöprosessi etenee sekä moni-
alaisissa teemaryhmissä että jakaantuen teemaryhmän sisällä pienryhmiin 
ja työpareihin. Syksyllä 2020 Digiajan palvelujohtamisen monialaisia opin-
näytetöitä lähti työstämään yhteensä 39 opiskelijaa. Prosessi käynnistyi 
kartoittamalla opiskelijoiden alustavia ideoita ja ajatuksia heitä kiinnostavis-
ta opinnäytetyöaiheista. Opiskelijoilta kerätyt aihevalinnat analysoitiin ja tee-
moitettiin neljään ryhmään: Uudistuva etäjohtaminen, Palvelukonseptoinnin 
johtaminen, Digiajan yhteiskehittäminen ja Osallistava vuorovaikutus. Tämä 
julkaisu kokoaa Palvelukonseptoinnin johtaminen -teemaryhmän tuotokset. 

Palvelukonseptoinnin johtaminen -teemaryhmä on pureutunut opinnäyte-
työartikkeleissaan palvelukonseptoinnin tematiikkaan ja teorioihin digiajan 
johtamisen välineenä. Digitalisaation käynnistämä digimurros on jo pitem-
pään vaikuttanut työn tekemisen prosesseihin ja työtapoihin sekä yritysten 
ja organisaatioiden palveluihin; niiden tarjontamalleihin ja -muotoihin. Tässä 
julkaisussa esiteltävät opinnäytetyöt on tehnyt yhdeksän (9) monialaisen 
opiskelijan ryhmä, joiden pohjakoulutukset ovat metsätalousinsinööri (AMK), 
restonomi (AMK), sosionomi (AMK) sekä tradenomi (AMK). Opiskelijat työs-
kentelevät sekä yksityisellä että julkisella sektorilla erilaisissa asiantunti-
ja- ja kehittämistehtävissä. Teemaryhmä on opinnäytetöissään tarkastellut, 
miten digiaikana palvelukonsepti voi toimia johtamisen välineenä joko uusien 
palveluiden luomisessa tai jo olemassa olevien palveluiden kehittämisessä.
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