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1. Johdanto

1.1. Aiheenvalinta 

Kun aloin miettiä mahdollista gradun aihetta, oli tavoitteeni pragmaattinen – halusin tehdä 

gradun, jossa pääsen mahdollisimman lähelle käytännön tekemistä joko oikeassa 

kehittämisprojektissa tai omana toimeksiantona yritykselle. Erityisesti tavoitteena oli päästä 

kehittämään työpajojen fasilitointi ja palvelumuotoilun prototypointitaitoja. Syksyllä 2019 

etsin aktiivisesti erilaisia aiheita ja kävinkin juttelemassa mahdollisista graduaiheista mm. 

yliopiston hankkeisiin ja projekteihin liittyen sekä verkostoitumistapahtumissa. Talvella 

2019 LES:in (Lapland Entrepreneurship Societyn) järjestämässä verkostoitumis- ja 

rekrytointitapahtumassa päädyin osallistumaan Rainmakerin työpajaan, jonka aiheena oli 

”Miten Rainmaker voi auttaa opiskelijoita pääsemään käsiksi työelämään”. Pajan tekemisen 

ohella ohjaaja kertoi, että heillä olisi graduaiheita henkilöille, jotka olisivat kiinnostuneet 

niitä tekemään toimeksiantona Rainmakerille. Otin henkilöä heti hihasta ja sain Rovaniemen 

toimipisteen johtajan Marika Aallon puhelinnumeron. Sovimme tapaamisen Rovaniemen 

toimistolle, jossa lähdimme neuvottelemaan mahdollisesta aiheesta. Ensimmäisellä 

tapaamiskerralla esittelin itseni lyhyesti – oman koulutustaustaani ja palvelumuotoilun 

osaamiseen liittyen. Rainmaker oli juuri suunnittelemassa vuoden 2020 henkilöstön 

kehittämisen teemaa. Etenkin keskiöön nousi työntekijöiden hyvinvointi, jota teemavuonna 

erityisesti haluttaisi keskittyä erilaisten toimien ja kehittämisprojektien kautta kehittämään. 

Oma tekemiseni sijoittuisi suunnilleen tähän viitekehykseen. Sovimme vielä toisen 

tapaamisen vuoden 2020 alkuun jotta toimeksiantaja pääsisi vielä tarkemmin määrittelemään 

minulle sopivaa tehtävänantoa. 

Tammikuun alkupuolella minulle toimitettiin toimeksiantoehdotus, jonka aiheena oli 

”Asiakaskokemuksen   mittaaminen    ja    kehitys    osana    henkilöstöhallinnon palveluita”. 

Tarkoituksena olisi työskennellä HR Helpin kanssa yhteistyössä, joka hallinnoi n. 1800 

työntekijän työsuhteita monikanavaisesti.   Tavoitteenani   olisi kehittää ”työkalu 

asiakastyytyväisyyden ja asiakaskokemuksen mittaamiseen” paremman työntekijä- ja 

asiakaskokemuksen kehittämiseksi. Pureskelin aihepiiriä hetken aikaa mielessäni ja 

huomasin että oikeastaan yhdessä toimeksiannossa on kahden eri kehitysprojektin 

tehtävänannot – joko asiakaskokemuksen tai työntekijäkokemuksen. Tai termit oikeastaan 

olivat synonyymejä toisilleen. Jos organisaation oma henkilöstö toimii HR Helpin 

asiakkaana, joka on organisaation sisäinen 
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palvelu, kyseessä on todennäköisesti työntekijäkokemus. Koska aihepiirin ja toimeksiannon 

rajaus parantaa   sekä   tutkimuksen   että   toimeksiannon   tuotosten laatua, pidin 

perusteltuna tehdä taustatutkimusta työntekijäkokemuksesta. Aihetta on tutkittu vähän niin 

muotoilussa kuin organisaatiotutkimuksessa – enemmän yhteiskuntatieteissä kuin 

muotoilussa (Huhta & Myllyntaus, 2021).  Muutama gradu aihepiiristä kuitenkin on tehty 

Suomessa ja tutkimusartikkeleja ulkomailla. Työntekijäkokemuksen kehittämisessä 

erityisesti palvelumuotoilun menetelmät ovat keskiössä (Deloitte Insights, 2016). Samassa 

kontekstissa puhutaan myös työntekijäkokemuksen muotoilusta (eli palvelumuotoilun 

soveltamisesta työntekijäkokemukseen) (de Pablos, Zhang & Chui, 2019). Tulkitsin 

kyseessä olevan siis eräänlainen nouseva trendi ja hiljainen signaali maailmalla.  Ilmiö on 

noussut ajankohtaiseksi nykyajan työelämästä puhuttaessa. Korona on nostanut 

työntekijäkokemuksen keskiöön etätyön (Jacks, 2021), massairtisanoutumisten (Buffett, 

2021) ja hybridityön (Bloom, 2021) ja työvastaisuuden (antiwork) (O’Connor, 2022; 

Seyferth, 2019) yleistyessä. Myös tutkimuksissa on huomattu, että työntekijäkokemus voi 

olla tärkeämpi kuin asiakaskokemus yrityksen toimivuuden ja kestävän kasvun kannalta 

(Liley, Feliciano & Laurs, 2017).  

Lopulliseksi toimeksiannon otsikoksi siis valikoitui ”Työntekijäkokemuksen kehittämiseen 

ja mittaamiseen tarkoitetun työkalun kehittäminen”. Hyväksytin perustellen ehdotukseni 

Rainmakerille ja he näyttivät minulle vihreää valoa. 

Toimeksiannon hyväksyttämisen jälkeen prosessi jatkui tutkimussuunnitelman tekemisellä 

ja toimeksiannon suunnittelulla. Selvitin mm. miten tekijänoikeudet toimeksiannossa menee 

ja mitä tutkimuksen suorittamiseen liittyviä asioita minun tulee ottaa huomioon. Lisäksi 

tutustuin itse organisaatioon ja sen toimintaan. Alkuperäinen tutkimussuunnitelma sisälsi 

havainnointia (3 kpl), kyselyjä (2 kpl), haastatteluja (työntekijät/HR), desktop – 

taustatutkimusta sekä 2–3 työpajaa (ideointi-, määrittely- ja testaustyöpaja). Alkuperäinen 

toimeksianto oli kolmen kuukauden pituinen. Projekti alkoi maaliskuussa 2020 – juuri kun 

korona saapui Suomeen ja sosiaalisen etäännyttämisen periodi alkoi. Tämä luonnollisesti 

vaikutti siihen, että kaikki työ siirtyi etätyöhön ja minun piti lennosta muuttaa aiemmin 

havainnointia ja työpajatyöskentelyä painottava tutkimussuunnitelma sopimaan etätyöhön.  
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1.2. Koronan vaikutukset toimeksiannon tekemiseen 

Uutta tutkimussuunnitelmaa tehdessä minun piti jotenkin yrittää kiertää havainnoinnin 

poisjäämisestä johtuva aukko - muotoiluprosessissa muotoilijan omalla suoralla 

kokemuksella käyttäjän kontekstista (tässä työntekijäkokemus) on tärkeä rooli (Cross, 2019) 

ratkaisuja luodessa (ja eritoten muotoilijalähtöisessä konseptointityössä). Tähän 

kontekstitietoon päästään käsiksi juuri havainnoinnin kautta.  

Ratkaisin tämän asian useammalla tavalla. Ensinnäkin oma aiempi työkokemus 

samankaltaisista työtehtävistä auttoi täyttämään aukkokohdat vaikkei erilaisten 

organisaatioiden saman työn työntekijäkokemukset olekaan suoraan analogisia – ovathan 

organisaatiot ja heidän henkilöstönsä erilaisia. Tämä auttoi myös osin ohjaamaan mm. 

tutkimuskysymysten muotoilua olennaisiin ja minua kiinnostaviin asioihin.  Toiseksi 

muokkasin kyselyjen aiheet koskemaan enemmän konkreettista työntekijäkokemusta – 

päätavoitteenani tuottaa tietoa palvelumuotoilun perustuotoksiin. Valitsemani 

tutkimusmenetelmät tavallaan tuottivat työntekijäkokemuksesta tietoa eri kanteilta käsin, 

jotta saan ilmiöstä kokonaiskuvan. Kuitenkin mielestäni kokonaiskuva oli vielä vajavainen 

koska oma suora havainnointi jäi menetelmistä pois, mikä vaikuttaa tutkimuksen 

luotettavuuteen.  

Kyselyjä tuli loppujenlopuksi tehtyä yhteensä kolmelle eri kohderyhmälle: työntekijät, HR 

– työntekijät ja tiimiesimiehet. Työntekijöiden kysely oli tärkein ja täten pisin. Päästäkseni 

enemmän käsiksi työntekijöiden kokemukseen, suunnittelin myös pienen 

päiväkirjatutkimuksen siitä kiinnostuneille työntekijöille. Alkuperäisessä 

tutkimussuunnitelmassa minun oli tarkoitus pitää useita haastatteluja, mutta toteutuneessa 

suunnitelmassa tein ne pelkästään työntekijöille. Lisäksi työpajoja tulin pitäneeksi yhden 

koronasta johtuvien vaikeuksien takia. Tässä gradussa käsittelen vain toteutuneita 

menetelmiä ja rajaan epäonnistuneet tai hylätyt menetelmät pois.  

Alkuperäisen toimeksiannon oli tarkoitus olla kolmen kuukauden pituinen. Tarkoitus oli 

saada tutkimusvaihe läpi mahdollisimman nopeasti (ensimmäisten viikkojen tai kuukauden 

aikana). Mutta koronan tuoma muutos aiheutti mm. perumisia ja vastauksien viipymisiä. 

Esimerkiksi ensimmäinen kuukausi toimeksiannosta meni täysin siihen, että odotin 

vastauksia ensimmäiseen kyselyyn, että pääsisin projektissa eteenpäin. Lisäksi koska 

koronatilanne aiheutti muitakin ongelmia työnantajalla, niin tärkeiltä sidosryhmiltä tiedon 

saaminen tai vastaukset kestivät ja niitä joutui kysymään useaan kertaan.  

 
3



Tämän takia minua huolestuttikin se, että saanko toimeksiantoa tehtyä – lisäksi mahdolliset 

lomautukset huolestuttivat. Onneksi kuitenkin toimeksiantajan kanssa päästiin 

yhteisymmärrykseen asiasta ja toimeksiantoa venytettiin 5 kuukauteen, joka helpotti 

tilannetta vähän. Kuvailisin toimeksiantoa hyvin paljolti yritys ja erehdys – projektiksi. Eli 

omaa työskentelyä hyvin paljolti kuvasi se, että kiersin ja ratkaisin ongelmia kokeilemalla 

eri vaihtoehtoja tarvittavan tiedon tuottamiseksi.  
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1.3. Rainmaker Oy yrityksenä 
 

Rainmaker Oy on Suomen johtava myynti- ja asiakaspalveluyritys, jolla on toimipaikkoja 

Oulussa, Rovaniemellä, Helsingissä ja Espanjassa. Lisäksi on olemassa erillisiä yksiköitä, 

joita on nimetty vastuualueiden mukaan (esim. Rainmaker Digital, Rainmaker CC). 

Yrityksenä Rainmaker tuottaa useita palveluja: B2B & B2C – myynnin palveluita, inbound 

ja outbound contact center palveluita, HR - palveluita (HR Helppi, henkilöstövuokraus, 

henkilöstöulkoistus, rekrytointi), konsultointia ja muutosvalmennuksia. Lisäksi vielä 2019 

syksyllä yrityksen alla toimi pelillistämisen palveluita (palvelumuotoilu ja opetukselliset 

hyötypelit) tuottava NordicEdu. Kokonaisuudessaan yritys hoitaa noin 1800 työntekijän 

työsuhteita monikanavaisesti, joista kyselytutkimukseen osallistui kokonaisuudessaan n. 

120–130 henkilöä, joista yhteensä noin 15–20 henkeä osallistui tutkimusprosessin muihin 

vaiheisiin kuten haastatteluihin, työpajaan ja päiväkirjatutkimukseen. Yrityksen liikevaihto 

oli vuonna 2020 noin 5 miljoonaa euroa. 

Palveluiden lisäksi henkilöstöllä on käytössä ovat yrityksen oma tuote Rainmaker Go, joka 

toimii HR-järjestelmänä ja intrana. Toimeksiannon aikana lanseerattiin myös Rainmaker 

Drops - mobiilisovellus, joka sisältää työsuhdehallintoon ja kirjaamiseen liittyviä 

ominaisuuksia kuten matkakulujen kirjaamisen, palkanmaksutiedot, kuitit ja laskut. Otin 

nämä sovellukset huomioon mm. konseptointityössä. 

Toimeksiantoni kohdistui Rovaniemen Call centerin työntekijäkokemukseen. Tutkin 

myyntineuvottelijoiden työntekijäkokemusta ja kehitin heille työtekijäkokemusta mittaavan 

ja kehittävän työkalun konseptin. Call center – työntekijät koostuivat suurimmaksi osaksi eri 

ikäisistä puhelinmyyjistä sekä asiakas- ja palveluneuvojista. Keskityin kehittämisessä 

erityisesti myyntineuvottelijoihin. Puhelinmyyjien vastuulla ovat   erilaisten   tuotteiden   

ja tilausten myynti, kun taas asiakas- ja palveluneuvojat hoitavat ylläpitäviä 

asiakaspalvelutehtäviä pitempiaikaisissa asiakkuuksissa esimerkiksi yrittäjien vakuutuksissa 

tai lehtitilauksissa. 
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2. Kirjallisuuskatsaus 
 

2.1 Työntekijäkokemus 
 

Kokemukset koostuvat kolmesta osatekijästä (Rossmann, Duerden & Pine, 2019): 
 

1. Kokemus on yksilön saavutus, tavoitteellinen teko tai asia, joka vaikuttaa yksilön 

tunteisiin. 

2. Kokemus on tietoista vuorovaikutusta, jossa kokija on aktiivisessa roolissa luomassa 

kokemusta ja tulkitsemassa sitä. 

3. Kokemus synnyttää muistoja ja yksilölle merkityksellisiä seurauksia. 
 

Kokemuksen mittatikku on yksilön oma tulkinta, se vaatii aktiivista osallistumista  

ja ylläpitoa.   Passiivinen   paikallaolo   ei   ole   kokemus.   Kokemuksia   luomalla pyritään 

vahvistamaan positiivisia ja vähentämään negatiivisia tunteita. Kokemukset ovat aktiivisesti 

rakennettuja niin osallistujan ja kokemuksen luojan kautta. Kokija on myös aktiivinen 

toimija kokemuksissaan. Kokemukset luovat voimakkaita muistoja, jotka ovat uniikkeja ja 

niistä on hankala kilpailla (Rossmann yms., 2019).  

Kun puhutaan työntekijäkokemuksesta, tätä kokemuksen määritelmää heijastellaan 

työelämän kontekstissa. Työntekijäkokemus on uusi termi ja ilmiö, jota on akateemisesti 

tutkittu vähän. Kuitenkin samoja teemoja on tutkittu organisaatiotutkimuksessa pitkään 

eri nimillä minkä takia työntekijäkokemuksen käsitteelle ei ole tarkkoja määritelmiä (Huhta 

& Myllyntaus, 2021). Kuitenkin käytännön työelämässä aihe liittyy olennaisesti henkilöstön 

kehittämisen ja henkilöstöhallinnon viitekehyksiin, mikä ohjaa tämän gradun asiasisällöt 

siihen.  

Plaskoffin (2017) määritelmän mukaan työntekijäkokemuksella tarkoitetaan työntekijän 

kokonaisvaltaista kokemusta ja käsitystä itsen ja työnantajaorganisaation 

vuorovaikutuksen laadusta, joka syntyy lopputuloksena kohtaamisesta kaikkien 

kosketuspisteiden kanssa työntekijän elinkaaren aikana. 

Larivieren (2017) mukaan työntekijäkokemus on älyllisen, tunteellisen, käyttäytymisen, 

aistillisen sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen kokonaisvaltainen tulos, joka syntyy 

vuorovaikutuksessa työnteon eri  osatekijöiden ja toimijoiden kanssa. Näkökulma painottaa 

yksilön vuorovaikutusta organisaation kanssa. 
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Huhdan ja Myllytauksen (2021) mukaan työntekijä - organisaatio vuorovaikutuksessa 

on              kolme osatekijää: 

1. Työnantajan näkökulma: Työnantajan määrittelemät rakenteet, prosessit,

 työvälineet, työympäristö ja kosketuspisteet. Kokemus työntekijän yksittäisistä 

työhön liittyvistä tekijöistä.  Tämä pitää sisällään myös johtamisen ja päätöksenteon 

käytännöt. 

2. Vuorovaikutuksen näkökulma: Millaisia kokemuksia työnantaja ja 

työntekijä luovat yhdesssä? Mitä tunteita, muistoja ja toimintaa se synnyttää? 

Miten työntekijä tulkitsee vuorovaikutuksen laatua? 

3. Työntekijän näkökulma: Työntekijän arvio millaista työskentely on tietyn 

työnantajan palveluksessa (arvio työtehtävistä ja vuorovaikutustilanteista

 organisaatiossa). 

Näkökulmat syventävät Larieven (2017) määrittelyjä toisesta näkökulmasta käsin. 

Deryn & Sebastianin (2017) määritelmän mukaan työntekijäkokemusta ovat kaikki 

toimet, joilla työntekijöiden kykyä luoda arvoa lisätään. Heidän mukaansa 

työntekijäkokemukseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. työn vaativuus, miten työympäristö 

soveltuu ja muokkautuu työntekijöiden tarpeisiin, ja kuinka helposti yksilöllinen työntekijä 

pystyy hyödyntämään koko työyhteisön luomaa tietovarantoa. Erona muihin määritelmiin 

tämä näkökulma korostaa työn sisältöä ja sitä, miten ympäristö mahdollistaa sujuvan 

työntekemisen. Lisäksi näkökulma painottaa yhteisöllistä työkäyttäytymistä tuoden 

yhtälöön mukaan elementtejä organisaatiokulttuurista. 

Larieven (2017) sekä Dery & Sebastianin (2017) määritelmät menevät lähelle 

organisaatiokulttuurin käsitettä, joka voidaan nähdä synonyyminä työntekijäkokemukselle. 

Pienenä semanttisena erona voidaan kuitenkin pitää erottelua yksilöllisen ja jaetun   

kokemuksen välillä. Työntekijäkokemus on aina subjektiivinen kokemus (Feigl, 2022). 

Organisaatiokulttuuri on yhdessä jaettu kokemus (Castillo, 2003). Kuitenkin   

organisaatiokulttuuri koostuu monista yksittäisistä työntekijäkokemuksista, jotka toimivat 

”saman sateenvarjon alla”. Ei voida täysin määrittää missä työntekijäkokemus alkaa ja mihin 

organisaatiokulttuuri loppuu. Yksilöillä voi olla jaettuja kokemuksia saman työnantajan 

kanssa työskentelystä ja organisaatiokulttuurista mutta erilaiset työntekijäkokemukset koska 

ihmiset ovat yksilöinä erilaisia.  
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Mielestäni on hyödyllistä tuoda mukaan Edgar H. Scheinin (2016) määritelmä 

organisaatiokulttuurista: jaetuista oletuksista siitä minkälainen organisaatio on tai pitäisi 

olla. Tämä määrittää organisaation jäsenten tapaa havainnoida ympäristöään, ajattelua, 

tunteita ja näkyvää käyttäytymistä ja sen heijastumista organisaation kulttuuriin. Scheinin 

(2004) mukaan organisaatio on avoin järjestelmä, joka on jatkuvassa vuorovaikutuksessa 

useiden ulkoisten ja sisäisten muutosvoimien kanssa. 

Organisaatiokulttuurilla on kolme tasoa: 
 

1. Artefaktit (fyysiset, visuaaliset, sosiaaliset) 

2. Näkyvät uskomukset ja arvot 

3. Hiljaiset oletukset 
 

Artefakteilla tarkoitetaan tuotteita, arkkitehtuuria, tiloja, näkyviä organisaatiorakenteita ja 

prosesseja. Sillä viitataan niin fyysisiin kuin visuaalisiin artefakteihin, mutta myös 

sosiaalisiin prosesseihin (käyttäytymis- ja toimintatapoihin, joita kutsutaan sosiaalisiksi 

artefakteiksi). Tämä on ikään kuin pintataso, johon liittyy kaikki asiat, joita henkilö käyttää, 

näkee, kuulee, kokee ja tuntee. Artefaktien tasolle kuuluvat myös vaatetus, käytetyt 

teknologiat, kieli                    ja kielenkäytön tavat, tavat ilmaista ja puhua tunteista (ja tärkeistä asioista 

yleensä). Organisaation myytit ja tarinat, arvot, havaittavat rituaalit, rutiinit ja seremoniat. 

Myös organisaatio ja organisaatiokulttuuri itsessään on artefakti. Tämä taso on helposti 

havaittavissa mutta hankalasti tulkittavissa (Schein, 2016). Tämä on taso, jota 

(palvelu)muotoilija yleensä muokkaa tai luonnehditaan muokkaavan. Etenkin 

muotoiluntutkimuksessa tämän tason artefaktit ovat tietomuotoja, joita muotoilijat voivat 

tulkita ja rakentaa. Tieto on kuitenkin sellaista, joka usein on läsnä muotoiluprosessissa, 

tuotoksissa ja muotoilijassa itsessään. Tätä tietoa on hankala sanoittaa ulospäin ja tämä on 

taso, jota muotoilijat osaavat tulkita sekä muokata (Koskinen yms., 2011).  

 
Näkyvien uskomuksien ja arvojen tasolla tarkoitetaan usein julkilausuttuja arvoja ja 

uskomuksia, jotka muuntuvat jaetuiksi arvoiksi, käytöstavoiksi ja säännöiksi. Koko 

henkilöstö tai suurin osa heistä allekirjoittaa nämä arvot ja usein yrityksen ylin johto 

määrittää ne. Arvoja pyritään mallintamaan käytännön arjessa ja ne usein heijastuvat 

organisaatioon olemassaolon syyhyn, tulevaisuuden visioon sekä yrityksen filosofiaan. 

Usein puhutaan myös yrityksen identiteetistä ja strategiasta – miten se näyttäytyy eri 

kanavissa ja miten se jalkautetaan käytäntöön (Schein, 2016). Näitä tekijöitä antropologi 

David Bidney (1995) nimittää myös sosiofakteiksi. Käsitteellä hän viittaa artefakteihin, jotka 

muodostuvat yhteisön tai ryhmän vuorovaikutusprosesseista. 

 

 8



Hiljaisten oletusten tasolla puhutaan asioista, jotka organisaatiossa ovat yleisesti 

hyväksyttyjä ja niin itsestään selviä, ettei niitä välttämättä kyseenalaisteta tai osata 

kyseenalaistaa. Niistä ei välttämättä olla edes tietoisia. Usein nämä asiat paljastuvat 

lausahduksissa kuten ”näin on aina tehty” tai ”näin täällä yleensä tehdään”. Kyseessä on 

eräänlaiset peukalosäännöt, jotka ohjaavat käyttäytymistä. Hiljaiset oletukset kertovat 

henkilöstölle, miten asioita tulee tulkita, miten ajatella ja tuntea. Mitä arvostetaan ja mikä 

nähdään tuomittavana. Hiljaisista oletuksista on hankala väitellä tai niitä ei mielellään 

kyseenalaisteta, minkä takia niitä on usein hankala muuttaa (Schein, 2016). Voisi puhua 

oikeastaan organisaation todellisuuskäsityksestä ja siitä minkälaista todellisuutta 

organisaatiossa halutaan pönkittää. Näitä kulttuurisia uskomuksia voidaan nimittää 

mentifakteiksi tai psykofakteiksi eli mentaalisiksi tai psykologisiksi artefakteiksi Huxleyn   

(1955) mukaan. Mentifaktilla viitataan kulttuurisiin (yleisiin tai organisaatiokulttuuria 

koskeviin) piirteisiin (ideat, arvot, uskomukset), joilla on ajallinen jatkumo joskus monien 

sukupolvien pituinen. Koska näillä piirteillä on ikään kuin oma elämänsä niiden luonnin 

jälkeen, niitä voidaan pitää objekteina tai artefakteina itsessään (Huxley, 1955). 

Scheinin organisaatiokulttuurin määritelmä syventää työntekijäkokemuksen viitekehystä 

tuomalla siihen mukaan uskomukset, arvot ja hiljaiset oletukset – asiat ja vastaa kysymyksiin 

mitä kulttuurissa käytetään, mitä kulttuuri tekee ja mihin kulttuuri uskoo (Schein, 2016). 

Se yhdistää myös muotoilun materiaaliseen ja visuaaliseen kulttuuriin keskittyvät aspektit 

syvempään organisaatiotutkimuksen kehykseen. 

Pähkinänkuoressa työntekijäkokemuksella tarkoitetaan työnantajan ja työntekijän 

vuorovaikutuksesta työntekijän koko elinkaaren eri kohtaus- ja kosketuspisteissä syntyvää 

kokemusta (ajatusta, tunteita) työstä, työympäristöstä ja organisaatiosta työnantajana (Huhta 

& Myllyntaus, 2021). 
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Työntekijäkokemusta verrataan usein työhön sitoutumisen tai työn imun termin kautta 

(employee engagement) jonka kautta pyritään kuvaamaan työhön liittyviä 

hyvinvointitekijöitä (Huhta & Myllyntaus, 2021).   Tarkemmin   työn   imulla tarkoitetaan 

myönteisiä tuntemuksia työstä, jota luonnehtivat (Schaufeli & Bakker 2013): 

 

1. Tarmokkuus: kokemus energisyydestä työssä ja halu panostaa työhön. 

2. Omistautuminen: kokemusta työn merkityksellisyydestä, innokkuudesta, 

inspiraatiosta, ylpeydestä ja positiivisista haasteista työssä. 

3. Uppoutuminen: syvä keskittyneisyyden tila, paneutuneisuus työhön ja näistä koettu 

nautinto, flow – tila. 

 

Työn imu ei ole työntekijän ominaisuus vaan se syntyy vuorovaikutuksessa työympäristön 

kanssa. Se voi muuttua ja vaihdella eri työntekijöiden ja työpaikkojen välillä. Työn imu on 

käsitteenä monimutkainen ja käytäntöön vieminen hankalaa - työntekijäkokemus nähdään 

käsitteenä vastauksena tälle ongelmalle ja on pyrkimys luoda viitekehys käytännön 

kehittämiselle (Huhta & Myllyntaus, 2021). 

Työntekijäkokemuksessa olennaista on myös kokemus työstä tai työnteosta. 

Organisaatiotutkimuksessa puhutaan työn voimavaratekijöistä ja vaatimustekijöistä 

(Schaufeli & Bakker, 2004). Voimavaratekijät suojaavat työntekijää vaatimustekijöiltä. 

Nämä tekijät vaikuttavat työntekijäkokemukseen joko työtekijää motivoivasti tai työntekijän 

terveyttä heikentävästi (Huhta & Myllyntaus, 2021). 

Työn voimavaratekijöiksi määritellään työn piirteet, jotka auttavat sen tavoitteiden 

saavuttamista, psykologisten perustarpeiden tyydyttymistä sekä mahdollisuuksia 

työntekijälle kasvaa ja oppia. Esimerkiksi työympäristö, joka mahdollistaa työn sujuvan 

tekemisen, toimivat työvälineet, turvallinen ilmapiiri ja merkitykselliseksi koettu työ ovat 

voimavaratekijöitä (Schaufeli & Bakker, 2004). 

Työn vaatimustekijöillä viitataan tekijöihin työssä ja työympäristössä, jotka aiheuttavat 

työntekijälle negatiivisia tunteita sekä stressiä. Usein tällä tarkoitetaan asioita, jotka estävät 

työn sujuvaa hyvin tekemistä työntekijän mielestä. Esimerkiksi toimimattomat työvälineet, 

keskittymistä hankaloittava työympäristö, kuluttava sosiaalinen ympäristö, epäselvyys 

vastuista ja rooleista, kokemus työn merkityksettömyydestä sekä puutteellinen viestintä 

työpaikalla ovat esimerkkejä vaatimustekijöistä (Schaufeli & Bakker, 2004). 
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Morgan ja Goldsmith (2017) jakavat työntekijäkokemuksen kolmeen eri ympäristöön: 

fyysiseen, teknologiseen ja kulttuuriseen. Jaottelu liittää aiheen lähemmäksi käytäntöä ja 

palvelumuotoilun sisältöjä. Se myös jatkaa Scheinin (2016) teoreettisempaa jaottelua 

organisaatiokulttuurin eri tasoista konkreettisemmalla tasolla. 

Fyysisellä ympäristöllä tarkoitetaan työympäristöä, jossa henkilöstö työskentelee. Tähän 

luokitellaan kaikki mikä näkyy ja on käsiin tuntuvaa, tuoksuvaa ja maistuvaa työpaikalla. 

Hyvissä fyysisissä ympäristöissä näkyy työpaikan identiteetti ja arvot (brändi), se edistää 

sosiaalista vuorovaikutusta, sinne halutaan tuoda vieraita, se on joustava ja monikäyttöinen 

(Morgan & Goldsmith, 2017). 

Teknologiseen ympäristöön kuuluvat kaikki työhön käytettävät työkalut, digitaaliset 

ympäristöt, ohjelmistot ja laitteet. Teknologian merkitys organisaatiossa on suuri, sillä se 

ohjaa käyttäytymistä ja mahdollistaa vuorovaikutuksen työntekijöiden välillä. Sen merkitys 

on etenkin etätyöaikana. Teknologisen ympäristö pitää olla kehitetty työntekijälähtöisesti. 

Sen pitää olla turvallinen, käytettävä ja saavutettava. Ympäristössä pitäisi käyttää 

kuluttajateknologian tasoisia ratkaisuja, jotta eri laitteita ja ohjelmistoja on helppo käyttää 

(Morgan & Goldsmith, 2017). 

Kulttuurinen ympäristö on kaikkein tärkein. Se on myös näkymätön ympäristö, jota on 

hankala havaita mutta sen tuntee. Organisaatiokulttuuri määrittää kuinka työntekijöitä 

kohdellaan, miten tuotteita ja palveluja kehitettään, miten suhteita luodaan ja miten työtä 

tehdään. Organisaatiokulttuurista tulee tietynlainen riippumatta siitä, onko organisaatio 

tietoinen sen olemassaolosta vai ei. Sitä voi myös kehittää tietynlaiseksi aktiivisen 

kehittämisen tuotoksena. Johdon kokemus kulttuurista voi olla erilainen verrattuna 

henkilöstön arkeen (Morgan & Goldsmith, 2017). Periaatteessa kulttuurinen ympäristö on 

yhtä kuin työntekijäkokemus koska se pitää sisällään kaksi aiempaa ympäristöä. 

Työntekijäkokemuksesta fyysinen ympäristö vastaa 30 %, teknologinen 30 % ja kulttuurinen 

40 % (Morgan & Goldsmith, 2017). 

Morgan ja Goldsmith (2017) myös mainitsevat, että viimeisimpänä yksi tärkeimmistä 

työntekijäkokemukseen vaikuttavista tekijöistä on työntekijä itse. Työntekijöille annetaan 

tai pitäisi antaa mahdollisuuksia vaikuttaa työhönsä, työn tulee olla tarpeeksi joustavaa. 

Heitä tulisi osallistaa päätöksentekoon. Työntekijöillä tulisi olla tasapaino työn ja muun 

elämän välillä. Työntekijän tulisi myös itse osallistua organisaation elämään. 
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2.2. Palvelumuotoilu 
 
Muotoiluntutkijoista esimerkiksi Junginger (2008), Buchanan (2015)   ja   Eslbach (2018) 

käsittelevät tutkimuksissaan muotoilun soveltamista organisaatioissa teoreettisemmalla 

tasolla organisaatiokulttuurin ja organisaatioiden kehittämisen valossa. Muotoiluajattelua 

sovelletaan yleensä organisaatioiden toimintaan esimerkiksi markkinoinnissa, 

henkilöstöhallinnossa ja liiketoiminnan kehittämisessä keskittyen yksittäisiin menetelmiin 

ja niiden soveltamiseen organisaation kokonaisvaltaisen kehittämisen sijaan (Carlgren, 

Rauth & Elmquist, 2016). Palvelumuotoilua  sovelletaan konkreettisten asiakastarpeiden ja 

asiakaslähtöisen kehittämisen varmistamiseksi (Stickdorn, Hormess & Lawrence, 2018). 

Palvelumuotoilussa laajemman näkökulman ottaminen on luonnollisempaa ja se näkyy alati 

muuttuvina muotoilun kohteina esimerkiksi systeemitason muotoilun (systemic design) ja 

muutosmuotoilun (transformation design) alojen kehityttyä (Burns, Cottam, Vanstone & 

Winhall, 2006). Palvelumuotoilussa keskustelut systeemi-innovaatioista (Greenhalgh, 

Robert, Macfarlane, Bate & Kyriakou, 2004) ja organisaatiomuutoksesta ovat yleisiä 

(Junginger, 2015). Palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun tutkimusaloilla on eri juuret, mutta 

termejä käytetään usein synonyymeinä ja tavoitteet ovat samat: tuotteiden, palveluiden, 

prosessien kehittäminen ihmislähtöisesti (Augsten, Guey,  Hollowgrass, Jylkäs & Mäkelä 

Klippi, 2018). Tämän takia en esimerkiksi omassa   gradussani  tee suurempaa jaottelua 

palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun välillä. 

 

Palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun lisäksi organisaatioiden kehittämistä muotoilun 

avulla on tutkittu ihmiskeskeisen muotoilun puolella. On kuitenkin huomattu, että 

menetelmien soveltaminen ja omaksuminen organisaatioissa on hankalaa, mutta tarkkaa 

syytä siihen ei tiedetä (Augsten ym., 2018). Selitystä on etsitty organisaatioiden 

muotoilunarratiiveista ja hiljaisista muotoilijoista. Moni muotoilija epäonnistuu muotoilun 

juurruttamisesta organisaatioihin. Kuitenkin muotoilua  tapahtuu jossain muodossa kaikissa 

organisaatioissa, vaikkei toimintaa mielletä muotoiluksi (hiljainen muotoilu) tai 

muotoilijoita ei työskentele organisaatiossa. Hiljaisella muotoilulla viitataan ilmiöön, jossa 

organisaatioissa muotoilupäätöksiä tekevät ei-muotoilijat (Junginger & Bailey, 2018).  
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Jokaisella organisaatiolla on omat tapansa puhua muotoilusta (muotoilunarratiivi) joka   

määrittää miten, mitä ja kuka muotoilee. Se määrää myös sen kuka tekee 

suunnittelupäätöksiä (Junginger & Bailey, 2018). Tämä tarkoittaa sitä, että muotoilu ei 

ole pelkästään muotoilijan tekemää. Organisaation ulkopuolisen muotoilijan pitää tuntea 

olemassa olevat organisaation muotoilun tavat sekä puhetavat ja mukauttaa toimintansa 

niihin. 

Työntekijäkokemus on myös palvelumuotoilun puolella aihe, jota on tutkittu vähän, joten 

lähdekirjallisuutta etsiessä minun piti soveltaa aika paljon. Termiä ”työntekijäkokemuksen 

muotoilu” ei tunneta vielä akateemisessa ja tieteellisessä muotoiluntutkimuksessa. Termillä 

ei ole virallista määritelmää - se on enemmänkin trenditermi HR - konsultoinnin maailmassa, 

joka viittaa perinteisten muotoilun menetelmien ja prosessin hyödyntämiseen henkilöstön 

kehittämisessä ja henkilöstöhallinnossa (Deloitte University Press, 2016).  Lähteissä 

viitataan esimerkiksi palvelupolkujen, asiakasprofiilien sekä käyttäjätutkimuksen 

menetelmien hyödyntämiseen (havainnointi, haastattelut, päiväkirjat, luotaimet) että 

yhteisluomiseen työpajojen muodossa perinteisten henkilöstön kehittämisen menetelmien 

kanssa (Huhta & Myllyntaus, 2021). Henkilöstöjohtamisen puolella puhutaan 

työntekijäkokemuksen johtamisesta, joka keskittyy enemmänkin johtajien ja 

organisaatioiden tarpeisiin ollen paljon tulosohjautuneempaa (Itam & Ghosh, 2020). 

Kuitenkin tiettyä alojen integraatiokehitystä on muotoiluntutkijoiden puolella huomattu 

(Auricchio, Rossi, Dezza & Griva, 2018), joten voisi olettaa, että tulevaisuudessa aiheesta 

tehdään enemmän tutkimusta ja ehkä kehitetään uusi muotoilun erikoisalue. 

Henkilöstöhallinnon ja palvelumuotoilun alojen integroitumiskehityksen syynä on se, että 

alat työskentelevät samankaltaisissa tehtävissä organisaatioiden muutosprosessien parissa. 

Muotoilu uusien palvelujen kehittämisessä, HR - asiantuntijat henkilöstön tukemisessa 

muutosprosesseissa. Henkilöstöhallinnon kiinnostus palvelumuotoiluun on noussut oival-

luksesta, että palvelumuotoilun menetelmät ovat hyödyllisiä  henkilöstön kehittämisessä. 

Palvelumuotoilijat ovat taas halunneet kehittää osaamistaan vastatakseen paremmin 

toimeksiantajien toiveisiin. Organisaatiotutkimuksessa nousevana kiinnostuksenkohteena 

ovat kokemukselliset organisaatiokehittämisen menetelmät johon palvelumuotoilun 

(muotoiluajattelun ja ihmiskeskeisen muotoilun ohella) nähdään kuuluvan (Auricchio ym., 

2018). 
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Alojen osaamista kuvaa kyky ymmärtää erilaisia organisaatiokulttuureita, 

monisidosryhmäinen yhteistyö, ihmiskeskeisyys, kyky ohjata luovia kehittämisprosesseja, 

kyky käsitellä muutoksesta nousevia tunteita (Fredrickson, 2001, 2004) ja kehittää uusia 

toimintatapoja (Dweck, 2006, 2012), sekä hyödyntää laadullisia tutkimusmenetelmiä 

työssään. Muotoilun menetelmien etuina muutosprosesseissa nähdään luottamuksen ja 

empatian rakentaminen luovien menetelmien avulla, asioiden konkretisointi visualisoinnin 

avulla projektien suunnittelussa sekä kognitiivisen ja emotionaalisen empatian 

yhdistämisessä (Auricchio ym., 2018).  

HR – asiantuntijat käyttävät samaa osaamista eri tavalla. Esimerkiksi 

organisaatiosuunnittelun, henkilöstön sitouttamisen kyvyt ja valmennusosaaminen ovat 

asioita, joita muotoilijoilla ei välttämättä ole (Deloitte University Press, 2016). Yhteistyö 

alojen kanssa nähdään hyvänä vaihtoehtona kompensoida alojen heikkouksia (Auricchio 

ym., 2018). 

Salmi ja Mattelmäki (2019) näkevät muutoksen organisaation muotoiluhaasteena ja 

muotoilun organisaatioiden kokemuksellisen kehittämisen tapana. Muotoiluun vaikuttavia 

tekijöitä ovat valtarakenteet ja puhetavat, jotka tapahtuvat ihmistenvälisessä 

vuorovaikutuksessa. Joten muutokset puhetavoissa johtavat myös muutoksiin 

valtarakenteissa (Norman, 2009). Muutos voi näkyä aineellisina tuotoksina, mutta myös 

uusina toimintatapoina, roolien muuttumisena ja uusina vuorovaikutussuhteina (Salmi & 

Mattelmäki, 2019). . 

Muutosprosesseissa johtajan rooli on tärkeä, koska hänellä on valta määritellä todellisuus (ja 

täten kokemus) ihmisille, jotka päättävät totella ja tulkita toisten ihmisten todellisuuksia 

(keskijohto) ihmisille, jotka hyväksyvät tämän määrittelyn oman toimintansa ohjaajana 

(työntekijät) (Smircich & Morgan, 1982). Ajatus on myös relevantti työntekijäkokemuksen 

viitekehyksessä, jossa johtajan päätöksenteko vaikuttaa työntekijöiden arkeen ja 

kokemukseen työstä. 

Salmin ja Mattelmäen (2019) mukaan tämä kuitenkin vaatii palvelumuotoilijalta 

ajattelutavan muutoksen, jossa muotoiluprosessi nähdään kokemuksellisempana siirtyen 

yksittäisistä työkaluista erilaisten toimintatapojen, puhetapojen tai sanankäytön, 

vuorovaikutuksen, roolien ja tunteiden tarkasteluun ja muokkaamiseen. Huomio siirtyy 

yksilöistä tai yksittäisistä käyttäjistä moninaisiin ryhmiin ja niiden vuorovaikutuksen 

muotoiluun. 
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Tässä kontekstissa muotoilun työpajat voidaan nähdä sarjana vuorovaikutustapahtumia, 

jotka mahdollistavat muutoksen muotoilulle ominaisen materiaalisen, sosiaalisen ja 

kehollisen kokemisen  ja erilaisten fyysisten, visuaalisten ja sosiaalisten artefaktien luomisen 

kautta. Tuoden uusia näkökulmia erilaisiin tilanteisiin muuttaen näin aiemmin mainittuja 

puhe- ja toimintatapoja ja näin muuttaa organisaation valtarakenteita samalla juurruttaen 

muutoksen artefakteihin (Salmi & Mattelmäki, 2019). 

Palvelumuotoilun roolina organisaatioiden kehittämisessä nähdään organisaation 

sosiokulttuurisen tiedon merkityksellistäminen (sensemaking), jota tapahtuu 

organisaatiotason ja käyttäjätason tietoa yhdistäessä esimerkiksi visualisointien kautta 

yhteissuunnittelun aikana (Vaajakallio & Mattelmäki, 2014). 

Usein organisaatioita ei ole luotu ihmiskeskeisten periaatteiden mukaan, joten muotoilun 

omaksuminen kyseenalaistaisi olemassa olevia toimintamalleja ja rakenteita. Yleisin syy 

muotoilun hyödyntämiselle on innovaatioiden luominen eikä niinkään ihmiskeskeinen 

kehittäminen (Augsten ym., 2018). Nykyisten organisaatiorakenteiden, siilojen ja 

hierarkioiden takana on vanhan teollisen ajan johtamisprosessit (Laloux, 2014). Muotoilun 

omaksuminen tarkoittaisi uuden ajattelutavan omaksumista - siirtymistä       

tulosorientoituneesta tehokkuuden ja tuottavuuden tavoitteesta kohti luovaa,  tarvelähtöistä,   

kokemuksellista ja ihmiskeskeistä kehittämistä (Augsten & Marzavan, 2017). 

Esimerkiksi palvelumuotoilun avulla voidaan inhimillistää organisaatioita (Augsten yms., 

2018). Organisaatioiden inhimillistämisellä tarkoitetaan eri sidosryhmien tarpeiden 

syvällistä ymmärtämistä ja organisaation toiminnan virtaviivaistamista sen mukaan 

(Pinheiro, Stein & Toledo, 2014). 

Inhimillistämisellä on kaksi tasoa (Augsten ym., 2018): 
 

1. Sisäinen inhimillistäminen 

2. Ulkoinen inhimillistäminen. 
 

Sisäisellä inhimillistämisellä tarkoitetaan kehittämistä henkilöstön tarpeiden mukaan 

ja ulkoisella asiakkaiden tarpeiden kautta. 

 

Bertolotti, Norcia & Vignoli (2018) puhuvat organisaatioiden sisäisten palvelujen 

muotoilusta ja siitä mitä tulisi ottaa huomioon niitä kehittäessä, jotta työntekijöiden 

hyvinvointia voidaan edistää.  
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Palveluiden pitää tukea ihmistenvälistä vuorovaikutusta ja olla helposti saavutettavissa eri 

tavoin. Kehittämisen pitäisi olla jatkuvaa ja usean erilaisen  ihmisryhmän tarpeita täyttävää. 

He huomauttavat myös, että työntekijöiden hyvinvointiin panostuksella on todennäköisesti 

positiivisia vaikutuksia, mutta usein siihen liittyviä palveluita ei kehitetä työntekijä-

lähtöisesti vaan standardoidulla ja ennaltamäärättyjen luokittelujen kautta. 

Organisaatioiden sisäisillä palveluilla tarkoitetaan kaikkia palveluita, joiden kohderyhmänä 

ovat työpaikan koko henkilöstö. Palvelut voidaan jakaa (Bertolotti yms., 2018): 

1. Ydinpalveluiksi: Organisaation ulkopuolisten asiakkaiden kohtaamat ja heitä varten 

tehdyt palvelut sekä tukipalvelut niiden toteuttamiseksi. 

2. Ei-ydinpalvelut tai apupalvelut: Organisaation infraan ja ylläpitoon liittyvät 

palvelut esim. siivous, ilmastointi, tilat jne. 

3. Rahattomat palvelut työntekijöille, jotka ovat usein etumuotoisina: Työajat ja 

niiden joustot, vakuutukset, alennukset, valmennukset, työterveys, koulutukset, 

ruokaetu jne. 

Mahamunin, Sharman, Lobon, Hirom & Khambeten (2018) mukaan organisaatioiden 

sisäisten palveluiden muotoilu eroaa huomattavasti asiakkaita kohtaavien palveluiden 

muotoilusta. Usein organisaatioiden sisäisten palvelujen kehittäminen jää pimentoon, koska 

keskitytään asiakaskokemuksen kehittämiseen tai kehittämistä ei jakseta tehdä 

pitkäjänteisesti (Mahamuni ym., 2018). Kehittäminen vaatii myös organisaatiolta 

sitoutumista (Chan & Ledger, 2014). 

Etenkin suuret organisaatiot luovat in-house muotoilutiimejä liiketoiminnan ja sisäisten 

palveluiden kehittämiseksi (Blomkvist, 2015). Organisaation olosuhteet voivat edistää tai 

hankaloittaa muotoilun omaksumista ja hyödyntämistä (Live / Work, 2016) tosin inhouse-

design tiimit ovat yleensä ulkoisia asiantuntijoita paremmin tietoissa organisaatiorakenteista, 

kulttuurista, sisäisestä politiikasta (Blomkvist, 2015), epävirallisista mielipiteistä, hiljaisesta 

ja piilossa olevasta tiedosta (Mahamuni ym., 2018).  Sisäinen muotoilutiimi voi kohdata 

haasteita johdon tuen ja sitoutumisen vähyyden muodossa (Mäkijärvi, 2015; Katz, 2015) 

sekä resurssien ja osaamisen puutetta (Katz, 2015). Organisaation rakenne voi johtaa 

siiloutumiseen ja vähentää sekä vaikeuttaa yhteistyön mahdollisuuksia (Atvur, Rau & 

Wilson, 2015).  

Näitä haasteita voi kuitenkin hyödyntää tukemaan muotoilun soveltamiseen organisaatiossa. 

Esimerkiksi inhouse – muotoilutiimi voi rakentaa pitkäaikaiset asiakassuhteet työntekijöihin 

ja näin luoda tietopoolin muotoiluprojekteihin (Mrad, Vandertuyn & Mahraj, 2015).  
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Työntekijöiden sitoutumista ja työtyytyväisyyttä voidaan edistää luomalla heille 

mahdollisuuksia vapaaehtoisesti osallistua heitä koskeviin kehittämisprojekteihin ja 

osallistamalla heitä organisaatioiden sisäisten palvelujen kehittämiseen (Podsakoff, 

MacKenzie, Paine & Bachrach, 2000). 

Organisaation sisäisiä palveluita tulisi kehittää nopeissa iteratiivisissa sykleissä, jossa 

muotoilun visualisointimenetelmiä hyödynnetään tiedon dokumentoinnissa ja jakamisessa 

(Mahamuni yms., 2018). Muotoilun menetelmiä pitää yksinkertaistaa nopean sovellutuksen 

tilanteisiin. Organisaatioiden sisäisten palvelujen kehittämisessä kannattaa yhdistää 

työyhteisön eritasoista hiljaista tietoa ja muotoilijoiden asiantuntijuutta (Ehn, 1989) 

varsinkin tilanteissa, jossa tietoa on vähän tai se on hankalasti saatavilla (Mahamuni ym., 

2018). Kehittämisprosesseihin tulisi ottaa mukaan asiasta kiinnostuneita ja motivoituneita 

sidosryhmiä, mutta prosessien pituus saattaa vaikeuttaa heidän kiinnostustansa pysyä 

mukana koko projektin ajan – joten osallistumisen syitä ja laajuutta tulisi arvioida kriittisesti. 

(Kensing & Blomberg, 1998). 
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3. Rajaus, tavoitteet & etiikka 
 

3.1 Rajaus 
 

Aiheen rajauksella tarkoitetaan valitun tutkimusaiheen tarkentamista siten, että tutkimuksen 

aihe täsmentyy ja kaventuu suppeammaksi (Saukkonen, 2006). Rajaamisen syitä voi olla 

ajalliset haasteet, aiheen monimutkaisuus tai laajuus sekä tutkijan taidot tai kokemus. 

Rajauksen kautta voidaan aiheessa edetä syvemmälle. Syy rajaamiselle voi olla myös halu 

tuottaa erilaista tietoa kuin mitä aiheesta on aiemmin esitetty. Rajaavia tekijöitä voivat myös 

olla ilmiön tarkastelu tietyn näkökulman kautta, tietyssä ajanjaksossa, ihmisryhmässä, 

sijainnissa tai tietynlaisen aineistotyypin tai käsitteen kautta (Saukkonen, 2006). 

Olen rajannut tutkimustani usealla tapaa – osa rajausvalinnoista ovat omiin henkilökohtaisiin 

tavoitteisiin liittyviä, osa toimeksiannon kautta tulleita rajauksia ja osa gradun 

kirjoittamiseen liittyviä käytännön rajauksia. Osa myös liittyy tutkimusprosessin ja aiheen 

tuottamaan rajaukseen. 

Henkilökohtaisiin tavoitteisiin liittyvänä rajauksena toimii aineiston rajaus vain ensisijaisen 

tutkimuksen kautta tuotettuun tietoon ja itsetuotettuun aineistoon. Jätän tutkimuksesta ulos 

kaiken toissijaiseksi tutkimukseksi luokiteltavan tiedon. Tällä tarkoitan tausta- tai desktop – 

tutkimukseksi luokiteltavia aineistoja ja tietoja kuten esimerkiksi benchmark – listausta eri 

organisaatioista ja työntekijäkokemusalustoista. Syy aineiston ulosrajaamiseen on 

keskittyminen olennaiseen. Mielestäni tiedot eivät myöskään tuoneet itse muotoiluprosessiin 

paljoa arvoa. Rajauksella eliminoin pois epäolennaisen mahdollisesti lukijaa harhauttavan 

tiedon. Lisäksi säästän omaa aikaani, kirjoittaminen tehostuu ja gradu tiivistyy. 

Toinen tapa rajata on käytännön konstruktiivisen muotoiluntutkimuksen prosessin 

läpiviennin kautta tullut rajaus. Aihe toimeksiannon uudeelleenmäärittelystä ja 

tarkennuksesta huolimatta oli laaja, eikä minulle annettu selkeää kohdetta, jota lähteä 

tutkimaan ja kehittämään. Joten minun piti aluksi etsiä mahdollisia kohteita, minkä takia 

tutkimusotteeni oli nimenomaan tutkiva - ongelmaa etsivä ja näin muotoiluprosessin 

tutkimusvaihetta painottava. Tutkimuksen tekemisen logiikkana toimi se, mistä alkaa uutta 

tietoa tulemaan. Tähän vaikutti mm. kenelle kyselyt lähetettiin ja kuka vastasi niihin. Kuka 

ilmoitti kiinnostuksesta työpajoihin jne. Tutkimuksen kohteeksi rajautui call center – 

työntekijät ja heistä etenkin puhelinmyyjät, jotka innokkaasti vastasivat kyselyyn ja 

osoittivat kiinnostusta esimerkiksi työpajoja kohtaan. 
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Ajallisena rajauksena toimi toimeksiantajan toive, että keskityn nimenomaan tutkimaan 

olemassa olevia työntekijöitä – tätä kautta tulee rajaus palvelumuotoiluprosessiin, jossa 

esimerkiksi palvelupolun tarkastelujaksoksi tuli yksi työpäivä. 

Rajaan myös pois tutkimusmenetelmät, jotka valitsin aineiston tuottamisen ja keräämisen 

menetelmiksi, mutta jotka jättää pois koska vastauksia tuli liian vähän tai ei ollenkaan. 

Lisäksi menetelmän käyttöön ei saatu osallistujia tai he peruivat osallistumisensa minkä 

vuoksi menetelmää ei voitu käyttää. Saatan mainita nämä menetelmät sivulauseessa mutta 

en mene niihin tarkemmin esimerkiksi menetelmäkappaleessa. 

Valitsemani tutkimusstrategia rajaa joitakin asioita pois. Koska kyseessä on konstruktiivinen 

muotoiluntutkimus (research through design/design science research tai käytäntölähtöinen 

muotoiluntutkimus), joka tutkii ilmiöitä artefaktien luomisen ja testaamisen kautta (research 

through design) eikä niinkään keskity prosessien tai käytännön kehittämiseen (research for 

design, research into design) (Frayling, 1993). Artefakteilla tarkoitetaan mitä tahansa 

ihmisen luomaa, keinotekoista esinettä tai rakennelmaa, jota ei ole luonnossa 

(Dictionary.com, 2022). Rajaan pois myös esimerkiksi luonnokset. Keskityn luomaani 

artefaktiin. Minua ei niinkään kiinnosta se, miten päädyin johonkin ratkaisuun (prosessi) 

vaan se miten tuotettu ratkaisu vaikuttaa tutkittuun ilmiöön (tuotoksen ja ilmiön 

vuorovaikutus). 

Viimeisenä rajaamismuotona toimii toimeksiantajan laatimat ohjeistukset gradun 

kirjoitukseen. En saa paljastaa organisaation liiketoimintaprosesseihin liittyviä tekijöitä 

esimerkiksi liittyen myynnin prosesseihin tai liiketoimintalogiikoihin. Jos viittaan tekstissäni 

näihin, käsittelen asiaa yleisellä tasolla. 
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3.2 Tavoitteet 
 

Tavoitteeni on konstruktiivisen muotoiluntutkimuksen avulla ja palvelumuotoilun 

menetelmiä hyödyntäen luoda soittokeskuksen myyntineuvottelijoiden 

työntekijäkokemuksen kehittämiseen ja mittaamiseen tarkoitettu työkalukonsepti. Tutkin 

ensiksi työntekijäkokemusta soittokeskuksessa, jonka jälkeen konseptoin työkalun. Tutkin 

muotoillun artefaktin tai prototyypin vaikutuksia tai sen tuomaa muutosta 

työntekijäkokemuksessa. 

Tavoitteena ei ole niinkään määritellä mitä työntekijäkokemuksen muotoilu on niin kuin 

Aalto yliopistosta valmistunut muotoilija Maija Mäenpää (2019) gradussaan tehnyt. 

Mäenpää on pyrkinyt määrittelemään mitä työntekijäkokemuksen muotoilu on mm. 

asiantuntijahaastatteluiden sekä kirjallisuuskatsauksen kautta. Mutta koska termi 

”työntekijäkokemuksen muotoilu” ei ole vielä tieteellisessä tai akateemisessa 

muotoiluntutkimuksessa vakiintunut aion puhua vain työntekijäkokemuksesta ja 

palvelumuotoilusta. 

Yksinkertaistettuna työntekijäkokemuksen muotoilu on palvelumuotoilun hyödyntämistä 

työntekijäkokemuksen kehittämisessä. Mielestäni on myös johdonmukaista erotella termit, 

koska vähäisessä muotoiluntutkimuksessa aiheesta henkilöstöhallinnon ja palvelumuotoilun 

alojen integroituminen omaksi alakseen ei ole vielä tapahtunut ja keskustelu aiheesta on 

vasta alkanut (Auricchio ym., 2018) 
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3.3. Tutkimuskysymykset 
 

1. Miten työntekijäkokemus rakentuu soittokeskuksessa? 
 

2. Miten muotoiltu artefakti muuttaa työntekijäkokemusta? 
 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla tarkoitukseni on palvelumuotoilun menetelmin 

tutkia ja tehdä näkyväksi, miten työntekijät kokevat työnteon soittokeskuksessa. Miten ja 

mistä osista työntekijäkokemus rakentuu. Tavoitteenani on saada selville, minkälainen 

työympäristö on, miltä työntekeminen tuntuu, minkälaisia ihmisiä siellä työskentelee ja mitä 

tarpeita heillä on. Mitä asioita kokemuksesta voidaan laittaa mitattavaan muotoon. 

Muotoiltuina artefakteina ja aineistona syntyy palvelumuotoimun tuplatimanttimallin 

mukaiset tuotokset, joista kerron enemmän myöhemmin. 

Toinen tutkimuskysymys keskittyy työntekijäkokemusta mittaavan työkalun konseptointiin 

ja prototypointiin. Artefaktin vaikutusten tutkimukseen työntekijäkokemuksessa 

prototypoinnin kautta. Tarkoitus on prototypoinnin avulla arvioida miten muotoiltu artefakti 

mahdollisesti muuttaisi työntekijäkokemusta. Mitä mahdollisia negatiivisia ja positiivisia 

vaikutuksia sillä olisi? Mitä sen tuottamiseen tarvittaisi ja miten se vaikuttaa työyhteisöön? 

Kuitenkin tutkimusprosessissa en päässyt prototypointiin asti koronan tuomien haasteiden 

takia. Koronan tuomat haasteet näkyivät siinä, että minun piti lennosta muuttaa koko lähinnä 

havainnointiin nojaava tutkimussuunnitelma sopimaan etätyöskentelyn aikaan. Lisäksi 

koronatilanteen takia vastauksien saamisessa esimerkiksi kyselyihin kesti pitkään. Moni 

myös peruutti osallistumisensa tutkimukseen. Joten tutkimuskysymykseen 2. vastaaminen 

on enemmänkin visiointia ja spekulatiivista eli tuotetun konseptin on tarkoitus 

havainnollistaa mahdollista tulevaisuutta. Tutkimuskysymys 1. tarkoitus on kuvailla 

nykyistä työntekijäkokemusta. 
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3.4. Tutkimusetiikka 
 

Koska tutkimukseni sisälsi organisaation työyhteisön jäsenien subjektiivisiin kokemuksiin 

tutustumista, noudatan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2019) ihmiseen kohdistuvan 

tutkimuksen eettisiä periaatteita ja ohjeistuksia hyvästä tieteellisestä käytännöstä liittyen 

mm. aineiston ja lähdekirjallisuuden hyödyntämiseen sekä tiedeyhteisön tunnustamia 

toimintatapoja eli rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten 

tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimusten ja niiden tulosten arvioinnissa. 

Ihmiskohdistukseen kohdistuvan tutkimuksen yleiset eettiset periaatteet pähkinänkuoressa: 
 

1. Tutkija kunnioittaa tutkittavien henkilöiden ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta. 

2. Tutkija kunnioittaa aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä sekä luonnon 

monimuotoisuutta. 

3. Tutkija toteuttaa tutkimuksensa siten, että tutkimuksesta ei aiheudu tutkittaville 

merkittäviä riskejä, vahinkoja ja haittoja. 

Osallistuessaan tutkimukseen tutkittavalla on oikeus: 
 

1. Osallistua vapaaehtoisesti, mutta myös kieltäytyä ja perua osallistumisensa. 

Osallistujalle ei saa tulla tunnetta osallistumisen pakollisuudesta eikä pelkoa 

kielteisistä seurauksista kieltäytymisen tai perumisen tilanteissa. 

2. Keskeyttää osallistumisensa milloin tahansa ilman kielteisiä seuraamuksia itselleen. 

Kieltäytymiselle ei tarvita erityistä syytä. 

3. Peruuttaa suostumuksensa osallistua tutkimukseen milloin tahansa. Peruuttamisen on 

oltava yhtä helppoa kuin sen antaminen. 

4. Saada tietoa tutkimuksen sisällöstä, henkilötietojen käsittelystä ja tutkimuksen 

käytännön toteutuksesta (mitä osallistuminen käytännössä tarkoittaa, miten aineistoa 

käsitellään ja säilytetään). 

5. Saada totuudenmukainen kuva tutkimuksen tavoitteista sekä osallistumisesta 

mahdollisesti koituvista haitoista ja riskeistä mutta myös vaikutuksista ja 

mahdollisista hyödyistä. 

6. Tietää olevansa tutkittavana tilanteissa, joissa tutkija on tutkittavaan nähden eri 

roolissa kuin tutkijan roolissa. Tutkija ilmoittaa myös sidonnaisuutensa 

tutkittavilleen. 
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Osallistumissuostumukseen liittyen omassa tutkimuksessani ratkaisin asian niin, että 

esimerkiksi kyselyitä tehdessä olin kyselyn saatetekstissä tarpeeksi tarkasti selittänyt ja 

taustoittanut mistä tutkimuksessa on kyse, mihin tietoa käytetään sekä miten aineistoa 

käsitellään. Lisäksi painotin osallistumisen vapaaehtoisuutta sekä osallistumisen 

peruuttamisen mahdollisuutta milloin tahansa. Tulkitsin myös esimerkiksi ilmoittautumisen 

työpajaan, mutta tulemattomuuden paikalle osallistumisen peruuttamiseksi. Kyselyssä 

osallistumissuostumus oli pakollisena kyllä/ei vastausvaihtoehtona heti kyselyn alussa. 

Puhelinhaastatteluissa kerroin samat asiat, mitkä kyselyn saatetekstissä ja kerroin 

tutkittavalle, että haastattelu nauhoitetaan. Lisäksi pyysin haastateltavaa selkeästi 

ilmaisemaan nauhalle, oliko asia selvä vai ei. 
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3.5. Henkilötietojen käsittely ja yksityisyydensuoja 
 

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun ja tunnistettavissa olevaan luonnolliseen 

henkilöön liittyviä tietoja. Tutkimusaineisto sisältää henkilötietoja, jos siitä voidaan suorasti 

tai epäsuorasti tunnistaa henkilö tai henkilöitä huomioiden tunnistamiseen kohtuullisen 

todennäköisesti käytettävät tiedot kuten etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, 

uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys, geneettiset tiedot, 

biometriset tiedot, terveystiedot, seksuaaliseen tai sukupuolisuuntautumiseen liittyvät tiedot 

(Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2019). 

Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan toimintaa tai toimintoja, jotka liittyvät mm. 

henkilötietoja sisältävän tutkimusaineiston keräämiseen, muokkaamiseen, säilyttämiseen, 

luovuttamiseen ja käyttämiseen (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2019) 

Mitä tulee tutkimukseen osallistuvien yksityisyyden suojaan, tiettyjä periaatteita pitää 

noudattaa: yksityisyyttä suojella ja huomioida osallistuneiden tekijänoikeudet, jos heidät 

erikseen nimetään tutkimuksessa. Täyttä tunnistamattomuutta ei voida luvata 

(Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2019). 

Henkilötietojen käsittelyssä pyrin häivyttämään kaikki mahdolliset henkilöitävät tekijät. 

Pyrin pysymään mahdollisimman yleisellä tasolla ja viittaamaan tutkittavaan esimerkiksi 

henkilönä A tai B tai viittaan henkilön ammattinimekkeeseen kuten puhelinmyyjän titteliin. 

Kyselyssä kysyin vain tarvittavaa tietoa, jota tarvitsen palvelumuotoiluprosessin tuotosten 

tuottamiseen ja työntekijäkokemuksen kuvaukseen. 
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4. Tutkimusprosessi ja aineistonkeruu 

4.1. Tutkimusstrategiana konstruktiivinen muotoiluntutkimus 

Valitsin tutkimusstrategiakseni konstruktiivisen muotoiluntutkimuksen (englanniksi 

research through design tai design science research) koska sen avulla yhdistän tutkimuksen 

tekemisen puhtaasti pääaineeni aiheisiin ja tutkimusstrategia tuottaa kiinnostavan 

näkökulman palvelumuotoilun viitekehyksessä. Konstruktiivisella muotoiluntutkimuksella 

viitataan muotoilijoiden hyödyntämiin muotoiluprosesseihin ja menetelmiin tiedon 

tuottamisen tapana (Stappers & Giaccardi, 2014). 

Tutkimusalan juuret ovat teollisessa muotoilussa ja vuorovaikutussuunnittelussa (Koskinen, 

Zimmerman, Binder, Redstrom & Wensveen, 2011) jossa se on yleinen tutkimusstrategia. 

Palvelumuotoilussa samankaltaista tutkimusta ei ole vielä tehty, se on vähäistä tai vasta 

alkamassa (Teixeira, Patricio & Tuunanen, 2019). Palvelumuotoilun kontekstissa yleensä 

kyseessä on palvelumuotoiluprosessin sisällä tehtävästä uusien muotoilun menetelmien 

luomisesta eikä niinkään perinteisestä artefaktien luomisesta niin kuin tuotemuotoilussa tai 

vuorovaikutussuunnittelussa (Teixeira yms., 2019). Kuitenkin tutkimus on vielä vähäistä 

eikä käytännön case - esimerkkejä konstruktiivisen muotoiluntutkimuksen otteen 

soveltamisesta palvelumuotoiluprojektien ulkoisten tuotosten muotoilussa (eri tasoiset 

artefaktit) löytynyt. Esimerkiksi Blomkvist, Clatworthy & Holmid (2016) ja Blomkvist 

(2015) ovat tutkineet palvelumuotoilun materiaalisuutta. Tämä tuo palvelumuotoilun 

lähemmäs konstruktiivista muotoiluntutkimusta, jossa materiaalisuus on tärkeässä asemassa. 

Esimerkiksi teollisessa muotoilussa puhutaan fyysisistä, vuorovaikutussuunnittelussa 

digitaalisista materiaaleista (Koskinen ym., 2011) ja palvelumuotoilussa metamateriaaleista 

(palvelun aineellistamista ja simulointia visuaalisin, sosiaalisin ja materiaalisin 

menetelmin) (Blomkvist yms., 2016) erilaisten artefaktien luomismateriaaleina. 

Secomandin ja Snelderin (2011) mukaan palvelua muotoillessa muotoillaan asiakkaan ja 

palveluntuottajan välisiin vaihdantasuhteisiin liittyviä sosioteknisiä resursseja, joihin 

kuuluvat palveluun liittyvän käyttöliittymän materiaaliset komponentit. Nämä komponentit 

muodostuvat kosketuspisteistä, artefakteista, ympäristöistä, ihmisistä sekä niiden takana 

olevasta infrastruktuurista ja prosesseista. Palvelut ilmentyvät aineettomissa prosesseissa, 

jotka voidaan kokea vain aineellistamalla. Stickdorn ja Schneider (2012) puhuvat muun 

muuassa palveluiden aineellistamisena (service evidencing), jolla tarkoitetaan palveluiden 

aineellistamista fyysisten kosketuspisteiden ja visuaalisten representaatioiden avulla. 
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Palvelu voidaan nähdä muotoiluobjektina tarkastemalla materiaaleja, joista palvelu koostuu. 

Palvelumuotoilussa muotoilija muovaa palvelun visuaalisia representaatioita. Tällä 

tarkoitetaan palvelun aineellistamista visuaalisesti, aineellisesti ja sosiaalisesti. 

Palvelumuotoilija ei mene fyysisesti paikanpäälle muokkaamaan esimerkiksi tiloja 

uudelleen, vaan hän kartoittaa palvelun visuaalisesti ja uudelleen järjestelee sekä lisää tai 

poistaa elementtejä tietyn asiakastarpeen täyttämiseksi, lavastaa ja aineellistaa 

palvelukokemuksia  - lopputuloksena on parantunut asiakas- tai palvelukokemus (Blomkvist 

yms., 2016). Mitä muotoillaan ovat palvelun osat, fyysiset elementit, paikat, toiminta, 

prosessit, vuorovaikutukset ja kokemukset - palvelumuotoilun menetelmät toimivat 

metamateriaaleina näistä muotoilun kohteista (Blomqvist & Segelström, 2014). 

Palvelumuotoilussa palvelun aineellistamisen menetelmiä on kahdenlaisia: ajallisesti 

jatkuvia ja ajallisesti pysäytettyjä. Ajallisesti jatkuvat menetelmät materialisoivat ajallisesti 

koko ajan jatkuvia palveluja esimerkiksi läpikulkuharjoitusten (service walkthrough), 

roolileikkien ja simulointien/lavastusten kanssa. Menetelmissä olennaista on jatkuvien 

palveluhetkien ja vuorovaikutuksen mallintaminen ja testaaminen. Ajallisesti pysäytetyt 

menetelmät ovat taas suurimmaksi osaksi visuaalisia ja ikään kuin pysäytettyjä valokuvia 

tietystä palvelusta,  sen hetkistä tai kokonaisuudesta. Näitä menetelmiä ovat esimerkiksi 

kuvakäsikirjoitukset (storyboards), palvelusuunnitelma (service blueprint) ja niin edelleen 

(Blomkvist & Segelström, 2014). 

Muotoilijat tasapainottavat sosiaalista ja materiaalista työtä oikeassa maailmassa ja 

visuaalisessa maailmassa abstraktin tason työtä. Muotoilija liikkuu fyysisen ja aineettoman 

maailman välillä, kokemuksellisten ja prosesseihin liittyvien tekijöiden välillä. Erilaiset 

visualisoinnin           ja materialisoinnin tavat selkeytyvät palveluksi muotoiluprosessin edetessä 

(Blomqvist & Segelström, 2014). 

Varsinaisesti konstruktiivisella muotoiluntutkimuksella ei ole tarkasti määriteltyä prosessia 

mutta valittu muotoilunala ohjaa sitä, miten tutkimusprosessi käytännössä rakentuu 

(Koskinen yms., 2011). Koska liitän palvelumuotoilun konstruktiiviseen 

muotoiluntutkimukseen, noudattaa tutkimusprosessi palvelumuotoilun prosessia. Teixeira 

ym. (2019) ovat tutkimuksessaan hahmotellut, miten prosessi voisi mennä. Perinteisen 

kaavan mukaan tutkimusprosessi alkaa tutkimusongelman ja kysymyksien määrittelyllä, jota 

edeltää palvelumuotoilutiedon soveltaminen käsillä olevaan tutkimusalaan (tai teoreettiseen 

viitekehykseen ja/tai luotuun viitekehykseen). Tätä tietoa sitten käytetään artefaktin ja 

parempien käytäntöjen (”how to knowledge”) luomiseen. Lisäksi artefaktia käytetään 
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määritellyn tutkimusongelman ratkaisuun. Tutkimuksen tulokset ja tuotokset sitten 

kommunikoidaan oman alan akatemian edustajille ja ammatinharjoittajille. 

Konstruktiivinen muotoiluntutkimuksessa ei ole varsinaisia teorioita, vaan teoreettiset 

viitekehykset luodaan yhdelle tutkimusprojekteittain valottamaan tutkittavaa ilmiötä         

ja muotoilualuetta (Koskinen yms., 2011). Muotoilu ei ole alana teoreettinen, eikä 

muotoilijat pyri kehittämään tai edistämään teorioita tai teoreettisia käsitteitä, vaan 

käsinkosketeltavia ja hyödynnettäviä asioita ja esineitä. Viitekehyksiä hyödynnetään 

prototyyppien ja konseptien luomisessa eikä valittua viitekehystä pyritä välttämättä 

kehittämään tai osallistumaan siihen liittyviin teoreettisiin keskusteluihin. Tosin uusia 

viitekehyksiä voi myös syntyä muotoiluprosessin tuotoksena. Silloin nämä viitekehykset 

toimivat valitun teoreettisen viitekehyksen konkreettisena esimerkkinä (Koskinen ym., 

2011). 

Konstruktiivisessa muotoiluntutkimuksessa muotoilijan tuotoksia voivat olla 

lähdemateriaalit toiseen tutkimukseen, luonnokset, mallit, suunnitelmat, kuvat, konseptit, 

prototyypit ja puolivalmiit tuotteet (Stappers & Giaccardi, 2014). Kuitenkin artefaktien ja 

prototyypin luominen on yleisin tiedontuottamisen tapa - suuri osa akateemisesta 

kirjallisuudesta  keskittyy prototyyppiin konstruktiivisen muotoiluntutkimuksen aineistona. 

Prototyyppien ei välttämättä tarvitse olla aineellisia. Esimerkiksi palvelumuotoilussa 

prototyypit voivat olla kuvia, tarinoita tai kokemuksen lavastuksia ja simulaatioita (Stappers 

& Giaccardi, 2014). 
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4.2. Aineisto & aineistonkeruu 
 

Daniela Sangiorgin (2019) määritelmän mukaan palvelumuotoilu on tapa muotoilla ja 

organisoida ihmisiä, infrastruktuuria, viestintää, vuorovaikutusta sekä palvelun aineellisia 

että aineettomia tekijöitä palvelun laadun, kokemuksen ja asiakas-tuottaja  vuorovaikutuksen 

parantamiseksi. 

Palvelumuotoilu ottaa huomioon käyttäjät, työntekijät sekä liikejohdon tarpeet, luo 

palveluita ja parannuksia olemassa oleviin palveluihin monialaisesti ja pyrkii poistamaan 

organisaatioiden välisiä siiloja ja madaltamaan hierarkioita. Se synnyttää uusia 

liiketoimintamalleja sekä toimii organisaation eri tasoilla (Stickdorn, Hormess, Lawrence & 

Schneider, 2018). 

Stickdorn yms. (2018) mukaan olennaista palvelumuotoilussa on yhteissuunnittelu ja 

monialainen erilaisten sidosryhmien osallistaminen koko neliosaisen (tuplatimanttimalli) 

muotoiluprosessin jokaisessa vaiheessa. 

Toinen palvelumuotoilun tärkeä aspekti on palvelumaisemien/palvelurajapinnan 

uudelleenjärjestely virtaviivaisemmiksi asiakasryhmien tarpeiden mukaan. 

Kosketuspisteiden kokonaisuuksien kautta asiakkaan toimintaa ja käyttäytymistä ohjataan 

palvelussa halutun tavoitteen mukaisesti (Stickdorn yms., 2018). 

Palvelut koostuvat palveluntuottajan luomista ja asiakkaan kokemista (Stickdorn yms., 

2018): 

1. Kosketuspisteistä, jotka voivat olla fyysisiä, digitaalisia tai ihmistenväliseen 

vuorovaikutukseen perustuvia. 

2. Palvelutuokioista, jotka ovat palvelua aineellistavia asioita tai esineitä 

palveluntuottajan näkökulmasta. Nämä ovat usein myös kosketuspisteitä tai osa 

niiden kokonaisuuksia. 

3. Palvelujaksoista, joilla viitataan palvelun kokonaisuuteen ennen, aikana ja jälkeen 

palvelun käytön. Palvelumuotoilija fasilitoi ja koordinoi palvelujaksojen 

muotoilua           sidosryhmien kanssa tuplatimantin prosessin eri vaiheista. Palvelujaksot 

koostuvat palveluhetkien sarjoista. 
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4.3. Palvelumuotoiluprosessi 
 

Palvelumuotoiluprosessin alkaa tutkimusvaiheella, jossa pyritään ymmärtämään ja 

tutkimaan ihmisten käyttäytymistä suhteessa palveluihin. Tavoitteena on kehittää empatiaa 

palvelun käyttäjiä kohtaan, tuoda esiin tarpeita ja inspiraatiota palvelujen kehittämistä 

varten. Prosessissa asiakas on keskiössä mutta prosessi ei ala asiakkaasta vaan 

toimeksiantajasta. Ratkaistava ongelma pyritään määrittelemään toimeksiantajan 

näkökulmasta ja sitä tarkennetaan, jalostetaan, uudelleen määritellään asiakkaan/käyttäjän 

näkökulmasta tuplatimanttimallin mukaisesti. (Stickdorn & Schneider, 2012) 

Tässä prosessin vaiheessa on tärkeää ottaa huomioon toimeksi antavan tahon tietoisuus 

palvelumuotoilusta ja saada mahdollisimman realistinen kuva siitä onko organisaatiolla 

tarpeeksi resursseja osallistamiseen ja yhteisluomiseen perustuvalle kehittämiselle 

(Stickdorn & Schneider, 2012). Esimerkiksi Rainmakerin kohdalla kyseessä on organisaatio, 

jossa ei aktiivisesti hyödynnetä palvelumuotoilua ja se on alana paljolti tuntematon. 

Organisaatiolla on vähän tai ei yhtään työntekijöitä, jotka ovat käyneet palvelumuotoilun 

koulutuksissa. Lisäksi koronan tuoma sosiaalinen eristyminen ja etätyö vaikuttavat myös 

siihen, miten palvelumuotoilutietämystä voitiin hyödyntää tai viedä käytäntöön. Tämä taas 

vaikutti prosessiin siten, että toimin ikään kuin organisaation ulkopuolisena 

palvelumuotoilun asiantuntijana ja prosessin läpivienti nojasi paljolti omaan tietämykseen 

sekä päätöksentekoon.  

Tuplatimanttimallin ensimmäisellä vaiheella on kolme tärkeää tehtävää (Stickdorn & 

Schneider, 2012): 

1. Toimeksiantajan organisaatiokulttuurin ja toimeksiannon tavoitteiden 

ymmärtäminen (Rainmakerin vuoden teemana työntekijäkokemuksen kehittäminen 

– viitekehys, johon oma toimeksianto liittyi). 

2. Asiakkaan ongelman määrittely laadullisten ja etnografisten 

käyttäjätutkimusmenetelmien kautta – tavoitteena on päästä empiiristä datan keruuta 

syvemmälle. 

3. Tutkitun tiedon visualisointi ja viestiminen – näkymättömän palvelun rakenteen 

aineellistaminen kehittämistä varten (työntekijäprofiilit, palvelupolku, konseptin 

visualisoinnit). 
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Tutkimusvaiheen jälkeen siirrytään ideoimiseen, mikä ei ole Stickdornin ja Schneiderin 

(2012) mukaan olennaisin asia, mutta kuitenkin tärkeä. Tavoitteena luoda paljon ideoita – 

jalostaa, yhdistellä ja arvioida niitä. Tämä tapahtuu usein työpajojen kautta. Tässä vaiheessa 

tutkimuksesta nousseet oivallukset, faktat ja käyttäjien tarpeet tuodaan keskiöön. Niiden 

pohjalta luodaan ratkaisuja ja vaihtoehtoja. Tässä vaiheessa on tärkeää ottaa mukaan kaikki 

mahdolliset sidosryhmät, joita ratkaistava ongelma koskee. Ideointivaiheessa voidaan tehdä 

myös aikaisen vaiheen ideoiden tai konseptiluonnosten testaamista. Yhdistettynä vaiheeseen 

kolme (prototypointi), tätä kohtaa prosessista voidaan kutsua myös konseptimuotoilun 

vaiheeksi. 

Prototypointivaiheessa ideoita kootaan konsepteiksi, ne aineellistetaan ja niitä 

prototypoidaan. Koska kyseessä on palvelu ja näin suuri kokonaisuus, tämä usein tarkoittaa 

palvelun erilaisten kosketuspisteiden, mahdollisten digitaalisten prosessien ja palveluhetkien 

prototypointia erilaisilla menetelmillä. Prototyyppien avulla simuloidaan, arvioidaan, 

kokeillaan ja kommunikoidaan, koetaan sekä konkretisoidaan tuleva palvelu. Myös palvelun 

käytettävyyttä voidaan testata ja arvioida prototypoinnin avulla. Tärkein tavoite tässä 

vaiheessa on, että asiakkaalle muodostuu selkeä kuva palvelusta ja palvelukokemuksesta. 

Palvelukonseptit pitää visualisoida ja simuloida luonnollisessa ympäristössään erilaisten 

teatterin ja roolipeleihin liittyvillä menetelmillä. Tähän muotoiluprosessin vaiheeseen on 

olemassa lukuisia prototypointimenetelmiä riippuen tarpeista. Palvelumuotoilija voi 

prototypoida palvelukokemuksia ja prosesseja, vuorovaikutusta, fyysisiä objekteja ja tiloja, 

digitaalisia palveluympäristöjä, liiketoimintamalleja sekä ekosysteemejä (Stickdorn & 

Schneider, 2012). 

Testattu ja validoitu palvelukonsepti viedään tuotantoon tuplatimantin viimeisessä, 

neljännessä vaiheessa. Palvelukonseptin on oltavat riittävän tarkka ja selkeästi 

kommunikoitu. Kyseessä on muutosprosessi, joka vaatii useiden organisaatiotasojen ja 

yksiköiden yhteistyötä. Prosessiin pätee muutosjohtamisen menetelmät ja vaiheet: 

muutoksen suunnittelu, implementointi ja arviointi. Tärkeää on huomioida asiakkaat ja 

työntekijät, saada heidän ja johdon tuki (Stickdorn & Schneider, 2012). 
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5. Tutkimusmenetelmät 
 

5.1. Kyselyt 
 

Kyselyitä hyödynnetään, kun halutaan tietää mitä ihminen ajattelee. Kyselytutkimuksessa 

kysymysten muotoilu on tärkeää koska se luo pohjan tutkimuksen onnistumiselle. Pitää 

välttää turhia kysymyksiä ja keskittyä olennaiseen. Kyselyt rakennetaan tutkimuksen 

tavoitteiden ja tutkimusongelmien mukaisesti. Kyselyn ulkoasun ja rakenteen tulee olla 

selkeä, vältetään johdattelevia kysymyksiä. On hyvä edetä lämmittelyksymyksistä tai 

yleistason kysymyksistä syvemmälle tasolle. Kyselytutkimuksen hyvänä puolena on se, ettei 

tutkijan läsnäolo vaikuta tutkimukseen ja kysymyksiä voi kysyä paljon. Tutkimustapa on 

luotettava koska kysymykset esitetään kaikille. Lisäksi vastaaja voi valita milloin vastaa. 

Heikkoutena on se, että kyselyn vastausprosentti on usein matala. Lisäkyselyt lisäävät työtä. 

Kysymyksiin ei välttämättä vastata oikein tai ne käsitetään väärin (Aaltola & Valli, 2001). 

Vaikka kyselyt ovat usein määrällisiä, voi niitä myös tehdä laadullisina. Jälkikäteen 

analyysissä laadulliset tulokset voidaan määrällistää tai teemoitella laadullisen 

sisällönanalyysin kautta. Laadullinen kysely ei ole aina huono valinta, sillä avoimien 

kysymysten käyttäminen kyselyssä voi tuoda esiin hyviä ideoita ja arvokkaita mielipiteitä. 

Huono puoli on se, että aineisto voi olla ylimalkaista, epätarkkaa tai työlästä analysoida 

(Aaltola & Valli, 2001) 

Työntekijäkokemusta kartoittavan kyselyn tarkoitus oli olla mahdollisimman laaja. Sovelsin 

kyselyn rakentamisessa niin työntekijäkokemuksen kuin palvelumuotoilun viitekehystä. 

Kaikkea en voinut kysyä, joten minun piti määritellä kategoriat jotenkin. Jouduin 

muuttamaan havainnointiin paljolti nojautuvan aiemman tutkimussuunnitelman lennosta 

sopimaan etätyön vaateisiin. Samalla minun piti varmistaa, että saan tarpeeksi tietoa 

palvelumuotoilun perustuotoksia (palvelupolku ja työntekijäprofiilit) varten yleisen 

työntekijäkokemustiedon lisäksi. Täydensin kyselyn tuloksia haastattelun kautta. 

Käytin kyselyn tekemiseen paljon aikaa koska se oli tärkein osa tutkimusprosessiani. Lisäksi 

testasin kyselyä, jotta sain selvitettyä kyselyn pituuden ja kysymysten muotoilun selkeyden. 

Koska tuloksien saaminen oli epävarmaa, päädyin siihen, etten määrittele otosryhmää liian 

tarkasti vaan määrittelin sen vastauksien perusteella. Eli kohderyhmä, jonka näkökulmasta 

keskityin työntekijäkokemusta kehittävää ja mittaavaa työkalua kehittämään määrittyivät 

vastausten perusteella. Etätyössä kyselyn kohderyhmä myös laajentui koskemaan Oulun, 

Rovaniemen ja Helsingin soittokeskusten työntekijöitä (yhteensä noin 130 työntekijää). 
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Kyselyvaihe sisälsi myös kaksi muuta kyselyä tiimiesimiehille ja HR – henkilöstölle, jotka 

jouduin kuitenkin hylkäämään vähäisten vastausmäärien takia (1-2 vastausta). HR – tiimille 

suunnattuun kyselyyn tuli 1 vastaus. Tiimiesimiehille suunnatussa kyselyssä saturaatio tuli 

mitä luultavammin vastaan koska sieltä tuli esiin samankaltaista tietoa kuin ensimmäisessä 

työntekijöille suunnatussa kyselyssä, vaikka kysymykset olivat erilaisia ja kohderyhmä eri. 

Tiimiesimiehiltä tuli 2 vastausta. Hylkäsin nämäkin koska liian vähän vastaajia. 

Jaottelin kyselyn kategoriat viitekehyksen ja löyhien kategorioiden mukaan. Kategoriat 

sisälsivät eritasoisia kysymyksiä – jotkut avoimia ja laadullisia, jotkut määrällisempiä. 

Vaikka kategoriat olivat erilaisia, niin kuitenkin niihin liittyvät tarkemmat kysymykset 

saattoivat mennä osin tai aiheellisesti limittäin, päällekkäin tai lähelle toisen kategorian 

kysymyksiä. 

Kyselyn ensimmäisenä kategoriana toimi perustiedot, jonka kautta tavoitteena oli kerätä 

pintapuolisesti tietoa työntekijöistä sekä hieman tutustua heihin. Tästä kohtaa sain myös 

perustiedot esimerkiksi työntekijäprofiileihin. 

Toisena kategoriana kysyin työn aiheuttamista positiivisista ja negatiivisista tunteista. 

Tämän kategorian valitseminen oli minusta hyvin onnistunut. Takana oli idea siitä, että 

käyttäjillä on usein hankala suoraan sanoittaa tarpeitaan liittyen johonkin asiaan, jos sitä 

kysyy liian suoraan. Kysyin positiivisista ja negatiivisista tunteista koska niiden kautta saan 

epäsuorasti kysyttyä asioita, jotka työntekijöiden mielestä ovat työssä hyvin ja huonosti. 

Tämä kategoria tuo esiin tarpeita mutta myös esimerkiksi palvelupolkuun kokemukseen 

liittyvät kipukohdat ja tärkeät hetket. Kysymykset olivat suurimmaksi osaksi laadullisia ja 

avoimia, joissa osassa vastaajan piti miettiä esimerkiksi sitä, minkä takia hän tuntee näin tai 

mikä on hänen mielestään syynä sille. Lisäksi kategoria sisälsi kysymyksiä liittyen 

työntekemiseen, työssä kehittymiseen sekä tulevaisuuden suunnitelmiin. 

Kolmanteen kategoriaan liittyi kysymyksiä työpäivästä ja sen kulusta. Tämäkin kohta sisälsi 

kysymyksiä liittyen negatiivisiin ja positiivisiin tunteiden aiheuttajiin työpäivän aikana. 

Lisäksi se sisälsi kysymyksen   liittyen   tuntemuksista   työpäivän   jälkeen.   Tässä kohtaa 

muotoilin kysymykset liittyen kulttuuriseen (sosiaaliseen) ympäristöön, teknologiseen 

ympäristöön ja fyysiseen ympäristöön. 

Seuraavat kolme eri kategoriaa liittyy klassisempiin kyselykategorioihin mitä esimerkiksi 

perinteisissä henkilöstökyselyissä voi olla: esimies ja asiakassuhteisiin sekä HR – palvelujen 

käyttöön ja työntekijän elinkaareen liittyvät kysymykset. 
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Loppuosa kyselyä sisälsi tutkimuksen jatkoon liittyviä kysymyksiä kuten kiinnostusta 

osallistua työpajaan, haastatteluun ja päiväkirjatutkimukseen. 
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5.2. Haastattelut 
 

Haastattelussa kysytään henkilöltä mielipiteitä ja kokemuksia liittyen määriteltyihin 

teemoihin. Usein teemat määrittää tutkimuksen viitekehys, tutkijan mielenkiinnon kohteet 

ja se mitä ilmiöstä halutaan tietää. Haastattelu tapahtuu tutkijan aloitteesta ja ehdoilla. 

Tutkija pyrkii vuorovaikutuksessa saamaan selville haastateltavaa kiinnostavat asiat tai asiat, 

jotka kuuluvat tutkimuksen aihepiiriin. Yleinen tapa jaotella haastattelut ovat strukturoitu, 

puolistrukturoitu tai teemahaastattelu (Aaltola & Valli, 2001). Pitämäni haastattelut olivat 

puolistrukturoituja eli minulla oli itselleni määritelty valmiiksi haastattelun teemat, niihin 

liittyvät kysymykset ja   mahdolliset   tarkentavat kysymykset. Haastateltava sai vastata 

kysymyksiin vapaasti. 

Haastattelun paikalla ei ole niin väliä, koska haastattelutilanteeseen vaikuttaa monia eri 

tekijöitä. Tärkeää on kuitenkin, että tilanne on rauhallinen ja vähävirikkeinen. Haastattelussa 

kannattaa pyrkiä olemaan mahdollisimman luonteva. Vuorovaikutustilanteeseen voi 

vaikuttaa   moni   asia   kuten   status,  kemia,   ikäerot,   sukupuolierot   ja   yleinen habitus. 

Tutkijan pitää miettiä näiden tekijöiden vaikutusta tilanteeseen (Aaltola & Valli, 2001). 

Etätyön takia haastattelut hoituivat puhelinhaastatteluina mikä oli hyvä ratkaisu, koska 

puhelinmyyjät ovat tottuneita työskentelemään puhelimessa joten ”haastattelun paikka” oli 

työntekijäystävällinen – heidän omalla areenallaan. Kuitenkin pieni vaaranpaikka asiassa oli. 

Puhelinmyyjillä on myös etulyöntiasema puhelinhaastattelussa. Usein myyjillä voi olla 

taipumusta myyntipuheeseen liittyen omaan työnantajaan. Eli hän voi tietämättään pyrkiä 

myymään minulle puhelimessa omaa työpaikkaansa eikä välttämättä ole 100 % rehellinen. 

Lisäksi puhelinhaastattelussa moni luonnollisen vuorovaikutuksen asia kuten ilmeet ja 

kehonkieli jäävät piiloon, joten haastateltavan tulkitseminen jää kuulon varaan. 

Haastattelun rakenne etenee yleensä keskustelunavauksesta luottamuksen rakentamiseen tai 

alustukseen. Sitten siirrytään aiheeseen ja annetaan haastateltavalle huomio. Usein kulkuun 

pätee samat säännöt kuin kyselyyn eli aloitetaan kevyesti tai yleiseltä tasolta. Sitten 

lähdetään siitä laajentamaan tai syventämään. Haastattelurungossa on usein kolmenlaisia 

teemoja. Ylimmällä tasolla laajoja teemoja eli keskustelun aiheita. Toisella tasolla teemaa 

tukevat apukysymykset ja kolmannella tasolla tarkentavat kysymykset (Aaltola & Valli, 

2001). 
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Haastattelu dokumentoidaan yleensä nauhurin avulla. Haastattelussa voi tehdä myös 

muistiinpanoja. Kun haastattelu on valmis, aineisto litteroidaan ja analysoidaan. 

Rakensin haastattelun ensimmäisen kyselyn pohjalta liittyen asioihin, jotka jäivät kyselyssä 

pintapuolisiksi. Koko haastattelun suurempana teemana oli työ ja työntekeminen. Valitsin 

4–5 haastateltavaa ensimmäisen kyselyn perusteella heistä, jotka ilmoittivat kiinnostuksena 

haastattelua kohtaan. Jokainen haastateltavista toimi myyntineuvottelijan tehtävissä 

Rainmakerillä. 

Haastattelurungossa oli viisi teemaa: työntekijän nykytila, myyntityöntekijän työnkuva, 

myyntitilanne, työstä yksityiskohtaisemmin (suhteet, palkka, työympäristö, normit ja 

säännöt, oman työn ohjaus) sekä työn merkitys. Jokaisen teeman ympärillä on yhteensä 

kymmenen pääkysymystä (eli kaksi per teema) sekä useita tarkentavia kysymyksiä, joita 

kysyin sitä mukaa minkä koin tilanteessa tarpeelliseksi. Kysyin myös ylimääräisiä 

kysymyksiä, joita saattoi nousta tilanteesta esiin. 

Haastattelut hoidettiin puhelinhaastatteluina, joiden kesto oli noin 30 minuuttia per 

haastattelu. Haastattelut nauhoitettiin litterointia varten. 

Yksinkertaistettuna litterointi vastaa kysymykseen ”Mitä sanotaan?”. Haastatteluiden 

funktiona toimii usein halu saada tietoa haastateltavien näkökulmista, mielipiteistä ja 

ymmärryksestä tiettyyn ilmiöön liittyen. Koska tavoitteenani ei ollut tutkia vuorovaikutusta 

(sitä miten jokin asia sanotaan) valitsin litterointitavaksi ns. peruslitteroinnin. 

Peruslitteroinnissa haastattelu kirjoitetaan puhtaaksi niin kuin se on kuultu   ilman   

suurempia   muokkauksia   tai   korjauksia.   Litterointi    ei    siten esimerkiksi    sisällä    

erikoismerkkejä, täytesanoja, toistoja, äännähdyksiä tai muita vuorovaikutusta 

havainnollistavia esimerkkejä (Tietoarkisto, 2022). 
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6. Muotoilun menetelmät 

6.1. Asiakasprofiilit 

Asiakasprofiili on tarkka kuvaus asiakkaan ominaisuuksista ja siitä mitä hän haluaa palvelua 

tai tuotetta käyttäessä tavoitella (Chang, Lim & Stolterman, 2008). Perinteisesti 

asiakasprofiilit keskittyvät organisaation määrittämiin asiakasryhmiin, mutta 

työntekijäprofiileissa keskitytään organisaation omiin työntekijöihin ja heidän tarpeidensa 

kuvaukseen (Stickdorn yms., 2018). Työntekijäprofiilit luodaan usein käyttäjätutkimuksen 

kautta ja sen tavoitteena on auttaa muotoilijaa ymmärtämään, kuvaamaan, keskittymään ja 

kirkastamaan kohderyhmän tarpeita, tavoitteita ja käyttäytymistä (Stickdorn ym., 2018). 

Ensisijaisesti se on empatiatyökalu. Menetelmä auttaa asiakkaan tarpeiden viestimissä eri 

sidosryhmille, suunnittelupäätöksien tekemisessä sekä muotoiluideoiden ja konseptien 

arvioimisessa. Yleensä profiilit esitetään kuvina ja teksteinä. Työntekijäprofiili edustaa 

yleensä yhtä ihmistä mutta ne luodaan yhdistämällä erilaisia ihmisten piirteitä ja 

ryhmittelemällä niitä uudelleen yhdeksi profiiliksi (Chang ym., 2008).). Palvelumuotoilun 

kontekstissa yhtä palvelua käyttävät useampi ihmisryhmä, joten normaali profiilimäärä on 

3-7 asiakasprofiilia (Stickdorn ym., 2018). Menetelmän etuna on asiakkaisiin keskittyminen, 

heidän tarpeiden kommunikointi, suunnittelunprosessin informointi ja tuotteen tai palvelun 

ominaisuuksien määrittely asiakaslähtöiseksi. (Chang ym., 2008). Tutkimuksen kontekstissa 

työntekijäprofiileja voi hyödyntää tutkimustiedon visualisointiin ja konkretisointiin, tiedon 

jakamiseen tiimissä, organisaation yksiköissä jopa organisaatioiden kesken (Stickdorn ym., 

2018). 

Työntekijäprofiileja voidaan luoda monella eri tapaa. Tärkeintä on kuitenkin, että tieto, jota 

profiiliin laitetaan, on sellaista, jonka kautta voidaan toimia. Perinteinen asiakasprofiili 

sisältää demografisia tietoja (esim. ikä, sukupuoli, asuinmaa jne.), asiakaskuvauksen, nimen, 

asiakasta kuvaavan ”lentävän lauseen” ja mahdollista määrällistä dataa. Lisäksi profiilia 

usein täydennetään muotokuvalla (piirretty tai stock – kuva) ja mahdollisilla asiakasta 

kuvaavilla fiiliskuvilla (Stickdorn ym., 2018). 

Tutkimussuunnitelman muuttaminen lennosta aiheutti sen, että minun piti yhden 

menetelmän kautta (kysely) saada tietoa moneen eri palvelumuotoilun tuotokseen. Tämän 

takia tietoa ei tullut saman verran kaikkeen – joissain kohdin tieto on väkisinkin pinnallista. 

Tietoa tuli riittävästi noin kolmen erilaisen profiilin luomiseen. Profiileista tuli hyvin 

minimaalisia ja ne sisälsivät vain olennaisen tiedon (kyselyn kategorioista esim. 

demografisiin tietoihin, harrastuksiin, työhön liittyviin tarpeisiin ja tunteisiin sekä omiin 
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tulevaisuuden suunnitelmiin liittyvät tiedot). Saatoin esimerkiksi tiivistää samankaltaisia 

näkemyksiä jostakin asiasta yhteen lauseeseen tai kuvaukseen. Koska kyseessä organisaatio, 

jossa    ei    paljoa     palvelumuotoilutietoutta     niin     pyrin     tekemään asiakasprofiileista 

mahdollisimman yksinkertaisia. Työntekijäprofiilit sisältävät mm. demografisia tietoja ja 

tietoa käyttäytymisestä, tarpeista ja tavoitteista mahdollisimman yleisellä tasolla. Kerättyä 

aineistoa ei tarvinnut paljoa analysoida, vaan poimin tiedot suoraan aineistosta ja toistuvien 

teemojen kautta jaottelin sopiviksi kategorioiksi. 

Konstruktiivisen muotoiluntutkimuksen kontekstissa työntekijäprofiileista (palvelupolkujen 

ohella) tulee menetelmä visualisoida laadullisen tutkimuksen tuloksia ja konkretisoida 

työntekijäkokemusta (Segelström, 2009). 

Konstruktiivisen muotoiluntutkimuksen kontekstissa työntekijäprofiileista (palvelupolkujen 

ohella) tulee menetelmä visualisoida laadullisen tutkimuksen tuloksia ja konkretisoida 

työntekijäkokemusta (Segelström, 2009). 
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6.2. Työntekijäprofiilien kuvaukset 

Pena Parikymppinen (19–25): Pena Parikymppinen on nuori miehenalku. Hän ei vielä 

opiskele korkeakoulussa vaan miettii mitä haluaa tehdä isona. Opiskelut alkavat syksyllä. 

Hän harrastaa urheilua, pelaamista ja unelmana olisikin tulevaisuudessa tehdä omasta 

harrastuksesta ammatti. Häntä mietityttää hieman se, miten hän pystyy tasapainottelemaan 

opiskelun, työn ja sosiaalisten suhteiden välillä. Myös oma jaksaminen joskus huolettaa. 

Anita Aikuinen (25–40): Anita Aikuinen on vähän varttuneempi työntekijä. Hänellä on 

työkokemusta kertynyt jo useampi vuosi ja asema työmarkkinoilla on vakiintuneempi. Hän 

on ihmisenä aktiivinen, vastuullinen ja tavoitteellinen. Elämää rytmittää alkavat 

ruuhkavuodet ja lapsista huolehtiminen. Anitan tavoitteena on vakiinnuttaa asemaansa 

työelämässä joko nykyisessä organisaatiossa tai sitten eri työnantajalla. Myös yrittäjyys ei 

ole poissuljettu vaihtoehto. Suurimmat tarpeet Anitalla liittyy perheen ja oman työn 

yhteensovittamiseen (työ-vapaa aika tasapaino) sekä ajan löytäminen itselle sekä 

parisuhteelle.  

Veera Varttunut (40–55): Veera Varttunut on ollut jo työelämässä pitkään ja lähenee 

eläkeikää. Hän omaa elämän tuomaa viisautta ja hiljaista tietoa työelämästä. Tärkein tavoite 

hänellä on ylläpitää terveyttä ja päästä terveenä eläkkeelle. Myöskään töiden jatkaminen 

eläkkeellä osa-aikaisesti ei ole pois suljettu. Veera toimii omaishoitajana vanhemmilleen ja 

aina kun kalenteri sallii, tekee kaikkea rentoa ja luovaa, ulkoiluttaa koiria. Oman terveyden 

ylläpidon lisäksi hänelle perhe ja oman ajan löytäminen on tärkeää. 
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Kuva 1. Tutkimuksen kautta tehdyt työntekijäprofiilit 
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6.3. Palvelupolku 

Palvelupolut ovat monipuolinen työkalu asiakkaan polun dokumentoimiseen. Se auttaa 

ymmärtämään asiakkaan kokemusta, sen kipukohtia sekä visualisoida tulevaisuuden 

palvelukokemuksia. Palvelupolku visualisoi henkilön kokemuksen ajallisessa jatkumossa 

ja auttaa visualisoimaan sen kokonaisuudessaan. Palvelupolku kuvataan asiakkaan 

toimintojen sarjana. Niitä voidaan tehdä eri skaalaisena ja laajuisina. Palvelupolun avulla 

kokemuksista tehdään näkyviä ja konkreettisia. Palvelupolku ei yritä selventää tai tallentaa 

palveluiden koko kompleksisuutta kaikkine mahdollisine vaihtoehtoineen, valintoineen jne. 

Sen sijaan palvelupolku pyrkii visualisoimaan tyypillisen tai uniikin/ kiinnostavan polun. 

Palvelupolut voivat perustua oletuksiin tai tutkimukseen ja ne voivat edustaa palvelun 

nykytilaa tai tulevaisuutta. Ne voivat olla yksityiskohtaisia tai laajoja (Stickdorn ym., 2018). 

Nykytilaa edustavia polkuja hyödynnetään aukkojen löytämiseen kokemuksesta, 

kehitysmahdollisuuksien tarkasteluun tai miten jokin parannus sopii tai   muuttaa tiettyä   

kokemusta. Tulevaisuutta kuvaava polku visualisoi mahdollisen tai toivotun 

palvelukokemuksen. Se auttaa kuvittelemaan, ymmärtämään ja kokeilemaan uusia   

palvelukokemuksia   ja   palvelun käyttökontekstia. Niiden avulla voidaan myös määritellä 

mitä kohtia uudesta palveluta kannattaa prototypoida ja testata (Stickdorn yms., 2018). 

Työntekijän   palvelupolku   muistuttaa    paljon    asiakkaan    polkua    mutta kartoittamisen 

aktiviteetit keskittyvät organisaation sisäisiin palveluihin ja työntekijäkokemukseen. 

Työntekijäpolku voi kuvata yhden työpäivän aktiviteetteja ja  kosketuspisteitä tai esimerkiksi 

kuukauden työkiertoa tai jopa koko työntekijän elinkaarta yrityksessä aina   

rekrytointiprosesseista uralla ja  organisaatiossa etenemiseen ja sieltä   poistumiseen   asti.   

Asiakas- ja työntekijäpolkuja voidaan myös yhdistää nähdäkseen, miten heidän 

vuorovaikutuksensa toimii asiakaskokemuksen kontekstissa (Stickdorn ym., 2018). 

Palvelupolun monimutkaisuus, syvyys ja laajuus riippuu usein projektiin liitetyistä 

tavoitteista sekä tarkasteltavan palvelun tai kokemuksen skaalasta. Joten tarkkoja sääntöjä 

niiden luomiselle ei ole. Kuitenkin yhteisiä piirteitä kaikille poluille on. Palvelupolku 

rakentuu eritasoisista päällekkäisistä kaistoista keskittyen asiakkaan tarpeiden tavoitteiden, 

vaiheiden ja toiminnan ympärille. Ylimmällä tasolla on usein asiakasprofiilin kautta 

määritelty skenaario tai tavoite, jonka asiakas pyrkii palvelua käyttäessä saavuttamaan. 

Tämän jälkeen polkuun tehdään kaistat palvelukokemuksen ylätason vaiheille (ennen – 
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aikana – jälkeen), jonka alle tulee asiakkaan toimintaa kuvaava kaista. Sitten luodaan kaistat 

kosketuspisteille, asiakastarpeille ja tavoitteille, kanaville, palvelutuokioille, kriittisille 

hetkille. Lisämausteena polkuun voidaan liittää myös tarinallisia elementtejä esimerkiksi 

kuvakäsikirjoituksia lisäämällä tai havainnollistamalla draaman kaarta. Jos on mahdollista, 

määrällinen data esimerkiksi kuluttajakäyttäytymiseen liittyen voidaan lisätä omaksi 

kaistakseen (Stickdorn ym., 2018). 

Rakensin työntekijäkokemuksen nykytilaa kuvaavan polun kyselyn ja haastatteluiden 

pohjalta. Toimeksiannon puitteissa polun aikajänteeksi määräytyi olemassa olevat 

työntekijät ja mielestäni tästä oli luonnollista jatkumoa kartoittaa työpäivän polku ja siihen 

liittyvä työntekijäkokemus. Kun tarkastelujaksoksi ottaa työpäivän, on kokemuksen 

tarkastelu todennäköisesti realistisempi tai tarkastelu liittyy oikean elämän kontekstiin. 

Rakensin nykytilaa havainnoivan palvelupolun mahdollisimman yksinkertaiseen muotoon. 

Polku sisälsi kolmen tason tietoa: asiakkaan   polkuun   liittyviä   tietoja, kosketuspisteitä 

sekä tutkimuksesta nousseita, työntekijäkokemuksen kannalta olennaisia kipupisteitä ja 

huippukohtia. 
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6.4. Palvelupolun visualisointi ja työpäivän kulku 

Työpäivän kulku jatkuu samana suunnilleen päivästä toiseen. Työn sisältö saattaa hieman 

muuttua. Työpäivän kulun kuvaus, jonka tässä selostan, on tehty yhteenvetona kyselystä ja 

haastatteluista kerätystä tiedosta. 

Myyntityöntekijän aamu alkaa usein aamurutiineilla, jotka vaihtelevat työntekijöiltä toiseen. 

Normaalissa tilanteessa työntekijät yleensä matkustavat töihin, mutta etätyöaikana työpäivän 

valmistuminen tapahtuu koneen ja ohjelmistojen avaamisella sekä työsähköpostin 

tarkistamisella. Työpäivä alkaa usein aamukokouksella (vuorostartilla), jossa käydään läpi 

tulevan päivän asiat, määritellään mitä tuotetta kukin myy (ja mitä materiaaleja käyttää), 

lisäksi myyjille asetetaan yksilölliset tavoitteet. Jos myyjällä on päivän aikana muitakin 

vastuita, hommat priorisoidaan. Työntekijän päivää hallitsee myyntihetket ja hetket, joissa 

hän on vuorovaikutuksessa oman esimiehen kanssa. Tuolloin tarkastellaan tavoitteiden 

saavuttamista, suoriutumista ja uusien tavoitteiden asettamista. Myyntihetket toistuu 

kymmeniä, ellei jopa satoja kertoja päivässä, kun taas ohjaushetket muutaman kerran 

päivässä. Myyntitiimin esimies seuraa tarkkaan myyjän aktiivisuutta, kehittymistä ja 

tavoitteiden saavuttamista (myynnin sujumista). Hän myös tauottaa myyjien päivää, vastaa 

osaamisen kehittämisestä ja on jatkuvasti tiedonvaihdossa eri toimijoiden kesken. 

Myyntityöntekijöiden päivä rytmittää lounastauko ja kahvitauot (yksi kahvitauko ja 

lounastauko). Jos työpäivän aikana on hiljaisempaa, saatetaan selata esimerkiksi internetiä. 

Lounastauon jälkeen yleensä loppupäivä menee samaa kaavaa, tosin vaihtelua tuo 

myyntikilpailut ja mahdolliset esimiesten keksimät pienet aktiviteetit päivän lomaan. Kun 

työpäivä loppuu työt yleensä jäävät työpaikalle ja työntekijät keskittyvät muuhun elämään. 

Työn tekoa kuvaa staattisuus ja tarkasti koreografioitu työ, mutta työnteon ympäristöä 

määrittää kaoottisuus: työpäivän aikana työhön käytettävän soittojärjestelmän lisäksi 

työntekijä käyttää useita erilaisia järjestelmiä ja viestintäohjelmistoja. Ennen koronaa työtä 

tehtiin avokonttoriympäristössä, jota luonnehdittiin hälyisäksi. Avokonttorille 

työympäristönä annettiin perustelu siitä, että avoimessa ympäristössä myyntitiimin 

esimiehen on helppo valvoa kokonaisuutta ja työntekijöiden suoriutumista eikä tarvitse 

yksitellen käydä läpi jokaista työntekijää. Työntekijä on lähellä, näin on myös esimies. 

Etäaikana tämä oli vaikeutunut, koska esimiehen on pitänyt yksitellen käydä läpi jokainen 

työntekijä ja valvoa yksilöllisesti työn sujumista. Osalle työntekijöistä avokonttoriympäristö 

oli mieleinen, osan mielestä työn tuottavuus ja myynti oli alkanut sujumaan paremmin 

etätyössä – myös myyntituloksen nähtiin paranevan. 
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Kun kysyin tutkimukseen osallistujilta heidän mielipiteitään päivän parhaimmista ja 

huonoimmista hetkistä parhaimpiin kuuluivat ylivoimaisesti työssä onnistuminen, siihen 

liittyvä sopiva paine, työn haasteellisuus ja monipuolisuus sekä työkaverien tuki ja 

keskinäinen huumori. Huonoimmiksi hetkiksi kuvattiin toisaalta myös työn yksitoikkoisuus 

ja staattisuus, onnistumisen paine, henkilökohtaiset huolet ja huono kaupankäynti (varsinkin 

jos se riippuu itsestä riippumattomista tekijöistä). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43



Kuva 2. Työntekijäkokemuksen nykytilaa kuvaava 
palvelupolku 
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6.5. Ideointityöpaja 
 

Palvelumuotoilussa yhteissuunnittelua- ja luomista tehdään usein työpajoissa, joissa 

palvelumuotoilija ohjaa muotoiluprosessia ja osallistujat omaksuvat muotoilijan roolin 

(Stickdorn ym., 2018). Ei ole olemassa yhtä standardoitua ohjetta työpajojen suunnitteluun. 

Kuitenkin yhtenä peukalosääntönä voidaan pitää sitä, että työpajan tavoitteet, aikaraamit, 

ympäristö ja osallistujat vaikuttavat menetelmien valintaan. 

14.5.2020 pitämäni osallistavan ideointityöpajan tavoitteena oli kokeilla työpajamenetelmää 

työntekijäkokemuksen mittareiden kehittämiseen työntekijälähtöisesti toimeksiannon 

mukaisesti luovana tapana määritellä työntekijäkokemuksen mittareita sekä ideoida nopeasti 

suuri määrä ratkaisuja sen kehittämiseen.  

Osa tutkimussuunnitelmaa oli pitää prototypointi- ja testaustyöpaja, jolla simuloidaan 

prototyypin vaikutusta ja muutosta työntekijäkokemukseen. Koronan tuomat haasteet 

kuitenkin johtivat siihen, etten päässyt sinne asti. Toimeksiannosta jäljelle jääneen ajan 

(muutama viikko) käytin konseptointiin. 

Perinteisesti työpajat kestävät joitakin tunteja ja maksimissaan kahdeksan tuntia. Alun perin 

tarkoitukseni oli pitää fyysinen työpaja Rainmakerin tiloissa. Koronan tuomat rajoitukset ja 

siirtyminen etätyöhön ei suonut tähän mahdollisuutta. Koska toimeksiannon aikaan minulla 

oli vielä vähän kokemusta digitaalisten etätyöpajojen pitämisestä, päätin pitää työpajan 

mahdollisemman nopeana ja yksinkertaisena. Kahden tunnin mittaisena. Samalla kunnioitin 

osallistujien työaikaa. Koronatilanne oli muutenkin jo vaikuttanut heidän työoloihinsa ja 

mahdollinen pitempi työpaja digiympäristössä olisi lisäkuormituksen lisäksi pitänyt heitä 

mahdollisesti pois palkan ansaitsemisesta (parhaimmillaan tai pahimmillaan he olisivat 

mahdollisesti menettäneet yhden päivän mahdolliset provisiot) vaikka he olisivatkin saaneet 

käyttää työaikaansa työpajojen osallistumiseen. 

Työpajan ympäristönä toimi Google Jamboard ja Google Hangouts, koska minulla ei vielä 

tuohon aikaan ollut kokemusta esimerkiksi Teams alustan käytöstä. Google Jamboard on 

digitaalinen interaktiivinen valkotaulu, jossa on jakamis- ja osallistumistoimintojen lisäksi 

post-it lappu toiminto. Yksinkertaisuutensa vuoksi se sopi hyvin työkaluksi etätyöpajaan. 

Google Hangouts on Teamsia muistuttava mutta yksinkertaisempi kokous- ja 

videopuhelualusta. Valitsin sen helppouden vuoksi ja siksi että monille osallistujista alusta 

oli jo tuttu työn kautta. 
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Kutsuin työpajaan yhteensä kuusi osallistujaa. Kaksi myyntityöntekijää, kaksi myyntitiimien 

esimiestä sekä kaksi HR – tiimiin kuuluvaa jäsentä. Myyntitiimien esimiehet olivat aiemmin 

aloittaneet myyntityöntekijöinä ja myöhemmin edenneet esimiestehtäviin. HR – tiimin 

jäsenet toimivat osana HR Helppiä, joka hoitaa Rainmakerissä noin 1800 työntekijän 

työsuhteita monikanavaisesti. Mielestäni täten ideoinnissa eri näkökulmat aiheeseen tulevat 

mahdollisimman hyvin esiin. Logiikka osallistujien valitsemiseen oli kiinnostus ja 

relevanttius käsiteltävään asiaan liittyen (työntekijäkokemuksen mittarit). Täten varmistin, 

että osallistujat olivat motivoituneita ja heillä todennäköisimmin olisi jotain annettavaa. Se 

helpotti työtäni myös fasilitoijana. Osallistujien kiinnostusta kysyin ensimmäisessä 

kyselyssä. Työpajaan osallistui loppujen lopuksi kolme henkilöä. Yksi myyntiesimies ja 

kaksi myyjää. HR – tiimin jäsenet eivät tulleet paikalle ja yksi myyntiesimiehistä peruutti 

osallistumisensa. 

Valmistelin työpajan suunnittelemalla sen rakenteen ja oheismateriaalin eli koonnin 

tutkimukseni päätuloksista. Alun perin tarkoitukseni oli dokumentoida työpaja 

ääninauhoituksen, muistiinpanojen ja kuvakaappauksien muodossa. Kuitenkin sain 

dokumentoitua työpajan vain kuvakaappauksin koska ääninauhuri lakkasi toimimasta 

kesken työpajan. Lisäksi moni osallistuja tuli työpajaan puhelimen välityksellä eikä 

pöytäkoneella niin kuin olin ohjeistanut. Tämän takia minun piti ottaa enemmän 

moderaattorin rooli, joka piti yllä keskustelua ja dokumentoi ihmisten sanomisia ja ideoita. 

Tämä esti myös muistiinpanojen tekemisen. 
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6.6. Lotus Blossom 
 

Vähäisen ajan vuoksi minun piti valita mahdollisimman yksinkertainen ja helposti tajuttava, 

ohjeistettava ja hyödynnettävä ideointimenetelmä käytettäväksi työpajassa. Menetelmäksi 

valikoitui Lotus Blossom – menetelmä, josta minulla on hyviä kokemuksia aiemmista 

työpajoista. Lotus Blossom on Yasuo Matsumuran kehittämä, strukturoitu 

ideointimenetelmä luovaan ongelmanratkaisuun, ideointiin ja asioiden jäsentelyyn 

(Michalko, 2022). 

 

Aikaraamin takia minun piti yksinkertaistaa   menetelmää.   Tein   tämän   työpajan alussa 

priorisointitehtävän muodossa. Osallistujien tehtävänä oli priorisoida heidän mielestään    

kolme tärkeintä työntekijäkokemukseen heidän mielestään vaikuttavaa tekijää.    

Priorisoitavat teemat nousivat tekemästäni tutkimuksesta. Ne olivat hyvinvointi, 

myyntitilanne, sosiaaliset suhteet, työympäristö, myyjän kehittäminen yleisesti, myyjän 

kehittäminen yksilönä, tunnetyö ja motivointi. Työntekijät valitsivat tärkeimmiksi tekijöiksi 

tunnetyön, myyjän kehittämisen yksilönä sekä työn merkityksellisyyden/motivoinnin. 

Näihin tekijöihin ideoitiin kahden kierroksen kautta mahdollisia mittareita tai mitattavia 

tekijöitä. Ensimmäinen kierros oli hieman luotaavampi ja sisälsi 2–3 ohjaavaa kysymystä. 

Toisella kierroksella ideoitiin jo tavallisesti. Työpajan jälkeen oli selvää, että ideoinnissa ei 

päästy tarpeeksi pitkälle, joten jatkoin ideointia aluksi itse ja sitten viimeisenä yhdistin 

itsenäisesti keräämäni ideataulun sisällöt lotus blossomin sisältöihin. 

 

Oma kokemukseni työpajasta oli sellainen, että yhteinen sävel löytyi helposti ja aiemmasta 

kokemuksestani puhelinmyynnistä kesätöiden kautta oli hyötyä esimerkiksi luottamuksen   

rakentamisessa. Kuitenkin varsinaisena menetelmänä työpaja ei ollut mittareiden 

määrittelyyn oikein sopiva - tai sitten kohderyhmä oli väärä. 

Puuttuihan työpajasta tarvittavia sidosryhmiä. Työpajan avainsidosryhmiä olivat henkilöt, 

jotka jo työkseen ovat tekemisissä mittaamisen ja henkilöstön kehittämisen parissa (HR – 

työntekijät tai johto). Myös oma kokemattomuus digitaalisessa fasilitoinnissa vaikutti osin 

lopputulokseen. 

 

Minulla oli oletus, että palvelumuotoilun menetelmin ja työpajan kautta olisi mahdollista 

määritellä työntekijäkokemuksen mittareita työntekijälähtöisesti. Kuitenkin huomasin, että 

mittaaminen yleensä oli osallistujille käsitteenä vieras - se olisi pitänyt erikseen selittää 

alussa selkeästi tutkimuksen tuloksien lisäksi.  
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Vaikka osa ideoista liittyi selkeästi mittareihin ja työkalukonseptin osiin tai 

toiminnallisuuteen niin monella työntekijällä tuli myös mieleen suoria aktiviteetteja tai 

kehittämistoimenpiteitä eikä niinkään mittariin liittyviä ideoita. 
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7. Laadullinen analyysi 

Laadullisella sisällönanalyysillä pyritään löytämään aineistosta teemoja tai tiedonpalasia, 

joita voi ryhmitellä teemoiksi. Analyysitapa on induktiivinen eli se lähtee liikkeelle 

yksittäisestä havaintojoukosta ja pyrkii luomaan siitä yleistyksiä (teemoja). Vaikka 

laadullisessa sisällönanalyysissä voidaan hyödyntää teoreettista viitekehystä, menetelmä ei 

ole teoriapainotteinen tai teoriaan perustuva, vaan se tuottaa realistisia kuvauksia siitä mitä 

on tapahtunut tai mitä mieltä tutkimukseen osallistujat ovat tietystä tapahtumasta tai ilmiöstä 

(Braun & Clarke, 2013). 

Muihin laadullisiin analyysimenetelmiin verrattuna laadullinen sisällönanalyysi tarjoaa 

menetelmän vain aineiston analysointiin eikä niinkään menetelmiä aineiston keruuseen. 

Menetelmä on joustava ja sitä voi soveltaa miltei minkä tahansa tutkimuskysymykseen 

vastaamiseen. Sitä voi soveltaa myös erikokoisiin ja tyyppisiin aineistoihin, oli kyse sitten 

suuresta tai pienestä tietomäärästä (Braun & Clarke, 2013). 

Laadullisen analyysin laajuus määräytyy sen mukaan, onko analyysiote kuvaileva tai 

tulkitseva. Kuvaileva laadullinen analyysi pyrkii tuomaan tutkittavien kohteiden äänen ja 

omat kokemukset esiin. Tulkitseva laadullinen analyysi pyrkii menemään syvemmälle: 

vastaamaan kysymyksiin, miten ja miksi. Tulkitseva laadullinen analyysi pyrkii myös 

käsitteellistämään tai teoretisoimaan informaatiota (Braun & Clarke, 2013). Oma laadullinen 

analyysi pyrkii kuvailemaan työntekijäkokemuksia. Laadulliselle sisällönanalyysille ei ole 

selkeästi määriteltyä prosessia mutta tietyt vaiheet toistuvat useimmissa analyyseissä: 

kerättyyn aineistoon tutustuminen, koodaus, teemoittelu (Tuomi & Sarajärvi, 2009). 

Koodi on sana, lause tai poiminta analysoidusta aineistosta, joka kuvaa sen olemuksen, miksi 

jokin tietty aineiston osa on hyödyllinen suhteessa tutkimuskysymyksiin. Koodauksella 

tarkoitetaan koodien poimimista aineistosta systemaattisesti. Koodit järjestetään teemoiksi. 

Teemoilla tarkoitetaan aineistosta koottujen koodien nimettyjä kategorioita (informaatiota), 

jotka kertovat jotain olennaista analysoidusta tiedosta suhteessa tutkimuskysymyksiin ja 

koko analyysin kattavaan ydinteemaan. Ei ole olemassa tarkkaa määritelmää tai ohjetta, 

kuinka monta teemaa analyysissä pitää olla. Suurempi aineisto tuottaa enemmän koodeja 

ja teemoja verrattuna pieneen aineistoon. Tavoitteena on kuitenkin tutkitun ilmiön rikas 

kuvaaminen ja selkeä, johdonmukainen analyysi (Braun & Clarke, 2013). 
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Aineistoon tutustumista tapahtui jo toimeksiannon aikana, kun minun piti etsiä aineistosta 

olennainen tieto muotoiluprosessin muihin osiin – se toimi tavallaan ”esianalyysinä”. Tässä 

vaiheessa kerätty tieto oli suoraa tiedon tai faktojen poimintaa, ilmeisien johtopäätöksien ja 

oivallusten tekoa aineistosta eikä niinkään analyysiä. Toimeksiannon aikana hoidin myös 

aineiston käsittelyn – esimerkiksi haastattelujen litteroinnin. Lisäksi tein kyselylle alustavaa 

analyysiä tiedon luokittelua, koodausta ja teemoittelua – syynä kyselyn laajuus. Se vaati 

enemmän aineiston muuttamista käsiteltävään muotoon. Laadullisen analyysin kolmas vaihe 

eli aineiston analyysi ja tulkinta tapahtui vasta paljon myöhemmin – gradun kirjoittamisen 

loppuvaiheilla. 

Laadullinen analyysi kohdistui enemmän kyselyjen ja haastattelujen sisältöjen analyysiin 

eikä niinkään esimerkiksi työpajan tai konseptin analysointiin. Näin analyysitapa oli 

aineistolähtöinen eikä se hyödyntänyt olemassa olevaa työntekijäkokemuksen teoreettista 

viitekehystä (kirjallisuuskatsauksen tietoja). Hyödynsin teoreettista viitekehystä konseptin 

muotoilussa enkä aineiston analyysissä – tämä menee yksiin konstruktiivisen 

muotoiluntutkimuksen kanssa, jossa teorioita käytetään kuvaamaan ilmiötä tai muotoilutilaa 

(Koskinen ym., 2011). Tosin kirjallisuuskatsauksesta tuleva teoreettinen viitekehys ohjasi 

mm. kyselyn ja haastattelujen kysymysten muotoilua muttei niinkään analyysiä. Mutta 

päätin kuitenkin analysoida ne aineistolähtöisesti koska muuten kyse ei olisi ollut 

analyysistä. 

Värikoodasin ensiksi kyselystä löytyneitä alustavia teemoja. Sitten sen jälkeen kokosin 

koodatut faktat yhteen ryhmiksi. Tämän jälkeen ryhdyin analysoimaan haastatteluja, joissa 

poimin kysymyksien vastauksista teemoja ja tyyppejä. Lisäksi erilliselle post-it lapulle 

kirjasin omia tulkintoja ja oivalluksia työntekijäkokemuksesta. Kun sain haastattelun 

analysoitua, teemoittelin samankaltaiset vastaukset keskenään teemoiksi. Yhdistelin samaan 

aiheeseen kuuluvat teemat omiksi ryhmikseen tai ylätason teemoiksi, joihin poimin koodeja. 
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8. Työntekijäkokemus soittokeskuksessa 
 

Tässä kohtaa yhdistelen kyselyjen ja haastattelujen laadullisesta analyysistä nousseet tiedot. 

Kyselyyn otti osaa 14 vastaajaa ja noista vastaajista 5 osallistui myös haastatteluun. Kyselyn 

vastaukset olivat suurimmaksi osaksi laadullisia määrällisten jäädessä vähemmistöön. 

Määrälliset tulokset käyn läpi yleisellä tasolla, laadullisia vastauksia käytän viitatessa 

kerättyyn aineistoon. Tämä   sisältää   laadullisia   vastauksia   kyselystä   sekä haastattelun 

anekdootteja. Vastaajia henkilöittäviä tietoja häivytän viittaamalla vastaajiin esim. 

Työntekijä A tai Työntekijä B. Kerättyä aineistoa täydentää luomani työntekijäprofiilit sekä 

nykyistä työpäivää kuvaava palvelupolku. Nämä toimivat keräämäni laadullisen datan 

visualisointeina. Haastattelujen otteita on editoitu sujuvasanaisemmiksi ja kirjakielisimmiksi 

alkuperäisistä puhekieltä jäljittelevästä litteroinnista. 

Työntekijöiden yleiskuva 
 

Tutkimukseen osallistuneiden työntekijöiden ikähaitari vaihteli 19–56 vuoden välillä. 

Ikäjakauma oli suhteellisen tasaisesti jakautunut neljäntoista vastaajan kesken. Noin puolet 

vastaajista työskenteli Oulussa, puolet Rovaniemellä. Helsingin soittokeskuksesta ei ollut 

osallistujia. Henkilöstö on koulutukseltaan monipuolinen. Ammattikoulu ja lukiotaustaiset 

työntekijät korostuivat. Noin puolella vastaajista oli joko ylioppilastutkinto tai perustutkinto. 

Toisella puolella oli AMK – tutkinto yleensä kaupalliselta tai muulta alalta. 

Ammattititteleitä oli myyntineuvottelija tai palveluneuvoja – työtehtävät eivät kuitenkaan 

paljoa eronneet toisistaan. Myyntineuvottelijan tehtävänkuvaan kuuluu tuotteiden myynti 

puhelimitse. Tuotteet vaihtelivat vakuutuksista lehtiin ja sähkösopimuksista yritysmyyntiin. 

Eli samassa soittokeskuksessa voidaan myydä useita eri tuotteita – yksi myyjä voi myydä 

useaa eri tuotetta. Palvelumyyjien tehtävä oli samankaltaista, mutta se painottui myytyjen 

tuotteiden ja palveluiden asiakaspalvelutehtäviin. Keskityn myyntineuvottelijoiden työhön, 

koska siihen tuli eniten vastauksia – olin siitä myös itse eniten kiinnostunut. 

Noin puolella vastaajista työsuhteen pituus oli yli kaksi kuukautta. Noin 9–10 kuukauden 

pituisia työsuhteita oli muutama. Eli työsuhteet olivat suurimmaksi osaksi tuoreita. Loput 

määriteltiin toistaiseksi voimassa oleviin ilman sen suurempia määritelmiä. Yhdellä 

työntekijällä työkokemusta oli takana yli 2 vuotta. Yksi vastaajista oli vastavalmistunut. 

Suuriosa työskenteli opintojen ohessa ja muutama työntekijä oli ollut jo normaalisti ollut 

työelämässä. Kaikki vastaajat yhtä lukuun ottamatta työskentelivät eri työnantajalla ennen 
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Rainmakerille tuloa. Vanhemmilla työntekijöillä kokemusta myyntityöstä saattoi olla jo 

paljon, mutta he ovat työskennelleet eri työnantajilla. 

 

Monipuolinen henkilöstö – monipuoliset tarpeet 

Tärkeinä tarpeina mainittiin mm. informaation kulku ja työnteon   puitteet, työvuoroihin 

vaikuttaminen, joustavuus, työilmapiiri, järjestelmien toimivuus sekä oma terveys ja 

työterveydenhoito. Työntekijät arvioivat näiden tekijöiden olevan suurimmaksi osaksi 

hyvällä tasolla. Esimerkiksi psykologin saatavuudesta oltiin tyytyväisiä, mutta toisaalta 

moni toivoi liikuntaseteliä   tai   lounasedun   kaltaista etuutta. Yksi työntekijä painotti 

tuotetietojen ajantasaista päivittämistä: Tiedot asiakkaan tuotteista tulee olla ajantasalla. 

Joskus asiakkaan puolelta unohtuu päivitykset ilmoittaa tai tieto ei jostain syystä välity 

asiakaspalveluun asti. Tähän asiaan kaipaisi hieman korjausta (Työntekijä L). 

Työntekijä H: Saan vaikuttaa työvuoroihin. Minulla on tytär ja tarvittaessa on helppoa 

keskustella esimiehen kanssa vaihtoehdoista. 

Työntekijä M: Työnantaja tukee siten että työterveyshuolto on loistava, jopa psykologi! 
 

Harrastuksissa etenkin nuoremmilla vastaajilla harrastuksissa painottui sosiaaliset suhteet 

ja harrastukset: 

Työntekijä A (19 vuotta): Harrastan monipuolisesti liikuntaa ja olen intohimoinen hyvin 

monen asian suhteen, mutta erityisesti urheilun ja opiskelun. Olen myös hyvin sosiaalinen 

ja vietän paljon aikaa ystävieni sekä perheen kanssa. 

Työntekijä C (23 vuotta): Pelailen kavereiden kanssa ja soittelen bassoa vapaa 

ajallani. Musiikki on aina ollut lähellä sydäntä. 

Vanhemmilla vastaajilla painottui oman ajan vähyys ja ajan ottaminen itselle kun kerkeää. 

Lisäksi mainittiin perheestä ja vanhemmista sekä lemmikeistä huolehtiminen: 

Työntekijä M (54 vuotta): Olen omaishoitaja vanhemmilleni, harrastuksena koiran kanssa 

lenkkeily, muuta ei ehdi. 
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Työntekijä I (34 vuotta): Pyöritän perus perhearkea. Tällä hetkellä en kerkeä kauheasti 

muuta harrastamaan kuin lukemista. 

Kun kysyin tutkimukseen osallistujilta työn aiheuttamista positiivisista ja negatiivisista 

tunteista he selkeästi luonnehtivat myyntityössä onnistumisen ja työkavereiden aiheuttavan 

eniten positiivisia tuntemuksia. Myös ”oma tapa olla” mainittiin positiivisia tunteita 

aiheuttavaksi. Negatiivisia tunteita aiheutti eniten huonot myyntipäivät ja kilpailullisuus. 

Lisäksi mainittiin soittomateriaalin laatu ja myytävien tuotteiden puute negatiivisia tunteita 

aiheuttavina. Negatiivisia tunteita myös nimettiin: merkityksettömyys, väsymys, stressi. 

Työntekijä A: Hyvänä päivänä positiivista onnistumisen tunnetta. Huonona myyntipäivänä 

työ saattaa tuntua hieman merkityksettömältä. 

Työntekijä F: Positiivisina onnistumisen tunne, negatiivisena turhautuminen. 
 

Työntekijä N: Positiivista on, että on erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä, negatiivisena 

voi pitää myytävien tuotteiden vähyyttä (2 tuotetta). 

Kun pyysin työntekijöitä reflektoimaan mikä aiheuttaa näitä tunteita, oli ilmeistä, että 

erilaisia syitä negatiivisiin tuntemuksiin oli yhtä monta kuin oli työntekijöitäkin. Jokaisen 

kokemus oli yksilöllinen. Osa tekijöistä oli muuttuvia, asioita joihin työntekijät itse 

painottivat voivansa vaikuttaa: Esimerkiksi unen laatu ja yleinen virkeystila vaikuttavat 

luonnollisesti hyvin vahvasti (minun) tunnetiloihin. Työssä   itsessään   oma   asenne sekä 

asiakkaiden tapa keskustella luovat yhdessä usein positiivisen ja harvemmin negatiivisen 

kokonaisvaltaisen tunnetilan (Työntekijä A). 

Osa tunteista liittyi työhön itsessään ja kiintoisaa on se, että yksi   haastateltava korosti 

itsestä riippumattomien tekijöiden vaikutusta omaan työntekijäkokemukseen: Negatiivista 

on jos kauppa ei käy ja siinä syynä jokin muu kuin itse esimerkiksi soitettava materiaali 

(Työntekijä N). 

Toinen työntekijä oli samoilla linjoilla: Soittomateriaalin toisto turhauttaa, koska pienillä 

parannuksilla saisi paljon enemmän kauppaa (Työntekijä M). Kiinnostavaa tässä 

vastauksessa on se, että työntekijällä itsellään näyttää olevan mielipide siihen, miten 

esimerkiksi soittomateriaalia voisi parantaa. 

Kolmas työntekijä mainitsi negatiivisten tunteiden aiheuttajana tiedonpuutetta: Tiedonpuute, 

varsinkin muuttuvissa tilanteissa ei naurata, joskus asiakas tietää asiasta enemmän ja 

aiemmin kuin asiakaspalvelija (Työntekijä L). 
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Positiivisten tunteiden aiheuttajiksi määriteltiin selkeästi työyhteisön tuki ja työssä 

onnistuminen. Tämä toistui useissa vastauksissa niin kyselyissä kuin haastatteluissa. 

 

Nuoremmat työntekijät näkevät tulevaisuuden muualla, vanhemmat yrityksen sisällä 

Yli puolet vastaajista näkivät tulevaisuuden samassa työssä, pieni vähemmistö ei ollut tätä 

mieltä. Syyt miksi nämä vastaajat eivät nähneet tulevaisuutta nykyisessä työssä tai 

työpaikassa oli selkeästi erilaiset tulevaisuudensuunnitelmat: 

Työntekijä A: Haen opiskelemaan oikeustieteelliseen ja tulevaisuudessa näen itseni 

työskentelemässä vaikutusvaltaisessa asemassa osana kansainvälistä järjestöä, esimerkiksi 

suurlähetystössä. Toki minulla on monia muitakin haaveita liittyen esimerkiksi urheiluun ja 

yrittäjyyteen. 

Työntekijä B: Haluan työskennellä urheilun parissa. 
 

Vanhemmat henkilöt näkivät tulevaisuutensa samassa organisaatiossa joko samoissa 

tehtävissä tai tavoitteena oli kehittyä tai siirtyä eri tehtäviin: 

Työntekijä G: Haluan tehdä mielekästä työtä, ehkä edetä tiimiesimieheksi ja olla firmassa, 

jossa myös vapaa-aikaa vaalitaan. 

 

Sosiaaliset suhteet pääosin hyviä 

Työyhteisön välisiä suhteita kutsuttiin lämpimiksi, tiiviiksi ja huumorintäyteisiksi. 

Työkavereiden kesken on helppo "heittää läppää" ja vääntää vitsiä. Työkavereihin ollaan 

tiiviisti yhdessä myös työn ulkopuolella. 

Suhteita esimiehiin kuvattiin suurimmaksi osaksi hyviksi. Heihin ollaan työpäivän aikana 

aktiivisesti yhteydessä ja heiltä voi aina kysyä neuvoa, kun tarvitsee. Lisäksi koettiin, että 

esimiehet ottavat työntekijöiden mielipiteet huomioon heitä koskevia päätöksiä tehdessä. Jos 

jotain ei heti voitu selvittää, siihen palattiin myöhemmin. 

Vastaajat eivät kokeneet, että työpaikalla olisi sen erikoisempia hiljaisia sääntöjä tai 

normeja. He korostivat maalaisjärjen käyttöä ja peruskäytöstapoja. 
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Esimiestä ylempiin johtohenkilöihin ollaan harvemmin yhteydessä. Usein kyseessä on 

työsuhteeseen liittyvä erikoisempi asia kuten erikoisempi vapaa tai jokin erikoistilanne 

työpaikalla. 

 
  Työnteko rytmittää elämää 
 
Kun kysyin myyntityöntekijöiltä työn merkityksestä itselle, he kertoivat työn tuovan rytmiä 

ja rahaa elämiseen. Se tarjoaa hyvät, kiinteät ihmissuhteet – työkavereihin ollaan yhteydessä 

työpäivän jälkeenkin. Työ nähtiin sellaisena, joka kehittää esimerkiksi sosiaalisia taitoja ja 

ihmistuntemusta. Työ on monelle mahdollistanut kasvamisen ihmisenä: uudet kokemukset 

ja uusien ihmisten tapaamisen. 

Työntekijä P: Työtähän tehdään sen takia että pystyy itsensä ja muut elättämään. Kyllä työ 

on aika paljon uusia kokemuksia tarjonnut ja oon oppinut puhumaan avoimemmin ihmisten 

kanssa. Olen päässyt ihmisenä kasvamaan. Hyvän työporukan kautta olen päässyt 

tutustumaan uusiin ihmisiin. Työporukka suuri osa elämää tälläkin hetkellä, että ei 

pelkästään työajalla vaan myös vapaa-ajalla ollaan yhteyksissä. 

Työntekijä Q: Semmoista yleistä sosiaalisuutta ja itsevarmuutta on tullut, että uskallan 

lähteä puhumaan ihmisille eri tilanteissa 

 
Työntekeminen muuntui hyvin pandemiatilanteeseen 

 
Kysyin haastateltavilta heidän tuntemuksiaan liittyen pandemiatilanteeseen. Vielä tuossa 

vaiheessa koronatilanne oli Suomessa vasta alkanut ja ensimmäinen eristäytymisjakso 

kestänyt muutaman kuukauden. Työntekijät luonnehtivat pandemian vaikutuksia 

työntekemiseen varsin pieneksi. Sama työ, jota aiemmin tehtiin toimistolla, tehtiin nyt etänä: 

Jouduttiin toimistolta poistumaan etätöihin ja saatiin työnantajan puolelta 

työskentelyvälineet. Työpäivään liittyvät normijutut kuten vuorostartit ja välitsekit tehdään 

etänä (Työntekijä P). Työilmapiiriä ei jatkuvasta yhteydenottamisesta huolimatta ollut enää 

samaan tapaan kuin aiemmin mikä nähtiin työhyvinvointiin negatiivisesti vaikuttavana 

tekijänä. Vaikutukset myynnin tulokseen kuitenkin nähtiin suhteellisen vähäisenä: 

Käytännössä asiat pystyy hoitamaan samalla tavalla kuin ennen koronaa, sanotaanko että 

vaikutukset myyntiin aika lailla plus miinus nolla (Työntekijä R). Joten tietokonevälitteisenä 

työnä myyntityö sopi hyvin etätyöhön. 
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Myyntitilanteen etenee samaa kaavaa mukaillen 

 
Koska   aiempien   esimerkkien    kautta    oli    ilmeistä,   että    myyminen on               selkein 

työntekijäkokemukseen vaikuttava tekijä, halusin tietää etenkin myyntitilanteesta lisää. 

Myyntitilanne etenee samalla tavalla riippumatta tuotteista. Ensiksi kontaktoidaan 

asiakasta puhelimitse. Järjestelmä nostaa valmiista aineistosta numeroita ja soittaa niihin. 

Asiakas vastaa puhelimeen ja myyjä kysyy alkukysymyksiä, joiden tarkoitus on arvioida 

voiko kyseiselle asiakkaalla myydä kyseistä tuotetta. Sen jälkeen jatketaan   tilanne-   ja 

tarvekartoitukseen.   Tässä vaiheessa myyjä pyrkii läpikäymään asiakkaan tilannetta ja 

tarpeita, joihin ehdottaa myytävää tuotetta, jos se siihen sopii. Jos tähän asti kaikki on 

mennyt hyvin, myyjä tekee tuote-esittelyn ja ehdottaa kauppaa. Jos asiakas ei ole halukas 

tekemään kauppaa myyjä usein käy läpi erilaisia vasta-argumentteja ja vastaa asiakkaan 

kysymyksiin. Sitten kaupantekoa ehdotetaan uudestaan. Kun kauppa etenee myyjä käy läpi 

kaupan ehdot ja mitä se pitää sisällään. Tässä vaiheessa asiakkaan kysymyksiin vastataan. 

Sen jälkeen tapahtuu kaupan ”kloussaus” eli puhelun päättäminen. Puhelun päättämisen 

jälkeen syntyy äänikuitti ja myyjän kauppa kirjataan järjestelmään. Tämä prosessi toistuu 

päivän aikana kymmeniä, ellei satoja kertoja. Järjestelmä nauhoittaa   puhelut ja niitä 

hyödynnetään myyjien   valmentamisessa   ja   asiakaskokemuksen parantamisessa. Myyjät 

pyritään kouluttamaan niin ettei olisi myytävästä tuotteesta kiinni, miten myynti sujuu vaan 

myyntitaidosta. 

 

Asiakkaan kasvottomuus kaksiteräisenä miekkana 
 
Myyntityön haasteena on se, että siitä puuttuu moni ihmisen normaaliin vuorovaikutukseen 

liittyvä elementti: Jos myisi kasvotusten, se olisi eri tilanne – puhelinmyynnissä ei näe 

ihmisen kieltä, ilmeitä. Ei näe sitä ihmistä (Työntekijä P). Asiakkaasta tulee kasvoton. Tosin 

hyviäkin puolia kasvottomuudessa nähtiin: Haasteena on se, että kun ihmistä ei näe niin 

asennoituminen puheluun on erilainen – ei välttämättä vedä täysillä koska siinä pelataan 

äänellä ja korvalla (eikä olemuksella) joten se vaatii tietynlaista pelisilmää. Toisaalta hyvä 

puoli on se, että puhuu asiakkaan kanssa, jota tuskin tulee ikinä näkemään – pystyy olemaan 

jopa oma itsensä silloin (Työntekijä R). Ainoa pelivara työntekijällä on äänenkäyttö ja 

sosiaalinen äly (tilannetaju) tilanteessa, jossa kulkee vähän kuin laput silmillä. Työntekijän 

pitää johtaa tilannetta ja pitää langat käsissä. Tässä sanavalinnoilla on äänen lisäksi tärkeä 
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rooli: Jokaisella sanalla mitä sanoo, on väliä. Puheen pitää olla mahdollisimman 

empaattista ja johdattelevaa, jotta asiakas ei lähde pois tilanteesta eikä koe uhkaa. 

Asiakasta ajetaan kauppaa kohden sanavalinnoilla ja äänenpainoilla (Työntekijä O). Usein 

asiakasta kontaktoidessa yhteydenotto on aina sellainen, joka tulee asiakkaalle hankalaan 

tilanteeseen ja on usein epätoivottu (kun ihmiselle soitetaan, vastaanottaja ajattelee, että asia 

on tärkeä). Joten asiakkaan huomion saaminen ja luottamuksen herättäminen pitää onnistua 

heti puhelun alussa: Luottamuksen saaminen puhelimessa on ehkä suurin haaste, kun 

puhelimessa sovitaan asioita. Toisaalta haasteena on saada asiakas ymmärtämään 

myytävän tuotteen hyöty (Työntekijä Q). Edellä mainittujen asioiden pitää olla kunnossa 

ennen kuin päästään myymään itse tuotetta. Myyntityö on myynnin ja neuvottelun lisäksi 

yhtä paljon tiedon kommunikointia. Itse tulkitsin asiakkaan kasvottomuutta siten että se on 

vähän kuin kolikko, jolla on kaksi puolta. Toisaalta se helpottaa työtä koska asiakasta ei näe. 

Toisaalta se myös on ristiriitaista asiakaskeskeisyyden näkökulmasta käsin. Yhdistettynä 

suorittavaan ja provisiopalkattuun työhön asiakkaan kasvottomuudella voi myös olla työtä 

epäinhimillistävä vaikutus. 

 

Omaa työtä ohjataan rutiinien, suorituskyvyn ja tunnesäätelystrategioiden avulla 
 
Työntekijöiden oman työn ohjaamista hallitsee erilaiset rutiinit vireystilan ja suorituskyvyn 

ylläpitämiseen kahvin, työkavereiden ja esimiesten joskus järjestämien tempauksien avulla. 

Rutiinit tai tiettyjen kaavojen noudattaminen koettiin tärkeäksi: Juon kahvia ja juttelen 

työkavereiden kanssa. Pyrin luomaan tsemppihenkeä, tukemaan muita ja auttamaan muita 

mahdollisimman paljon. Itse pyrin pitämään tietyn kaavan (tai rutiinin) päivässä jotta pysyy 

jonkinlainen ote myyntityöhön eikä menetä sitä päivän aikana (Työntekijä O). 

Rutiinien tarkoitus oli, se ettei myyjä menetä kosketusta myyntityöhön tai riko hyvän 

suoriutumisen kaavaa. Muita strategioita, joita työntekijät noudattivat, olivat oman asenteen 

muokkaaminen, työhön keskittyminen, tietyn asenteen ottaaminen sekä erilaiset 

suoriutumiseen ja tunnesäätelyyn liittyvät strategiat: Jos sieltä tulee selkään, otan pienen 

tauon ja siirryn seuraavaan. Ei kannata jäädä märehtimään eikä ottaa henkilökohtaisesti 

niitä asioita mitä siellä sanotaan (Työntekijä R). Sama työntekijä mainitsi että etätyöaikana 

kaikilla tämä oman työn ohjaaminen ei välttämättä suju: Oon havainnut että porukka jaksoi 

ensimmäiset pari viikkoa kunnolla valmistua työpäivään mutta nyt on ollut sellasta että 
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jotkut saattaa herätä 5 minuuttia ennen vuorostarttia ja se sitten vaikuttaa työhön 

(Työntekijä R). 

 

Hyvän myyjä on psyykkisesti vahva ja tekee tasaista tulosta 
 
Minua kiinnosti tietää miten myyjät itse ajattelevat tai määrittelevät hyvän myyjän 

(päinvastoin kuin kysyisin sitä työnantajalta itseltään). Syynä on se, että asiakasta kohtaavina 

työntekijöinä heillä itsellään on tai saattaa olla muodostunut käsitys siitä, miten työssä 

pärjää. Ja tätä tietoa voisi jotenkin hyödyntää työntekijäkokemusta mittaavan työkalun 

muotoilussa. Todennäköisimmin työnantajan määritelmä olisi perustunut yrityksen omiin 

tarpeisiin tai toimialan määrityksiin. Koska myyntineuvottelijan työtä leimaa henkinen 

raskaus sekä suorittaminen (tai kyky ylläpitää suorituskykyä) tulee hyvän myyjän 

työntekijöiden mielestä olla psyykkisesti vahva: Hyvä myyntineuvottelija on rauhallinen, 

empaattinen ja periksiantamaton. Kuusi tuntia on lyhyt työpäivä verrattuna normaaliin ja 

vaikka se onkin henkisesti raskasta myyntityötä niin pitää olla lehmänaivot ja sinnikäs. 

Jaksaa toistaa samaa mantraa ja ajatella että jokainen asiakas on uusi mahdollisuus vaikkei 

aina onnistuisikaan (Työntekijä O). 

Tällä tarkoitetaan kykyä sietää yksitoikkoisuutta, negatiivisia asiakkaita ja jatkuvaa torjuntaa 

(tunteiden säätelystrategiat), ylläpitää motivaatiota ja hallita tunteitaan. Lisäksi hänen tulisi 

osata tunnistaa ja soveltaa henkilökohtaisia vahvuuksiaan myyntityössä. Myyjän tulisi myös 

omata hyvän pelisilmän ja sosiaalista älykkyyttä: (Hyvä myyntineuvottelija) pystyy 

käsittelemään erilaisia asiakkaita eikä vain yhtä tiettyä ryhmää. Hyvällä myyjällä on 

pelisilmää, jota hyödyntää eri asiakaskohtaamisissa. Vaikka tulisi hankala asiakas niin 

pystyy kääntämään sen tilanteen itselle voitoksi (Työntekijä P). Lisäksi yleistä luuloa vastaan 

hyvän myyjän ei välttämättä tarvitse olla ekstrovertti superihminen, kuten yksi haastateltava 

hyvin mainitsikin: Hyvä myyntineuvottelija ei ole välttämättä aina se, joka tekee parhaiten 

tulosta vaan sellainen, joka tekee tasaista tulosta (Työntekijä A). 

Asiakkaiden suhtautuminen myyjiin vaihtelee 
 
Myyntityöntekijät kohtaavat monipuolisesti erilaisia asiakasryhmiä riippuen tuotteista ja 

palveluista, jota he myyvät. Myyntineuvottelijoilla pääpaino on uusien asiakkaiden 

hankinnassa. Tavoitteena myyntityössä on pyrkiä ratkaisemaan asiakkaan ongelma. Myydä 

oikea tuote asiakkaan tarpeisiin (tai tarve luodaan). Työ on suurimmaksi osaksi sitä, että 
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luodaan luottamusta asiakkaan ja myyjän välille, pyritään saada asiakas ymmärtämään 

tilaamisen edut, informoidaan asiakasta tuotteen ominaisuuksista sekä esimerkiksi hinnoista 

ja sopimusehdoista. Kaikki nämä asiat tapahtuvat myyntikäsikirjoituksen kautta. Koska 

myyntitilanne on aina asiakkaalle tilanne, joka tulee yllättäen ja usein asiasta, jota hän ei 

halua, vaihtelee asiakkaiden suhtautuminen laidasta laitaan: 

Työntekijä P: Vaikkei välttämättä kauppaa syntyisikään niin jotkut jää juttelemaan 

puhelimeen hetkeksi vaihtaa kuulumisia. On niitäkin, jotka huomaa, että puhelinmyyjä 

soittaa ja sitten lyö luurin korvaan. 

Työntekijä Q: Asiallinen suhtautuminen (asiakkailla) on, tokihan joukossa on yksilöitä, jotka 

eivät tähän järjestelmään luota. 

Työntekijä R: Suhtaudutaan yllättävän hyvin, että meillä kävi eri projektissa muutama 

työntekijä hetken, jotka eivät olleet ennen olleet myyntihommissa. Ja he yllättyivät itsekin, 

kuinka siellä ei ollutkaan niin vihaisia tai aggressiivisia asiakkaita kuin he olivat olettaneet. 

Myyntityöntekijöiden mielestä myyjät mielletään koneiksi, jotka vaan lukevat paperista 

kaiken tiedon – työ nähdään paskaduunina, vaikka moni myyjä piti työtään kuitenkin 

merkityksellisenä ja arvoa tuottavana. Syyksi tälle annettiin toimialan historia, joka on 

luonut negatiiviset mielikuvat. Lisäksi myyjien mielestä moni ihminen on tietämätön 

myyntityöstä ja myyntialasta yleensä. 

 

Myyjiä kehitetään työn lomassa 

Myyjiä kehitetään heti työn alusta lähtien koska sen luonne on sellainen, ettei siihen 

välttämättä tarvitse aiempaa koulutusta tai kokemusta. Työhön tullessa myyjän taitotasot 

arvioidaan ja tämän perusteella kehitetään jatkossa. Työsuhteen alussa on noin kuuden 

viikon aloitusjakso, jolloin tarkastellaan miten myyntityö alkaa sujua. Ensimmäisen parin 

päivän aikana koulutetaan myyntityön perusteisiin, jonka jälkeen aloitetaan työt valvotusti. 

Kun työ alkaa sujumaan työ on itsenäisempää. Yleisillä koulutuksilla pyritään kouluttamaan 

samat taidot kaikille, täydennyskoulutukset ovat tarkoitettu yksilöllisten kehityskohteiden 

kehittämiseen. Esimies valvoo myyjien kehittymistä ja tämän perusteella ehdottaa 

täydennyskoulutuksia. Esimerkkejä koulutuksista ovat mm. argumentointi- ja 

neuvottelutaidot, tuotetietous, tuotteistaminen ja tuoteominaisuuksien muutokset. 
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Työstä palkitseminen on yleensä yhdistetty myyntityössä pärjäämiseen. Palkitsemistapoja 

ovat erilaiset bonukset, palkinnot kilpailuista tai juhlat. Mielenkiintoista oli se, että jotkut 

työntekijät katsoivat provisiopalkan palkitsemistavaksi tai työstä saatavaksi etuudeksi 

työterveyshuollon ohella. Joten voi olla, että eri työntekijöillä saattaa olla eri käsityksiä 

siitä mitkä asiat kuuluvat työhön liittyvien etuuksien ja palkitsemisen piiriin. 
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9. Konseptimuotoilu: 
 
Konseptimuotoilu (conceptual designing) on muotoilututkimukseen liittyvä toimenpide, 

jolla on tarkoitus luoda ja ohjata uusien muotoilukonseptien luomista. Konsepti on ehdotus 

tulevaisuudesta ja pyrkii kuvaamaan, miten asiat voisivat olla ja miten mahdolliseen 

asiantilaan päästään. Konsepti ei ole siis yhtä kuin tuote tai artefakti, joka on yleensä täysin 

tai suurimmaksi osaksi valmis tuote (Ylirisku, Jacucci, Sellen & Harper, 2015). 

Konseptimuotoilu yhdistää tutkimusvaiheen ja ideointivaiheen luoden ratkaisun 

toimeksiantoon olemassa olevien teknologioiden, rahoituksen ja osaamisen puitteissa. Sen 

avulla myös havainnollistetaan jonkin ratkaisun ominaisuuksia. Havainnollistaminen 

tapahtuu usein erilaisin visualisointimenetelmin, joiden tarkoitus on auttaa 

kommunikoimaan ilmiöitä ja osallistamaan ihmisiä käsitteellisemmällä tasolla konseptin 

jatkokehittämisessä (Ylirisku ym., 2015). 

Konseptointivaiheessa päädyin muotoilijalähtöiseen toimintatapaan paikatakseni 

yhteissuunnittelun vähyyttä. Tekeminen perustui omaan intuitioon tai ”muotoilun 

asiantuntijuuteen” ja siihen että oma konsepti vastaa tutkimuksen kautta ilmenneisiin 

käyttäjätarpeisiin ainutlaatuisella tavalla. Käytännössä tämä tarkoitti työpajassa syntyneiden 

ideoiden yhdistämistä omaan ideatauluun, jota keräsin toimeksiannon alusta alkaen. 

Työpajan aikana osallistujat priorisoivat käyttäjätutkimuksesta nousseita teemoja 

tärkeysjärjestykseen ja Lotus blossom – menetelmän avulla ideoivat niihin mittareita ja 

mitattavia kohteita. Työpajassa syntyi työtekijäkokemusta mittaavan konseptin 

mittarikehikot ja työntekijäkokemusta mittaavan työkalun konseptiaihiot. 

Koska taustatutkimuksen, käyttäjätutkimuksen ja toimeksiannon briefin kautta minulle oli 

ilmeistä, että työkalu todennäköisimmin on jonkinlainen analytiikkatyökalu, joka sisältää 

työntekijäkokemusta parantavia toiminnallisuuksia ja joka kerää tietoa 

työntekijäkokemuksesta sekä mahdollistaa sen kehittymisen seuraamisen. 

Maailmalla työntekijäkokemusalustat (employee experience platform) on yleistyvä konsepti 

(Bersin, 2021). Sillä tarkoitetaan pitkälle kehittyneitä hr-järjestelmiä ja alustoja, joihin on 

sisällytetty työntekijän koko elinkaari aina työpaikan markkinoinnista 

rekrytointiin, työntekijänä kehittymisestä poistumiseen (Shivakumar, 2020). Nämä alustat 

sisältävät myös analytiikkaa johon sisältöä kerätään monipuolisesti eri kohteista aina 

perinteisistä datapisteistä järjestelmän käyttöanalytiikkaan sekä pisimmälle vietynä 
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järjestelmään integroitujen osien kautta tuoden mukaan myös internet of things – 

elementtejä. Kuten esimerkiksi tiloihin tai tuotteisiin kuten avainkortteihin lisättyjä 

sensoreita, joiden kautta kerätään työntekijätietoa (Huhta & Myllyntaus, 2021). 

Pidin idean työntekijäkokemusalustoista mielessä mahdollisena tulevaisuuden visiona johon 

Rainmaker Go (intra) ja Drops (työpäivän hallinta) – sovellukset voisivat kehittyä. 

Kehittämäni konsepti siis toimisi puuttuvana osana tästä teoreettisesta kehityskulusta ja 

jonka voisi integroida jo olemassa oleviin järjestelmiin, jos ratkaisua pyritään viemään 

eteenpäin. 

Ratkaisun aineellistaminen yhdisti palvelumuotoilua ja graafisen käyttöliittymäsuunnittelun 

menetelmiä. Luonnostelun kautta yhdistelin aiemmin työpajassa ilmenneitä ideoita ja 

konsepteja yhteen johdonmukaisiksi kokonaisuuksiksi. Koska kyseessä on enemmän 

palvelumuotoilu kuin käyttöliittymäsuunnittelu, hyödynsin tulevaisuuden palvelupolun 

menetelmää mittarin käyttökokemuksen järjestyksen määrittelyssä ja visualisoin 

palvelupolusta olennaisimmat hetket graafisina käyttöliittyminä. Tarkemmin graafisen 

käyttöliittymän suunnittelu sisälsi käyttöliittymien muotoilun, vuorovaikutussuunnittelun ja 

tiedon muotoilua (Guntupalli, 2008) ja näitä kaikkia elementtejä kehitin yhtä aikaa 

luonnostelun avulla. 

Palvelumuotoilun viitekehyksessä kyse on ns. sensualisoinnista tai aineellistamisesta eli 

ideoiden ja konseptien sekä prosessien konkretisoinnista kommunikoitavaan muotoon. 

Tarkoitus on antaa yleiskuva konseptista sekä havainnollistaa tulevaisuuden 

mahdollisuuksia (Moritz, 2009). 

Työntekijäkokemuksen tutkimisesta tärkeimmiksi löydöksiksi muodostui myyntihetken 

onnistumisen vaikutus työntekijäkokemukseen, työn suorittavuus ja henkinen raskaus sekä 

asiakkaiden kasvottomuus ja työn perustuminen äänenkäyttöön. Työ muuntui helposti 

etätyöhön sopivaksi mutta joillakin työntekijöillä oman työn hallinta heikentyi. Työ vaikutti 

myös hyvin kognitiivisesti staattiselta ja monelta suunnalta hallitulta – työntekijöillä ei ollut 

paljoa keinoja esimerkiksi vaikuttaa myyntitilanteeseen liittyvien oheistekijöiden 

kehittämiseen (esimerkiksi myyntiaineisto tai materiaali) koska materiaalit usein toimitti 

tuotteen myynnin ulkoistanut taho. Kiinnostava havainto oli myös se, että myyntityö on 

hyvin yksilökeskeiseen suorittamiseen perustuvaa, jossa esimiehen roolina on ikään kuin 

olla suorituksen valmentajana. Mitä muita tarpeita esimerkiksi Rainmakerin muista 

tutkimuksista nousi esille, oli työntekijöiden toive saada enemmän palautetta, tukea työssä 
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kehittymisessä sekä toive työntekijöiden hyvinvointiin panostamiseen sekä työn arvostuksen 

ja merkityksellisyyden sanoittamiseen. 
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9.1. Työkalun ja mittarin aihiot: 
 
Alla käyn läpi oman ideoinnin ja työpajan ideoinnin kautta luodut työntekijäkokemusta 

mittaavan työkalun ja työntekijäkokemuksen mittareiden aihiot. 

Myyntimittari: Mittari, jonka toiminta perustuisi hyvän myyjän ominaisuuksiin. 

Ominaisuudet on muunnettu myyjäprofiilin muotoon. Profiilit määriteltäisi työsuhteen 

alussa esimiehen arvion ja itsearvion kautta. Mittari kerää tietoa myyjän kehittymisestä 

myyntitilanteissa äänianalyysin tai vastaavan teknologian avulla myyjä-asiakas 

vuorovaikutuksesta. Kehittymisen perustana toimii myyjän ja esimiehen yhdessä asettamat 

tavoitteet. Mittari seuraa näiden tavoitteiden saavuttamista ja näyttää tiedon visualisointina 

kehittymisen sekä ennakoi kehittymistä. Esimiehet saavat mittarin kautta dataa 

päätöksentekoa varten (esimerkiksi valmennuksiin liittyen). Koska myyntitilanne perustuu 

myynnin käsikirjoitukselle, saavat esimiehet myös tietoa myytävän tuotteen tai palvelun 

prosesseihin liittyvistä heikkouksista ja kehityskohteista. Mittari analysoi esimerkiksi mitkä 

kohdat käsikirjoituksesta toimii ja mitkä ei sekä tekee ehdotuksia parantamiseksi. Mittarin 

hyödyntäminen vaatisi monien myyntitilanteeseen liittyvien tekijöiden (myynnin ohjeistus, 

materiaalit, käsikirjoitus ja valmennukset) digitalisoimista jotta kehittymistä voidaan mitata. 

Kykypuu: Kykypuu liittyy hieman edelliseen mutta on siitä erillinen konsepti. Kykypuu 

perustuu ajatukselle rekrytointiprosessin alussa tehtävälle myyjän vahvuuksia arvioivalle 

testille, jonka kautta luodaan organisaation intraan työntekijälle oma avatar tai digitaalinen 

kaksonen. Avatar/digitaalinen kaksonen kerää yhden profiilin alle kaiken tiedon työntekijän 

kehittymisestä. Kun työntekijän taidot kehittyvät, hän voi edetä kykypuussa (esimerkiksi 

siirtyä vaativimpiin tehtäviin). Tämä näkyisi esimerkiksi työntekijälle yksilöityinä 

työpaikkailmoituksina organisaation sisällä intrassa. Kykypuu voisi osittain olla sidoksissa 

myyntimittariin ja se sisältää mm. myyjän kehittymisen tiedot. Kykypuuhun kertyy tietoa 

myös työntekijän elinkaaren eri vaiheista, kehityskeskusteluista ja muista organisaation 

sisäisistä tutkimuksista. Myös kyselyistä kerättäisi yksilökohtaista tietoa, joka olisi sekä 

työnantajan että työntekijän nähtävillä. Työnantaja voisi seurata työntekijän ”polkua” ja 

kehittymistä organisaation sisässä digitaalisen jalanjäljen avulla. Työsuhteen päättyessä 

työntekijällä olisi oikeus saada tiedot itselleen, hän voisi pyynnöstä poistattaa ne, hyödyntää 

tietoja omassa työnhaussa, salata niistä osan tai korvausta vastaan myydä työnantajalle. 

Boostaus sovellus: Sovellus, joka myynnin lomassa kannustaa myyjää eri tavoin, antaa 

vinkkejä esimerkiksi huonosti menneen myyntipuhelun tunteiden käsittelyssä. Lisäksi 
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sovellus antaa palautetta. Konsepti sisältää mikrotaukoehdotuksia esimerkiksi 

taukoliikuntaa, keskittymisharjoituksia, hengitys- ja rentoutusharjoituksia työpäivän 

lomaan. Sovelluksen kautta esimiehet voivat lähettää esimerkiksi fiilis- tai pulssikyselyjä, 

lyhyitä mielipidemittauksia tai kannustavaa palautetta. Myyjät voivat myös antaa 

kannustavaa palautetta toisilleen. 

 

Työntekijäkokemuksen mittareiden aihiot: 
 
Työntekijän kehittäminen yksilönä: Tällä tarkoitetaan erilaisia keinoja, joilla myyjiä 

parhaimmalla mahdollisella tavalla pyritään kehittämään ja tarjoamaan yksilöllisiä 

oppimiskokemuksia. Miten yksilön vahvuuksia mitataan ja voidaan parhaiten tuoda esiin, 

hyödyntää ja kehittää työssä. Esimerkkejä mittareiden ominaisuuksista: itsearvio, osaamisen 

arviointi, yksilöllisen kehittymisen seuraaminen, tavoitteiden saavuttaminen, vahvuuksien 

tunnistaminen ja hyödyntäminen. 

Motivaatio ja motivointi: Motivaatiolla tarkoitettiin eri tapoja mitata, osoittaa ja sanoittaa 

myyjien työn tärkeys muun kuin provision ja bonuksien kautta. Voisi tavallaan puhua 

motivoinnista tai palkitsemisesta. Vaikka monella on mielikuva siitä, ettei myyjän työllä ole 

paljoa arvoa, olivat myyjät kuitenkin eri mieltä. Heidän mielestään myyntityö on asiakkaalle 

arvoa tuottavaa työtä ja tämän asian konkretisoinnissa on tässä mittarin osassa kyse. 

Motivoinnissa keskusteltiin myös myyjän omasta motivaatiosta ja tavoista motivoida itseä. 

Nämä eivät välttämättä suoraan mitattavia vaan viittaa esimerkiksi toimintatapaan ja 

toimintatavan aktiivisuuden määrän mittaamiseen. Miten paljon myyjää kehutaan, annetaan 

tunnustusta, kiitetään ja arvostetaan. Näkyykö tämä työntekijäkokemuksen parantumisessa? 

Tämän alle myös tulee ei-rahalliset, aineettomat, psykologiset ja kokemukselliset palkinnot. 

Tunnesäätelystrategiat ja suoriutumiskyky: Tunnesäätely- ja suoriutumiskykyä 

edistävillä strategioilla tarkoitetaan erilaisia työntekijän tapoja käsitellä työssä onnistumisia 

ja epäonnistumisia, asiakaspalvelutyössä tehtävää tunnetyötä sekä oman suorituskyvyn 

säätelyä. Tämä koettiin tärkeänä, koska myyntityö koettiin työnä, jossa pitää osata motivoida 

itseä huonojen myyntiaikojen ylitse. Lisäksi tähän katsottiin kuuluvaksi eri tavat mitata ja 

kehittää myyjän suoriutumiskykyä. Esimerkkejä mittareista voisi olla tunneilmaston kysely, 

suorituskykymittarit, työn vaatimustekijöiden arviointi ja psyykkinen valmennus. 
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9.2. Muotoiluajurit: 

Päätin hyödyntää konseptointityössä muotoiluajureita helpottamaan suunnittelutyötä suuren 

tietomäärän takia. Muotoiluajurit ovat lauseita, jotka kuvaa haluttua tuotetta tai palvelua. 

Miten se toimii tai minkälainen se on. Usein muotoiluajurit sanoitetaan rohkeasti ja luovasti 

(Driver, 2018). Ajurien avulla määritellään visio tulevaisuuden palvelulle. Kehittyvää 

konseptia voidaan myös verrata ajureihin ja näin arvioida meneekö muotoiluprosessi oikeaan 

suuntaan. Suunnitteluajureita hyödynnetään visioinnissa ja muotoilun suunnan määrittelyssä 

muotoiluprosessin aikana. Muitakin etuja menetelmällä on: luovana menetelmänä sen avulla 

muotoilija voi siirtyä analyyttisestä ajattelusta luovaan ajatteluun, pohjustaa tuotteen tai 

palvelun kokemuksellista puolta (Driver, 2018). 

 

66



9.3. Rainmaker XP – työkalu työntekijäkokemuksen mittaamiseen ja kehittämiseen 
 

Rainmaker XP on työkalu, joka mittaa ja kehittää myyntityöntekijöiden työntekijäkokemusta 

parantamalla myyntitilanteeseen liittyviä tekijöitä analytiikan avulla. Mittaaminen tapahtuu 

olemassa oleviin järjestelmiin integroitavan lisäosan avulla, joka kerää datan tietokantaan ja 

näyttää tulokset sovelluksessa erilaisina visualisointeina. Järjestelmä sitten kerätyn datan 

avulla tekee erilaisia laskelmia, joiden avulla myyntitiimi voi ennakoida miten myyjä tulee 

todennäköisesti suoriutumaan myynnistä. Näin voiden muokata esimerkiksi 

tavoitteenasettamista realistisemmaksi ja muokkaamaan valmennuksia yksilöllisiksi. 
 
 
 
 

 

Kuva 3: Mittarin UI:n visualisointi 
 
 
Mittarin toiminta perustuu myyntiprofiiliin, johon on määritelty yleinen myyjien 

kykyprofiili. Itsearvion ja työnantajan tekemän arvion kautta myyjälle asetetaan lähtötaso, 

josta aletaan myyjän taitoja, lähdetään kehittämään. Myyntitilanteessa mittari kerää dataa 

myyjä-asiakasvuorovaikutuksesta eli äänenkäytöstä ja asiakkaan reagoinnista - puheesta ja 

äänestä verraten sitä myyntikäsikirjoitukseen ja soittojärjestelmässä olevaan nauhoitettujen 

puhelujen äänikantaan. Tämän kautta arvioiden myyjän kehittymistä, päätyen tuloksiin, 

jotka näkyvät työntekijälle Rainmaker XP sovelluksessa ja työnantajalle 

pöytäkonesovelluksessa. Järjestelmä antaa sitten ehdotuksia. 
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Kuva 4: Mittarin mobiiliversion havainnekuvia (aloitusnäkymät ja myyntiprofiili). 
 
 
 
 

Myynnistä hyvin suoriutumisessa olennaista on myös motivointi ja palkitseminen. 

Perinteisten palkitsemistapojen rinnalle lisätään erilaiset työhyvinvointia edistävät 

psykologiset ja kokemukselliset palkitsemisen keinot. Näitä ovat esimerkiksi yksilölliset 

kehittymis- ja uramahdollisuudet, työntekijävaihto (kokemukselliset palkinnot). Lisäksi 

esimerkiksi kehumisen, arvostuksen osoittamisen, tunnustamisen ja kiitollisuuden 

kokemukset ja osoitukset (psykologiset palkinnot) esimerkiksi boost – toimintojen ja trophy 

– merkkien kautta, jotka ovat kiinnittyneitä yksilöllisen kehittymisen leaderboardiin. Nämä 

motivointikeinot ovat sellaisia, joita alusta ei yksin voi vaikuttaa vaan siihen motivointia 

koordinoi tiimin esimiehet ja myyjä itse suurimmaksi osaksi. Alustan toiminnot ja 

ominaisuudet ovat digitaalinen/fyysinen todiste palkitsemistoimista, jota myyntitiimin 

esimies ohjaa. 

Myyntityön suorittavan työn vuoksi Rainmaker XP myös kehittää myyjän tunnesäätelyn ja 

suoriutumiskyvyn taitoja. Tämä toimii työpäivän lomaan ujutettuina rentoutumis-, hengitys- 

, keskittymis- tai mielikuvaharjoitteilla, jotka ovat osin automatisoituja toimintoja ja osin 

myyntitiimin esimiehen hallinnoimia. Kyseessä on samankaltaisia psyykkisen 

valmennuksen sisältöjä kuin urheilijat käyttävät. Soiton jälkeen myyjä voi tehdä itsearvion 
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myynnin sujumisesta ja järjestelmä antaa vinkkejä, miten voisi toimia jatkossa. Tarvittaessa 

henkilö pääsee myös katsomaan ja arvioimaan omaa suoriutumistaan tarkemmin alustan 

informaation visualisoinnin menetelmillä. 
 
 

 
 
 
Rainmaker XP konsepti korostaa tiimiesimiehen merkitystä työntekijäkokemuksessa. 

Periaatteessa konsepti noudattaa/mallintaa perinteisiä avokonttorissa tehtäviä työprosesseja, 

mutta siirrettynä digitaaliseksi ja etätyöhön sopivaksi pienin lisämaustein. Vaikka osa 

toiminnallisuuksista on automatisoituja, on kuitenkin esimiehellä tärkeä rooli ikään kuin 

valmentajana koska hän seuraa myyjien kehittymistä, ohjaa erilaisia esimerkiksi 

suoriutumiskykyä edistäviä toimenpiteitä ja kehittää datan perusteella esimerkiksi 

valmennuksia ja myyntiin liittyviä toimenpiteitä. 

Konseptin takana oleva hypoteesi on, se että koska myyjien suoriutuminen (ja näin 

esimerkiksi palkan suuruus) ovat kiinni heidän myyntiosaamisestaan, osaamisen (ja ”työssä 

oppimisen” tilannetekijöiden) kehittäminen työntekijöiden tarpeista lähtien parantaa myös 

heidän tulostaan ja näin esimerkiksi heidän myynti paranee. Lisäksi he saavat enemmän 

palkkaa ja työnantajan tulos kohenee. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 5: Esimerkkejä 
konseptin mahdollisista 
mittaustavoista. 
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Työssäoppimisen tilannetekijöillä tarkoitan mm. myyjien valmentamista/osaamisen 

kehittämistä, siihen liittyviä oheismateriaaleja, myyntitilanteeseen liittyviä oheistekijöitä 

kuten soittojärjestelmää, myyntiaineistoa (tietokanta, jossa asiakastiedot), myynnin 

materiaaleja kuten myynnin käsikirjoitusta, myyjä-asiakas vuorovaikutusta sekä myyjä- 

tiimiesimies vuorovaikutusta. Oppimisanalytiikan kontekstissa puhutaan oppimisdatasta 

(Bienkowski, Feng & Means, 2012). 

 
Periaatteessa Rainmaker XP on oppimisanalytiikkasovellus, jonka tavoitteena on kehittää 

myyntityöntekijän työntekijäkokemusta kehittämällä myyjää ja myyntitilanteeseen liittyviä 

tekijöitä hyödyntäen tekoälyä, koneoppimista ja äänianalytiikkaan liittyviä teknologioita. 

Oppimisanalytiikkaa on sovellettu työpaikoilla mm. tarkemman datan keräämiseksi 

henkilöstön kehittämisessä (Ii, Buren & Martin, 2016). 

 
Oppimisanalytiikalla tarkoitetaan oppijan ja oppimistilanteisiin liittyvän datan mittaamista, 

keräämistä, analysointia ja raportointia tavoitteenaan oppimisen ja oppimisympäristöjen 

optimointia ja oppimisen personalisointia varten (Dawson, Gašević, Siemens & Joksimovic, 

2014). 

Oppimisanalytiikka hyödyntää erilaisia analytiikan menetelmiä: kuvaavaa, diagnostista, 

ennakoivaa sekä ohjeistavaa analytiikkaa. Kuvaava analytiikka kuvaa sitä, mitä on 

tapahtunut, diagnostinen miksi niin tapahtui ja ennakoiva analytiikka mitä voisi tapahtua. 

Ohjeistava analytiikka taas kertoo mitä polkuja pitkin ennakoivan analytiikan 

johtopäätöksiin voidaan päästä. (Kinley, 2016). Sovellettuna myyntineuvottelijan työhön, 

tämän datan avulla myyntitiimit voivat arvioida myyntineuvottelijoidensa myynnin 

ongelmakohteita, niiden syitä sekä ennakoida esimerkiksi myynnin sujuvuutta ja mitä 

valmennuksiin liittyvää kehittämistä pitää tehdä, jotta tiettyyn tavoitteeseen päästään. 

Samalla ottaen huomioon työntekijät, heidän työhyvinvointinsa ja tarpeensa. 

Teknologisesti alusta hyödyntää koneoppimisen ja tekoälyn erilaisia sovellutuskohteita, jotta 

datan keruu myyntitilanteesta onnistuu. Nämä sovellukset voivat esimerkiksi olla puhe- ja 

äänianalytiikka, äänentunnistus- ja tallennusteknologia sekä luonnollisen kielen prosessointi 

yhdistettynä järjestelmien sisällä tapahtuvien toimintojen mittaamiseen 

(käyttäytymisanalytiikka). 
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Kerättyä dataa hyödynnetään informaation visualisointiin, myyjien kehittämisen ja 

valmennuksien personalisoinnin lisäksi myyntiin liittyvässä päätöksenteossa ja myyntiin 

liittyvien interventioiden kehittämisessä työntekijälähtöisesti. 

Rainmaker XP – konseptin keskeisenä asiana on äänen tai äänellisen vuorovaikutuksen 

käyttäminen mitattavana datana hyödyntäen tekoälyavusteisia äänentunnistus- ja 

tallennusteknologioita. Äänidata kuuluu yhtenä tietoluokkana käyttäytymisdatan piiriin. 

Käyttäytymisdatalla tarkoitetaan jonkin alustan metadatan tuottamaa tietoa usein 

digitalustoilla tapahtuvasta toiminnasta. Tämä tieto pyrkii kuvaamaan mitä on tehty 

(tapahtuma) ja kuka, milloin, missä on tietyn toiminnon tehnyt (White, King & Duncan, 

2002). 

Äänellä datana on monia etuja. Esimerkiksi vrt. havainnoinnin kautta kerättyyn tietoon 

(myyntityöntekijöiden kehittäminen perustuu havainnoinnin kautta tehdylle arvioinnille) 

kerätyn tiedon laatu on parempaa. Datan keruu äänentunnistus- ja tallennusteknologialla on 

helppoa, mitattavien ihmisten määrä on rajaton (datapisteitä on rajattomasti), havainnoitsijan 

fokus keskittyy yksittäiseen henkilöön, järjestelmien opittavuus helppoa, kerättyä dataa voi 

laittaa algoritmiin suoraan, järjestelmät myös automaattisesti korjaavat virheet 

nauhoituksessa, äänitunnistusteknologia on myös halpaa (White ym., 2002). Lisäksi 

ääniteknologia mahdollistaa suuremman datamäärän keräämisen sekä myös uuden tiedon 

keräämisen käyttäytymisen eri piirteistä yksityiskohtaisesti mutta myös suuremmassa 

mittakaavassa. 
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9.4. Johtopäätökset 
 
Pro gradu - tutkielman tavoitteena oli soveltaa palvelumuotoilun menetelmiä 

työntekijäkokemusta mittaavan ja kehittävän työkalun konseptoinnissa. Tutkin ensiksi 

myyntityöntekijöiden työntekijäkokemuksen rakentumista soittokeskusympäristössä 

pyrkien tällä hakemaan vastauksia ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni: Miten 

työntekijäkokemus rakentuu soittokeskuksessa? 

Koronatilanteen takia minun piti muuttaa tutkimussuunnitelmaani lennosta sopimaan 

etätyöaikaan. Tämä tarkoitti sitä, että aiemmin vahvasti havainnointiin perustuneelle 

tutkimussuunnitelmalle piti keksiä vaihtoehtoja. Uusien tutkimusmenetelmien valinnan 

perusteena toimi se, minkälaista tietoa tarvitsen erilaisten palvelumuotoilun prosessin 

tuotoksien luomiseen (esimerkiksi työntekijäprofiilit ja palvelupolku).  

Tutkimussuunnitelman sopeuttaminen tarkoitti mm. kolmen kyselyn, päiväkirjatutkimuksen 

ja haastattelujen pitämistä. Edellä mainituista päiväkirjatutkimus ja kaksi kyselyä piti hylätä 

vastauksien vähyyden takia. Joten minun piti tyytyä haastattelujen ja yhden kyselyn 

vastauksien varaan, mikä oli hienoinen pettymys. Olin kuitenkin tyytyväinen vastauksien 

määrään ja niiden avulla sain vastauksen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. 

Tutkimusotteeni oli nimenomaan tutkiva eli päädyin keräämään tietoa mahdollisimman 

laajalla skaalalla. Palvelumuotoilun menetelmien rooliksi tässä vaiheessa nousi 

työntekijäkokemuksen kartoittaminen ja kehityskohteiden löytäminen 

työntekijäkokemuksesta.   

Rainmakerin soittokeskuksen myyntityöntekijöiden työntekijäkokemuksen tärkeimmäksi 

tekijäksi nousi myyntitilanteen merkitys yleiseen työntekijäkokemukseen ja tunnetilaan joka 

työpäivän jälkeen työntekijöille jäi. Myyntitilanteeseen liittyy esimerkiksi myyntiaineisto, 

myyntikäsikirjoitus ja myyntimateriaalit. Lisäksi tähän kuuluvat myös myyntiin käytettävät 

järjestelmät ja työkalut sekä myyjien valmentaminen. En päässyt tutustumaan näihin 

tekijöihin etätyön tuomien haasteiden takia minkä vuoksi tämä tieto jäi hieman pinnalliseksi. 

Työntekijäkokemukseen liittyy olennaisesti myös työn sisältö. Myyntineuvottelijan työtä 

luonnehtii suorittavuus, kognitiivinen staattisuus ja henkinen raskaus, asiakkaiden 

kasvottomuus sekä työn perustuminen äänenkäytön varaan. Työ kuitenkin muuntui helposti 

etätyöhön sopivaksi. Työ oli myös monelta suunnalta hallittua ja ohjattua mikä näkyi siinä, 

ettei työntekijät esimerkiksi päässeet oman kokemusasiantuntijuuden kautta kehittämään 
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myyntitilannetta ja siihen liittyviä tekijöitä koska materiaalit toimitti myynnin ulkoistanut 

taho. 

Kiinnostava havainto oli myös myyntityöntekijän itsensä ja myyntitiimin esimiehen 

valmentava merkitys työntekijäkokemuksessa. Tällä tarkoitan sitä, että myyntineuvottelijan 

työssä myynnin sujuminen on hyvin paljon yksittäisen myyjän vastuulla ja hänen pitää omata 

erilaisia tunnesäätelyn ja oman suorituskyvyn säätelyn taitoja sekä tunnistaa omia 

vahvuuksiaan ja hyödyntää niitä työssä. Esimiehen rooli on olla ikään kuin myyjän 

valmentaja, joka tukee aiemmin mainittuja tekijöitä ja kehittää myyjän osaamista. Koska työ 

on provisiopalkattua ja näin suoriutumiseen kytkettyä, tulee mieleeni eräänlainen hypoteesi, 

että mitä enemmän työntekijän hyvinvointiin panostetaan (työnantajan ja työntekijän 

toimesta) niin sitä paremmin myyntikin sujuu. Tämä havainto kytkeytyy myös 

työntekijöiden mainitsemiin tarpeisiin palautteensaamisesta, työssä kehittymisessä sekä 

toiveissa hyvinvointiin panostamiseen, työn arvostuksen ja merkityksellisyyden lisäämiseen. 

Näitä tietoja jouduin soveltamaan työkalukonseptin ja mittareiden kehittämiseen, jolla          pyrin 

vastaamaan toiseen tutkimuskysymykseen: Miten muotoiltu artefakti muuttaa 

työntekijäkokemusta? 

Tähän tutkimuskysymykseen en saanut vastausta, koska en päässyt prototypointivaiheeseen 

asti. Kun työntekijäkokemuksen tutkimuksen vaihe oli vihdoin suoritettu, toimeksiannolle 

jäi aikaa enää vain muutama viikko, joten päätin tämän ajan käyttää konseptin kehittämiseen. 

Konseptin roolina on siis kuvata mahdollista tulevaisuutta ja kehityskulkua. Se luo pitkälle 

vievän tulevaisuudenkuvan (visio työntekijäkokemusalustasta) ja lyhyen ajan 

tulevaisuudenkuvan (olemassa oleviin järjestelmiin integroitava lisäosa). 

Pidin ideoimistyöpajan, jossa osallistujien kanssa muotoilun menetelmin ideoimme 

työntekijäkokemusta mittaavan konseptin ja työntekijäkokemuksen mittareita. 

Palvelumuotoilun rooliksi mittareiden ja työkalun kehittämisessä määrittyi myyntihetkeen 

liittyvien mittareiden määrittely sekä työkalun konseptointi sopimaan tähän viitekehykseen. 

Tätä konseptointia sitten jatkoin itsenäisesti. Mielestäni työpajassa mittareiden määrittely jäi 

hieman pinnalliseksi. Työntekijöitä osallistaneen työpajan tuloksia olisi pitänyt vielä 

kierrättää henkilöstöhallinnon ja myyntitiimin esimiesten kautta esim. erillisten työpajojen 

muodossa, jotta niitä olisi saatu syvennettyä. Työntekijöiden ideointityöpaja vastaa lähinnä 

kysymykseen "Mitä mitataan?" eikä niinkään "Miten mitataan?”. 
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Konseptointiprosessi tarkoitti sanamuotoisten ideoiden visualisointia graafisen 

käyttöliittymäsuunnittelun menetelmien avulla. Tämä sisälsi mm. käyttöliittymien 

muotoilun, vuorovaikutussuunnittelun ja tiedon muotoilua. 

Lopullisena konseptina syntyi Rainmaker XP – olemassa oleviin järjestelmiin integroitava 

lisäosa, joka mittaa ja kehittää myyntineuvottelijoiden työntekijäkokemusta mittaamalla 

myyjä – asiakasvuorovaikutusta sekä myyntitilanteeseen liittyviä tekijöitä. Rainmaker XP 

mittaa mm. myyjän kehittymistä, motivointikeinoja sekä tunnesäätely että suoriutumiskyvyn 

keinoja. Toiminta perustuu myynnin työ- ja valmennusprosessien digitalisointiin sekä 

erilaisten data-analytiikan teknologioiden hyödyntämiseen. Tämä myyntityöntekijän 

kokemuksen mittaamisen ja kehittymisen – prosessin, jota tiimiesimies työkalun avulla 

ohjaa. 

Miten sitten olisin testannut konseptia, jos siihen asti olisin päässyt? Konseptin 

kirkastaminen olisi todennäköisemmin vielä vaatinut toisen nopean tutkimuskierroksen, 

jossa tutustun myyntityön materiaaleihin, järjestelmiin sekä valmennuksien sisältöihin. 

Lisäksi näiden pohjalta olisin päivittänyt konseptia ja esimerkiksi yhden työpajan kautta 

luonut HR – tiimin sekä myyntiesimiesten kanssa tarkemmat mittarit työntekijäkokemuksen 

mittaamiseen. Prosessi olisi todennäköisimmin edennyt interaktiivisen prototyypin 

luomiseen, jota olisin testannut esimerkiksi SINCO – ympäristössä tai vastaavassa pari 

kolme kertaa. Prototypointisessiossa tärkeintä olisi testata mittareiden sekä alustan 

toimivuutta ja toiminnallisuuksia esimerkiksi interaktiivisen prototyypin tai Wizard of Oz – 

menetelmän avulla. Tärkeintä olisi erityisesti saada dataa siitä, miten työntekijäkokemus 

muuttuu ja paraneeko esimerkiksi työntekijän suoriutuminen ja työhyvinvointi (ja näin 

myyntitulos), myyjä-esimies vuorovaikutus ja/tai myyjä-asiakas vuorovaikutus mittareiden 

vaikutuksesta. Koska kyseessä on kehityskulku, josta ei välttämättä heti saa tarpeeksi 

laadukasta dataa, vaatii konseptin testaaminen myös kenttätestaamista luonnollisessa 

ympäristössään esimerkiksi Rainmakerin Rovaniemen toimistolla. Kuten aiemman 

esimerkin kautta huomaa, kyseessä olisi ollut hyvin työläs prosessi. Tämän takia päädyn 

johtopäätökseen, että koko gradun olisi oikeastaan voinut pitää aiheesta 

”työntekijäkokemuksen tutkiminen palvelumuotoilun menetelmin” ja gradusta olisi voinut 

jättää konseptoinnin ja prototyypin luomisen kokonaan pois. Näin viisi kuukautta kestänyt 

toimeksianto olisi ajallisesti riittänyt tutkimuksen tekemiseen koronatilanteesta huolimatta. 
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Toisaalta mietin sitäkin, että koska työnteko soittokeskuksissa on aihe, jota on tutkittu hyvin 

paljon ja oman tutkimuksen tulokset menivät päällekkäin jo monen muun tutkimuksen 

tuloksen kanssa, niin periaatteessa tutkimusvaiheesta olisi selvinnyt myös sillä, että olisin 

tehnyt systemaattisen kirjallisuuskatsauksen, meta-analyysin tai bibliografisen analyysin 

työskentelystä soittokeskusympäristössä ja lisännyt sen kirjallisuuskatsaus kohtaan 

palvelumuotoilun sisältöjen lisäksi. Sitten työpajatyöskentely olisi voinut olla 

pääaktiviteetti, josta gradu koostuu.  Toki tämä olisi vaatinut kyllä tietynlaista panostamista 

katsauksen tekemiseen, mutta aineisto olisi täten mahdollisesti ollut paljon immuunimpi 

koronan tuomille vaikutuksille ja aineisto olisi luotettavampaa. Toisaalta kattavampi 

kirjallisuuskatsaus olisi myös auttanut esimerkiksi haastattelujen kysymysten muotoilussa – 

niissä olisi voinut päästä syvemmälle. Se olisi virtaviivaistanut tutkimusprosessia. 

Vähemmästä osallistujamäärästä olisi saanut syvempää tietoa irti.  

Palvelumuotoilun menetelmien roolina työntekijäkokemuksen mittaamiseen ja 

kehittämiseen tarkoitetun työkalun konseptoinnissa on kokemuksen merkityksen 

korostaminen, esilletuonti ja kuvaaminen sekä työntekijäkokemuksen inhimillistäminen. 

Palvelumuotoilun menetelmin työntekijäkokemuksesta määriteltiin tärkeimmät hetket, 

johon yhteisluomisen kautta luotiin mitattavia kohteita. Mittareiden määrittelyssä 

yhdistetään organisaatiotason ja työntekijätason tietoa muotoilun menetelmien avulla. 

Muotoilijatason konseptointityöskentelyllä mittari aineellistetaan ja muotoillaan sopimaan 

valittuun kontekstiin. Palvelumuotoilun menetelmien roolina on myös visualisoida 

laadullista tutkimusta.  

Toisaalta pientä itsekritiikkiäkin pitää harrastaa. Koska myyntineuvottelijan 

työntekijäkokemus on hyvin paljon sidoksissa myynnin onnistumiseen ja tätä kautta 

provisiopalkkaan, mietin että onko työntekijäkokemuksen kehittäminen Rainmaker XP 

konseptin kautta oikeastaan johdonmukaista. Oikeastaan työntekijäkokemukseen eniten 

vaikuttava tekijä on provisiopalkka ja tämän palkkamallin kehittäminen tai muuttaminen 

muuttaisi eniten työntekijäkokemusta. Joten toisena palvelumuotoilun kehittämisprojektina 

voisi olla työntekijälähtöisen palkkamallin muotoilu. Toisaalta Rainmaker XP:n kaltainen 

konsepti voi mittareiden kautta ohjata työntekijäkokemuksen kehittämistä 

työntekijälähtöisin mittarein ja ikään kuin näin soluttaa ihmiskeskeistä kehittämistä 

organisaatioon ja tuo paineen kehittämiselle. Usein yritysjohtajat myös keskittyvät niiden 

asioiden kehittämiseen, jota mitataan vain sen takia koska sitä mitataan – asiaa pidetään 

tärkeänä mittaamisen takia.  
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Näin Rainmaker XP:n mittareiden avulla työntekijäkokemuksen mittaamista ohjataan 

epäsuorasti tekemällä sen tärkeäksi johtajille muuttamalla työntekijäkokemus mitattavaan 

muotoon. Työntekijöiden kannalta olennaisten asioiden mittaaminen olisi siis tavallaan 

mittarin tuoma muutosmekanismi – kun työntekijät tietävät heitä mitataan ja he vastaavat 

erilaisiin kyselyihin, he odottavat jonkinlaista muutosta tapahtuvan. Jos näin ei tapahdu, 

vastaamisaktiivisuus, laatu ja määrä vähenevät – näin mittari menettää merkityksensä. Joten 

todennäköisesti Rainmaker XP:llä olisi sitouttava vaikutus työnantajalta työntekijöille.  
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11. Liitteet 
 
Liite 1. Toimeksiantoehdotus 
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Liite 2. Osallistumispyyntö/tutkimuspyyntö 
 
1. Esittely 

 
Sinua on pyydetty osallistumaan ProGradun toimeksiantoon liittyvään tutkimukseen, jossa 

kehitetään Rainmakerin työntekijöiden työntekijäkokemusta. Työntekijäkokemuksella 

tarkoitetaan tässä työntekijän kokonaisvaltaista kokemusta, joka hänelle välittyy 

Rainmakerillä työskennellessä. Tähän liittyy fyysisen ympäristön, työpaikan kulttuurin 

sekä käytettävien teknologioiden ja järjestelmisen lisäksi tunne mikä työntekemisestä 

välittyy työntekijälle. ProGradun ja harjoittelun aikana olisi tarkoitus kolmen kuukauden 

aikana palvelumuotoilun menetelmin ideoida työkalua, jolla Rainmaker mahdollisesti voisi 

mitata ja kehittää työntekijäkokemusta. ProGradu tehdään Lapin yliopiston taiteiden 

tiedekuntaan teollisen muotoilun pääaineeseen. Edessäsi olevalla kyselyllä pyritään 

kartoittamaan vastaajan työntekijäkokemukseen liittyviä tekijöitä, sekä tapoja, jolla 

työntekijän kokemusta eri tavoin kehitetään jo nyt. 

Lisätietoja saa osoitteesta: Joukarkk@ulapland.fi 
 
Luethan suostumustekstin huolellisesti ennen kyselyn täyttämistä ja kysyt, mikäli kaipaat 

lisätietoja jostakin yksityiskohdasta. Varaathan myös sopivasti aikaa lomakkeen 

täyttämiseen. 

2. Tutkimukseen osallistuminen 
 
Osallistuminen ei aiheuta sinulle minkäänlaista haittaa, vaaraa tai uhkaa. Osallistuminen on 

täysin vapaaehtoista. Sinulla on oikeus keskeyttää osallistuminen tutkimukseen milloin 

tahansa ilman seurauksia. 

Osallistumisesi tutkimukseen ei tuota välitöntä hyötyä sinulle tai muille, mutta se voi 

auttaa työntekijäkokemuksen kehittämisessä. 

Koska kyselyssä kysytään mahdollisesti työntekijän kannalta arkaluontoisia kysymyksiä, ei 

kyselyn (ja myöskään muun tutkimuksen) tuloksia luovuteta kolmansille osapuolille. 

Tutkimuksen aineisto ja tulokset tulevat vain tutkijan käyttöön. Tuloksista poistetaan myös 

työntekijää henkilöittävät tiedot. 
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Tutkimusta tehdessä noudatetaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeistuksia 

hyvästä tieteellisestä käytännöstä sekä sovelletaan ihmisen kohdistuvan tutkimuksen 

eettisiä periaatteita, joihin mm. Lapin yliopisto on toiminnassaan sitoutunut. 

3. Aineisto 
 
Tutkimuksessa kerätään seuraavanlaista aineistoa: kyselyt (vastaukset), haastattelut 

(ääninauhoite), työpajojen tuotokset (valokuvia, tuotokset, palaute) sekä myöhemmin 

päiväkirjatutkimukseen osallistuvien täyttämät itsedokumentointipohjat. Aineistoa 

käytetään vain ProGradun kehittämiseen. Aineisto tuhotaan harjoitustyön jälkeen. 

Lähtökohtaisesti aineistossa esiintyvien henkilöllisyys salataan ja luottamuksellisuus 

turvataan siten, etteivät osallistujat ole tunnistettavissa julkaistavista tai julkisesti 

esitettävistä aineisto-otteista. Aineistoa käsitellään luottamuksellisesti ja tutkimuseettisiä 

periaatteita kunnioittaen.Voit halutessasi antaa luvan myös sellaisen aineiston 

julkaisemiseen, josta sinut voi tunnistaa. Tutkimukseen osallistujalta kerätään vain 

tutkimuksen kannalta olennaisia tietoja. Tutkimuksen tuloksia esiteltäessä henkilöittävät 

tiedot poistetaan. 

Aineistoa tai osia siitä voidaan raportoida, esittää tai julkaista harjoitustyön 

loppupresentaatiossa, joka tullaan luovuttamaan harjoitustyön antaneelle toimeksiantajalle. 

Loppupresentaatio on avoin tapahtuma, johon voi osallistua myös ulkopuolisia henkilöitä. 

Valmis ProGradu tulee avoimesti nähtäville sähköisessä muodossa, jotta asiasta 

kiinnostuneet voivat siihen tutustua. 

Olen lukenut kohdat 1 - 3 ja suostun ottamaan osaa kyselyyn. KYLLÄ/EI 

Suostumukset (VAIHTOEHTO) 

• Haluan pysyä anonyyminä. 

• Annan erikseen luvan julkaista yllä kuvattua aineistoa, josta minut voi tunnistaa. 
 
 
4. TUTKIMUKSEN JATKO 

 
1. Oletko kiinnostunut osallistumaan aiheeseen liittyvään haastatteluun? KYLLÄ/EI 

 
Haastatteluissa keskustellaan syvemmin haastateltavan työntekijäkokemuksesta. 

Haastatteluun valitaan maksimissaan 5 henkilöä. Haastattelut tullaan todennäköisesti 
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toteuttamaan etäyhteydellä, puhelimitse tai sähköpostin välityksellä vallitsevan Korona 

tilanteen vuoksi. 

2. Oletko kiinnostunut osallistumaan päiväkirjatutkimukseen? KYLLÄ/EI 
 
Päiväkirjatutkimuksella (diary study) tarkoitetaan tässä tutkimuksen osallistujan yhden 

päivän tai yhden viikon aikana tekemää itsedokumentointia liittyen 

työntekijäkokemukseen. Aikaväli täytölle sovitaan osallistujan kanssa. Osallistujalle 

toimitetaan valmiit pohjat ja häntä ohjeistetaan niiden täytössä. Päiväkirjatutkimus 

toteutetaan tarvittaessa digitaalisen alustan kautta. 

3. Olisitko kiinnostunut osallistumaan kehittämistyöpajaan? KYLLÄ/EI 
 
Kehittämistyöpajassa ideoidaan työkalua työntekijäkokemuksen kehittämiseen työntekijän 

näkökulmasta. Työpajan ajankohdasta ja toteuttamistavasta ilmoitetaan kiinnostuneille 

myöhemmin. 
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Liite 3. Haastattelu: 
 

Suostumus: 
 
Annatko luvan osallistua haastatteluun (nimi + suostumus)? KYLLÄ/EI 

 
Pääkysymykset: 

 
*Kysytty kaikilta haastatteluun osallistuneila. 

 
1. Miten koronatilanne on vaikuttanut tämänhetkiseen työtilanteeseen? 
2. Minkälaisia tehtäviä myyntineuvottelijat tekee? 
3. Miten myyntitilanne yleensä menee? 
4. Vaikuttaako myytävä tuote myynnin sujumiseen? 
5. Miten myyjät perehdytetään työhön? 
6. Miten asiakkaat suhtautuvat sinua kohtaan, kun heille soitetaan? 
7. Mitä haasteita puhelimen kautta tapahtuvassa myynnissä on? 
8. Minkälainen mielikuva ihmisillä on myyjistä? 
9. Millaisia mielikuvia sinulla oli myyntineuvottelijoista ennen kuin aloitit työn? 
10. Millainen on hyvä myyntineuvottelija? 
11. Miten palkka määräytyy? 
12. Rainmaker työpaikkana? 
13. Minkälaiseksi koet työympäristön? (avokonttori vs. etätyö) 
14. Mitä taitoja myyntityö on kehittänyt sinulla? 
15. Kuvaile työpaikan normeja ja sääntöjä. 
16. Kuvaile työpaikan johtamiskäytäntöjä. 
17. Miten ohjaat omaa työskentelyäsi? 
18. Minkälainen merkitys työllä on sinulle? 
19. Mitä kehittäisit nykyisessä työssä? 
20. Minkälaisia tulevaisuudensuunnitelmia sinulla on? 

Tarkentavat kysymykset: 
 
*Tilannekohtaisesti kysyttyjä kysymyksiä eri haastateltavilta – ei välttämättä kaikilta. 

Tilanteesta nousseet tarkennuskysymykset: 

1. Myyttekö samaa vai eri tuotetta? 
2. Mistä tuote tulee? 
3. Miten teitä perehdytetään työhön? 
4. Minkälaisia ovat myynnin apumateriaalit? 
5. Mitä tarkoitat improvisoinnilla? 
6. Muu koulutus perehdytyksen lisäksi? 
7. Miten myyntitaitoja kehitetään? 
8. Minkälainen on hyvä myyntineuvottelija? 
9. Millaisia sisältöjä koulutuksilla on? 
10. Provisiopalkan hyvät ja huonot puolet? 
11. Miten työnantaja tukee teitä työssä? 
12. Mitä tarkoitat vastuuhommilla? 
13. Millaisilla toimenpiteillä uupumiseen puututaan? 
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14. Mitä tapahtuu, jos myynti takkuaa? 
15. Mitä tarkoitat huonolla aineistolla? 
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Liite 4. Kysely 
 
1. Perustiedot 

 
1.1 Nimi 
1.2 Ikä 
1.3 Ammattinimike 
1.4 Tutkinto 
1.5 Mikä näistä kuvaa tilannettasi parhaiten? 
> Opiskelen työn ohella 
> Olen vastavalmistunut 
> Minulla on jo tutkinto ja olen jo työelämässä 
> Muu: 
1.6 Työpaikka 
1.7 Työsuhteen pituus 
1.8 Työpaikan sijainti 
1.9 Kuvaile muutamalla sanalla työtehtäviäsi 
1.10 Ennen nykyistä työtäsi, työskentelitkö eri työnantajalla? KYLLÄ/EI 
1.11 Oletko ollut aiemmin töissä samassa työpaikassa, mutta eri ammattinimikkeellä ennen 
nykyistä työtäsi? KYLLÄ/EI 
1.12 Kerro itsestäsi lyhyesti muutamalla lauseella. AVOIN 

 
2. Työ ja työhön liittyvät tunteet 

 
2.1 Mitkä asiat pitää olla kunnossa, jotta voit tehdä työsi parhaalla mahdollisella tavalla? 
Tukeeko työntantajasi tässä? AVOIN 
2.2 Kuvaile työsi sinussa aiheuttamia tunteita. AVOIN 
2.3 Mitkä tekijät mielestäsi aiheuttavat kyseisen tunteen? AVOIN 
2.4 Koen kehittyväni ihmisenä ja työntekijänä nykyisessä työssäni, työni antaa 
mahdollisuuden kasvaa, kehittyä, edetä ja tämä mahdollistetaan työnantajan toimesta. 
AVOIN 
2.5 Näetkö itsesi 5 vuoden päästä samassa työpaikassa? KYLLÄ/EI 
2.6 Minkälaisia urasuunnitelmia/haaveita sinulla on? AVOIN 
2.7 Koetko pystyväsi saavuttamaan uratavoitteesi nykyisessä työssäsi? KYLLÄ/EI 

 
3. Työpäivä 

 
3.1 Kuvaile lyhyesti työpäivääsi. AVOIN 
3.2 Mikä on parasta työpäivässäsi? AVOIN 
3.3 Mikä aiheuttaa eniten stressiä? AVOIN 
3.4 Minkälainen fiilis sinulle jää yleensä työpäivästä? AVOIN 
3.5 Mitkä tekijät mielestäsi vaikuttavat tämän tunnetilan syntymiseen? AVOIN 
3.6 Kuvaile muutamalla sanalla työympäristöäsi. AVOIN 
3.7 Minkälaisten järjestelmien kanssa olet tekemisissä työpäiväsi aikana? AVOIN 
3.8 Minkälaisia viestintäkanavia työpaikallasi käytetään? AVOIN 
3.9 Kuvaile sinun ja työkavereidesi välistä vuorovaikutusta. AVOIN 

 
4. Esimiehet 

 
4.1 Tiedän kuka on esimieheni ja kehen ottaa yhteyttä tarvittaessa. KYLLÄ/EI 
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4.2 Tiedän kuka tekee minua koskevat tärkeimmät päätökset. KYLLÄ/EI 
4.3 Minua koskevassa päätöksenteossa otetaan minun mielipiteeni asiasta huomioon. 
KYLLÄ/EI 
4.4 Voin antaa palautetta esimiehilleni, kollegoilleni ja tarvittaessa ylemmälle johdolle. 
KYLLÄ/EI 
4.5 Minulle annetaan palautetta/Saan tarpeeksi palautetta työstäni. AVOIN 
4.6 Miten eri tavoin palautetta kerätään työntekijöiltä? AVOIN 
4.7 Nimeä työntekosi kannalta 3 tärkeintä henkilöä, jotka vaikuttavat siihen, miten hyvin 
pystyt tekemään työsi. AVOIN 
4.8 Kuka on esimiehesi? AVOIN 
4.9 Kuinka monta kertaa olet tekemisissä esimiehesi kanssa työpäivän aikana keskimäärin? 
AVOIN 
4.10 Kuvaile asioinnin syytä muutamalla sanalla. AVOIN 
4.11 Jääkö esimiehen luona käymisen jälkeen tunne, että asia on hoidettu? KYLLÄ/EI 
4.12 Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että sinulle jää tällainen tunne? AVOIN 
4.13 Saatko mielestäsi tarpeeksi tukea esimieheltäsi? KYLLÄ/EI 
4.14 Onko esimiehelläsi aikaa kuunnella sinua? KYLLÄ/EI 
4.15 Kuinka usein olet yhteydessä esimiehestäsi ylempiin tahoihin yhden kuukauden 
aikana? AVOIN 
4.16 Kuvaile asioinnin luonnetta. AVOIN 
4.17 Pidetäänkö sinut ajan tasalla työpaikan sisällä tapahtuvista muutoksista? AVOIN 

 
5. HR – palvelut 

 
5.1 Kuinka useasti olet yhteydessä HR-palveluihin yhden kuukauden aikana? AVOIN 
5.2 Mikä oli asioinnin aihe? AVOIN 
5.3 Saitko asian käsiteltyä? AVOIN 
5.4 Minkälaista asiakaspalvelua sait mielestäsi? AVOIN 

 
6. Asiakkaat 

 
6.1 Ketkä ovat tärkeimpiä asiakkaitasi? AVOIN 
6.2 Mitkä ovat yleisimmät asiakkaan ongelmat, joita pyrit ratkaisemaan? AVOIN 
6.3 Pystytkö mielestäsi ratkaisemaan asiakkaiden ongelmia parhaalla mahdollisella 
tavalla? AVOIN 
6.4 Saatko tukea esimieheltäsi ongelmatilanteissa? KYLLÄ/EI 
6.5 Saatko tukea työkavereiltasi? KYLLÄ/EI 

 
7. Työntekijän elinkaari ja kehittämisen työkalut 
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7.1 Millä kohtaa elinkaarta koet olevasi tällä hetkellä? AVOIN 

 
7.2 Millä tavoin sinulta kerätään palautetta elinkaaren eri vaiheissa? AVOIN 
7.3 Oletko aiemmin ottanut osaa työntekijäkokemusta jollain tavalla kehittäviin 
toimenpiteisiin? KYLLÄ/EI 
7.4 Koitko voivasi vastata kyselyihin rehellisesti? KYLLÄ/EI 
7.5 Jos vastasit edelliseen "Ei", miksi? AVOIN 
7.6 Millä tavoin esimiehet nykyään kehittävät työntekijän kokemusta? AVOIN 
7.7 Tapahtuiko näkyviä muutoksia? KYLLÄ/EI 
7.8 Miten sinua palkitaan työstäsi? AVOIN? 
7.9 Saatko työsi kautta joitakin etuuksia? AVOIN 
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Liite 5. Työpajan kulku 
 
Pvm: 14.5.2020 
Aika: 13:00-15:00 
Paikka: Google Hangouts/Jamboard, Miro 
Tavoite: Ideoida yhdessä työntekijäkokemuksen mittaamiseen tarkoitettua työkalua ja 
mittareita työntekijälähtöisesti. 

 
Menetelmä: Yksinkertaistettu lotus blossom 

 
1. Intro, tavoite ja tutustuminen 13:00 - 13:20 
2. Haastattelun ja kyselyn tuloksien esittely. 13:20 - 13:40 
3. Aktiviteetti 1. Priorisointi/esi-ideointi/ideointi 13:40 - 14:15 

 
Tehtävä 1. Keskustelua tutkimuksen tuloksista, priorisointi ja esi-ideointi. Valitaan 
tutkimuksen päätuloksista kolme tärkeintä, joihin ideoidaan mittareita. 

 
Tehtävä 2.  Ideointikierros 2 – lotus blossomin täyttäminen. 

 
4. Aktiviteetti 2. Ideointi 14:15 - 14:50 

 
Tehtävä 1. Nopea priorisointi – kolme tärkeintä. 

 
Tehtävä 2. Ideointikierros 3. – lotus blossomin jatkaminen. 

 
5. Nopea koonti, loppusanat ja lopetus 14:50 – 15:00 
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6. Työpajan jälkeen: ideoiden jatkaminen yhdistämällä omaan ideatauluun Miron 

avulla. 
 

Punainen kuvaa työpajan tuotoksia. Sininen mittareiden konseptointia sekä vihreä 
työkalun konseptointia. 
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