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Tiivistelmä  

Tässä tutkielmassa tarkastelen palvelumuotoilun avulla tuotettujen asiakaslähtöisten kehit-
tämisen narratiivien tapaa ilmentää strategiaa käytäntönä. Lähestyn narratiiveja kulttuurihis-
toriallisen toiminnan teorian (cultural-historical activity theory, CHAT) näkökulmasta va-
litsemassani tapausorganisaatiossa. 

Tutkimukseni linkittyy osaksi strategia käytäntönä -tutkimussuuntausta sekä kulttuurihisto-
riallisen toiminnan teorian tutkimusperinnettä. Molemmat tutkimuskentät tarkastelevat ih-
misten toimintaa aktiivisena tekemisenä sekä sosiaalisesti, käytännössä tapahtuvana. Narra-
tiivien avulla voidaan kuvata ihmisten toiminnan perusteita sekä varsinaisen toiminnan jä-
sentymistä ja logiikkaa.  

Tutkimuksen aineisto on kerätty vuonna 2018 kolmessa prosessikartoitustyöpajassa yhdestä 
asiakaspalvelutyötä tekevästä tapausorganisaatiosta, joka toimii logistiikka-alalla. Aineiston 
keruutapana on ollut prosessikartoitustyöpajat, jotka ovat rinnastettavissa teemahaastatte-
luun. Tarkasteltavana on tapausorganisaation kolme erillistä asiakaslähtöisen kehittämisen 
projektia, joissa on käytetty palvelumuotoilua menetelmänä asiakaskokemuksen paranta-
miseksi. Aineisto on analysoitu käyttäen narratiivien temaattista analyysia, missä teemat 
pohjautuivat toiminnan teoriasta kumpuavaan CHAT-malliin. 

Analyysissa strategiaa käytäntönä ilmentävät narratiivit painottuivat korostamaan projekti-
ryhmän roolia keskeisimpänä toimijana ja lopputuloksen tuottajana asiakaslähtöisessä kehit-
tämisessä. Heidän toimintaansa myötävaikuttivat ja rajoittivat erityisesti organisaatiotason 
sosiaalinen ryhmä eli yhteisö, työnjako ja säännöt.  

Tulokset vahvistavat näkemystä siitä, kuinka onnistuneen lopputuloksen aikaansaaminen 
osana strategista toimintaa edellyttää käytännön toiminnan tason ymmärrystä sekä toimin-
nan eri osien ja niiden välisten vuorovaikutussuhteiden tunnistamista.  
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1 Johdanto  

Ihmislähtöinen kehittäminen on ajankohtainen teema johtamisen ja työyhteisöjen tutkimuk-

sen kentällä. Vuosi vuodelta ihmisiä pyritään saamaan entistä enemmän toiminnan keskiöön 

niin liiketoiminnassa kuin julkisellakin sektorilla, esimerkiksi asiakaslähtöisiä palveluita tar-

joamalla ja asiakaskokemusta mittaamalla. Asiakaslähtöisyyden ja -keskeisyyden sisällyttä-

minen organisaation strategiseen tekemiseen ei kuitenkaan ole helppoa. Kyseessä on iso ko-

konaisuus, jossa testataan organisaation kykyä strategiatyöhön aina strategisten tavoitteiden 

hahmottamisesta lähtien tavoitteiden implementointiin saakka. 

Olen jo jonkin aikaa ollut kiinnostunut siitä, miten strategiset valinnat ja strategisuus ilme-

nevät organisaatioissa: Mitä tiedostettuja valintoja tehdään? Mitä asioita pidetään tavoittele-

misen arvoisena? Miten näihin tavoitteisiin todellisuudessa päästään? Kuka strategiaa laatii 

ja ketkä sitä systemaattisesti toteuttavat? Perinteinen näkemys siitä, että strategia valuu joh-

dolta ylhäältä alaspäin ei istu nykypäivän ajatukseen ihmislähtöisyydestä ja ihmisten tar-

peista saada vapautta, vastuuta ja sananvaltaa. Siksi tässä tutkimuksessa keskitytään siihen, 

mitä käytännön arjessa tapahtuu toimijoiden näkökulmasta.  

Tutkimusaineistoni perustuu asiakaslähtöisen kehittämisen projekteihin tapausorganisaa-

tiossa. Olen ollut kiinnostunut asiakaslähtöisestä kehittämisestä jo pitkään, ja palvelumuo-

toiluun ja muotoiluajatteluun nojaava kehittämistyö on viime aikoina ollut entistä suositum-

paa esimerkiksi organisaatioille tarjottavana ulkopuolisena palveluna. Aineistoni on osa 

Krista Korpikosken väitöskirjatutkimukseensa keräämää aineistoa, josta olen saanut käyt-

tööni neljä prosessikartoitustyöpajaa, joissa on käyty läpi neljä eri asiakaslähtöisen kehittä-

misen projektia. Lopulliseen analyysiin valikoitui kuitenkin näistä vain kolme työpajahaas-

tattelua ja täten kolme eri projektia.  

Tutkimukseni tieteenfilosofinen tausta tulee strategia käytäntönä -suuntauksen taustalla vai-

kuttavasta pragmatismista sekä kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian taustalla vaikutta-

vasta toimintateoriasta. Tutkimuksen lähtökohtana on strategia käytäntönä -tutkimussuun-

taus sekä tutkimuksen ja aineiston viitekehyksenä on kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria 

(engl. cultural-historical activity theory, myöhemmin CHAT). Strategia käytäntönä -tutki-

mussuuntaus tarkastelee strategiaa ilmiönä, jota ihmiset tekevät, jolloin kyse on aktiivisesta 

toiminnasta: mitä strategiaan tekemiseen sitoutuneet ihmiset tekevät ja miten he vaikuttavat 

lopputulokseen? (Johnson 2007, 3–4). Vastaavasti toiminnan teorian mukaan ihmisen 
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toiminta voidaan nähdä järjestelmänä, jolle ominaista on ihmisen toiminnan kompleksisuu-

den ymmärtäminen. Myös postsrukturalistisen käytäntökäsityksen mukaan toiminta muo-

toutuu käytäntöjen verkostossa sekä suhteessa kulttuurisiin ja historiallisiin tapoihin ajatella 

ja toimia (Laine 2009, 183). 

Tutkimukseni etsii vastausta kysymykseen, millä tavalla palvelumuotoilun avulla tuotettavat 

asiakaslähtöisen kehittämisen narratiivit ilmentävät strategiaa käytäntönä. Jaan tämän pää-

tutkimuskysymyksen kahteen osaan, joiden kautta aineistoa analysoin ja tulkitsen: 

1. Mitkä ovat narratiivit, jotka nousevat esiin puhuttaessa asiakaslähtöisestä kehittämi-

sestä? 

2.  Miten narratiivit ilmentävät strategiaa käytäntönä toiminnan teorian eri ulottuvuuk-

sien kautta?  

Tutkimukseni on merkittävästi teorialähtöinen, mutta toisaalta aineistolähtöinen: CHAT-

teoria ohjaa strategisen toiminnan ilmentymistä, mutta keskeiset, merkittävimmät narratiivit 

nousevat puhtaasti aineistosta. Näen, että tutkimukseni liikkuu kahdella tasolla: narratiivi-

suuden ja toiminnan jäsentämisen tasoilla.   

Tutkimuksen viitekehys muodostuu siis strategia käytäntönä -tutkimussuuntauksen sekä 

kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian (CHAT) asettamista raameista, jotka ilmentävät ko-

kemuksellisen organisaation luonnetta. CHAT sopii strategia käytäntönä -ajatteluun, sillä 

siinä lähtökohtana on työn toimintaympäristön tarkastelu sellaisena kuin eri osapuolet sen 

kokevat. Strategia käytäntönä -tutkimussuutauksessa strategian tekeminen (”strategizing”) 

nähdään koostuvan toimijuudesta, toiminnosta ja käytännöistä (Jarzabkowski, Balogun & 

Seidl 2007, 11). Vastaavaa yhtymäpintaa on myös toiminnan teoriassa, jossa toiminta syntyy 

toimijan ja kohteen välisestä vuorovaikutuksesta, joka ilmenee artefakteina, kun taas strate-

gian tekemisessä artefakteja vastaavat käytännöt.  

Tutkimusintressi kumpuaa asiakaslähtöisen, erityisesti palvelumuotoilumenetelmällisen, ke-

hittämisen lisääntymisestä osana organisaatioiden palveluiden kehittämistä. Tästä lähtökoh-

dasta on mielenkiintoista tarkastella aidon asiakaslähtöisen ymmärryksen sekä sen strategi-

suuden toteutumista. Kysymys linkittyy laajemminkin strategisuuden käytännön toteutumi-

seen ja jalkautumiseen. Tässä tutkimuksessa analysoitavilla kehitysprojekteilla on pyritty 

asiakaskokemuksen parantamiseen, minkä eteen on tehty strategisia valintoja ja päätöksiä 

organisaation ylemmältä tasolta. Kuitenkin strategiaa toteuttavat ihmiset projekteissa, jotka 
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ymmärtävät käytäntöjä omista lähtökohdistaan. He ovat myös niitä, jotka käytännössä teke-

vät, ja juuri tähän näkökulmaan haluan tutkimuksessani tarttua.  

Tutkimusongelmana on ymmärtää, mitä valitsemani tapausorganisaation toimijat puhuvat 

asiakaslähtöisestä kehittämisestä sekä miten nämä narratiivit ilmentävät strategiaa käytän-

tönä. Tutkimukseni tarkoituksena on tuoda aineistosta esiin narratiiveja, jotka kertovat siitä, 

miten asiakaslähtöinen kehittäminen ymmärretään strategisena käytäntönä eli mitä ovat ne 

käytännöt, toiminnot ja toiminta, joita toimijat liittävät asiakaskokemuksen kehittämiseen 

tapausorganisaatiossa.  

Käytän tutkimuksessani narratiivista lähestymistapaa osoittaen, mitä tapausorganisaation 

toimijat kokevat ja mitä he puhuvat asiakaslähtöisestä kehittämisestä. Myös narratiivinen 

tutkimusote on kiinnostanut minua jo pidempään. Olen samaa mieltä näkemyksen kanssa, 

jonka mukaan ihmisten kokemuksia ja toimintaa voidaan ymmärtää parhaiten selvittämällä 

niitä siten, mikä on heille luonnollisin tapa esittää ne — eli kertomalla. Kertomukset ja tari-

nat kertovat tutkijalle, miten ihminen jäsentää ja käsittää asioita. Kun tutkija esittää haasta-

teltavalle esimerkiksi sellaisia kysymyksiä, joita hän ei ole aiemmin miettinyt, voidaan 

päästä keskeisimpien ja autenttisimpien teemojen äärelle. Puhuttaessa kokemuksia ja ajatuk-

sia ääneen kuulemme ihmistä aidoimmillaan. Ihmisten autenttisten kertomusten tulkinta ei 

kuitenkaan ole helppoa. Ei voida myöskään sulkea pois tekijöitä, jotka vaikuttavat tutkijalle 

kerrottavaan kertomukseen haastattelutilanteessa.  

Ihmisten toimintaa työyhteisöissä voidaan kuvata kokemuksellisena organisaationa, jonka 

idea on ihmisten kokemuksissa ja vuorovaikutuksessa, joista työyhteisöt muodostuvat. Or-

ganisaatiot voidaan jakaa kahteen erilliseen organisaatioon sen jäsenten mukaan eli viralli-

seen ja epäviralliseen. Näitä organisaatioita erottaa kuilu koetun todellisuuden ja reaalimaa-

ilman välillä. Koettu todellisuus muodostuu ihmisten tunteista ja tulkinnoista asioista, joita 

he kohtaavat organisaatiossaan. Reaalimaailma taas on julkista, eksplisiittistä tietoa, joka on 

nähtävissä esimerkiksi raporteissa. (Tökkäri 2019, 12.) Kokemuksellisen organisaation idea 

on vahvasti tutkimukseeni valituissa käsitteissä eli CHAT:ssa ja strategia käytäntönä -suun-

tauksessa: toiminta ja yhteisöt rakentuvat jaetussa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, jota ei 

voida ennalta suunnitella. Kokemuksellisen organisaation idea on lisäksi keskeinen osa joh-

tamisen psykologian tutkimuskenttää.  
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Kokemukset rakentuvat ihmisten ollessa tekemisissä keskenään (Tökkäri 2019, 12). Koke-

muksellisuus voidaan jakaa Tökkärin (2015) mukaan sanattomaan, sosiaaliseen ja luotta-

musten ulottuvuuksiin. Kiinnostava ulottuvuus on myös sanaton ulottuvuus, joka sisältää 

teorian hiljaisesta eli julkilausumattomasta tiedosta (engl. tacit dimension). Sanaton ulottu-

vuus viittaa subjektiivisiin tuntemuksiin ja on läheinen esteettisyyden käsitteelle. Sosiaali-

nen ulottuvuus on ihmisten välistä vuorovaikutusta, jossa rationaalisen tiedon lisäksi muo-

dostetaan muita merkityksiä ja rakennetaan esimerkiksi jaettua maailmaa työyhteisötarinoi-

den muodossa. Työyhteisötarinat muodostuvat, kun yhteisön jäsenet jakavat toisilleen ker-

tomuksia. Luottamusten ulottuvuus on hyvin merkittävä työorganisaatiossa, koska se tar-

koittaa kaikkea sitä, mitä kokemusten ja merkitysten avulla luodaan. Myös tässä tutkimuk-

sessa nämä kaikki ulottuvuudet ilmenevät osana ihmisten toimintaa työyhteisössään, tiimeis-

sään ja koko organisaatiossa. Kaikkea ei sanota myöskään ääneen, jolloin itse toiminta tu-

leekin paljastaneeksi asioita.  

Kokemuksellisen organisaation käsite pohjautuu kokemuksen käsitteeseen, joka voidaan 

tässä yhteydessä ymmärtää osana holistista ihmiskäsitystä, joka taas perustuu fenomenolo-

gis-hermeneuttiseen filosofiaan ja psykologiaan (Tökkäri 2019, 13). Kokemuksellisessa or-

ganisaatioissa yksilöllisistä mielenmaisemista muodostuva kokemusmaailmojen yhteispeli 

on erityisen tärkeää työyhteisön toiminnan kannalta. Kokemusmaailmojen jaettua ulottu-

vuutta kuvaa tarinallisuus: omat, yksilölliset kokemukset tehdään ymmärrettäväksi ja jaetaan 

toisille tarinoita kertomalla ja puhumalla. (Tökkäri 2019, 13.) Juuri tästä syystä narratiivinen 

tutkimustapa sopii ihmisen toiminnan tarkasteluun.  

Kokemuksen käsite on ymmärretty länsimaisen filosofian perinteessä tietoteoreettisena ja 

ensisijaisesti tiedonhankinnan tapana ja tietämisen yhtenä tasona. Varhaisimmat filosofit 

suhtautuivat kokemuksen kautta saatuun tietoon alempiarvoisena. Aristoteles kuitenkin nä-

kee kokemuksen ja ymmärryksen olevan keskenään jatkuvuussuhteessa. Ihmisellä on kyky 

käsitteellisesti jäsentää havaintojaan, mikä taas mahdollistaa aikaisempien havaintojen tun-

nistamista tuoden havaintoihin pysyvyyttä ja identtisyyttä. Uusi yleisyyden taso mahdollis-

taa edelleen kokemuksen. Näin ollen kokemus on Aristoteleelle systemaattisen tiedon kor-

keimpien muotojen esiaste, jonka perusta on ihmisen luonnollinen kyky havaintojen diskur-

siiviseen jäsentämiseen. (Backman 2018, 28–30.) 

Kokemuksellisen organisaation taustalla vaikuttaa holistisen ihmiskäsityksen lisäksi näke-

mys siitä, että työyhteisö on kokemuksissa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa rakentuva 
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ilmiö, ja näin myös strategia käytäntönä ja CHAT lähestyvät asiaa. Systeemit ja rakenteet 

ovat tästä näkökulmasta tarkasteltuna kokemuksissa luotuja abstraktioita, jotka ovat ole-

massa yksilöllisen kokemisen ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen kautta. Täten ihmiset 

ovat myös vastuullisia luomistaan kokemuksista. Kokemuksellisen organisaation teoreetti-

sena taustana vaikuttavat monet kokemuksellisuutta ja ihmislähtöisyyttä korostavat teoriat, 

kuten Michael Polanyin tutkimus hiljaisesta tiedosta. Hänen tieteenfilosofiansa edustaa sub-

jektivismia, jonka mukaan tietäminen on perustaltaan henkilökohtaista eivätkä ihmiset osaa 

pukea sanoiksi kaikkea tietämäänsä. Kokemuksellisen organisaation voikin ajatella sisältä-

vän kahdenlaista tietoa: tieto, jonka ihminen osaa kertoa ja tieto, minkä ihminen tietää, mutta 

ei osaa kertoa. Kokemuksellisessa organisaatiossa hiljaisen ulottuvuuden asema on hallit-

seva: organisaatioissa on valtava määrä julkilausumatonta, näkymätöntä tietoa ja ymmär-

rystä. (Tökkäri 2019, 15.) Tämän tutkimuksen valossa on keskeistä ymmärtää, että ihminen 

ei aina osaa sanoittaa kaikkea kokemaansa, jolloin totuutta ei voida saada koskaan sellaise-

naan julkiseksi. 

Näkyvä tieto ei aina kuitenkaan edusta objektiivista tietämystä, sillä dokumentoitu tieto ym-

märretään myös aina yksilöllisesti, jolloin tiedon subjektiivisuus kattaa koko kokemukselli-

sen organisaation. Tämän ajatuksen mukaan ei ole olemassa kaikille organisaation jäsenille 

yhteisesti ymmärrettyä organisaatiota, joka voitaisiin kokonaisuudessaan kuvata, selittää tai 

ymmärtää. Kokemuksellinen organisaatio ei ole millään tavoin yksiselitteisesti selitettävissä, 

vaikka tähän usein pyritään, täysin inhimillisesti. (Tökkäri 2019, 15–16.) Tapausorganisaa-

tiota tarkastellessa tämän näkökulman muistaminen on tärkeää: en voi esittää sellaista ku-

vausta toimintajärjestelmästä tai toiminnan narratiiveista, jonka kaikki toimijat voisivat al-

lekirjoittaa. Siksi esittämäni tulokset ovat vain minun tulkintani ja jäsennykseni siitä tilasta, 

joka tapausorganisaatiossa vallitsi haastatteluhetkellä ja sitä ennen tilanteissa ja tapahtu-

missa, joissa haastateltavat olivat osallisia.  

Kokemuksellisen organisaation tarkastelu on kokemusten tutkimusta, ja siihen liittyy täten 

keskeisesti kysymys siitä, miten toisen ihmisen kokemusmaailmoja on mahdollista tavoittaa 

ja ymmärtää. Kokemuksia ei voida suoraan havaita ihmisiä tarkkailemalla, ja erityisesti nä-

kymätön ulottuvuus, tässä tapauksessa hiljainen tieto, voi tuntua täysin tavoittamattomalta. 

Ensinnäkin voidaan ajatella, että kokemuksen tiedostamaton ulottuvuus saavutetaan määrit-

telemällä kokemus tietoiseksi merkityksenannoksi, jolloin se jää ymmärtämisen ulkopuo-

lelle. Toiseksi voidaan lähestyä kysymystä ajattelemalla, että vaikka tiedostamatonta ei 

voida suoraan ilmaista, siitä voidaan saada tietoa tulkitsemalla puhetta ja vuorovaikutusta. 
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(Tökkäri 2019, 17.) Kokemuksellisuus liittyy kaikkiin organisaation käytäntöihin, sillä ko-

kemuksellisuus määrittää pitkälti organisaation olemassaolon ja toiminnan (Tökkäri 2019, 

27). Ihmisten pyrkivät merkityksellistämään kohtaamiaan asioita, ihmisiä ja tilanteita, ja tä-

män toiminnan kautta muodostuu kokemuksellinen organisaatio (Tökkäri 2012).  

Kokemuksellisen organisaation idea on merkittävä tutkimuksessani toimintaa tarkasteltaessa 

ja jäsentäessä, koska se palauttaa ajatuksen muun muassa siitä, miten jokaisella haastattelu-

tilanteessa olevalla on omat motiivit, näkemykset, kokemukset ja käsitykset tapahtumista ja 

prosesseista, vaikka niitä yhteisesti käsitellään: moni asia voi jäädä toteamatta sekä koke-

musten esittämiseen vaikuttaa aina tapahtuman jälkeinen historia tai esimerkiksi vallitseva 

haastattelutilanne.  
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2 Teoreettinen tausta 

2.1 Strategia käytäntönä 

Tutkimukseni näkökulma asiakaslähtöisen kehittämisen ymmärtämisestä strategisena käy-

täntönä liittyy vahvasti keskusteluun siitä, mitä tarkoittaa strateginen asiakaslähtöinen kehit-

täminen ja mitä asiakaslähtöisen kehittämisen strategisuus tarkoittaa tässä tapausorganisaa-

tiossa. Nämä kysymykset linkittyvät osaltaan myös organisaation design-maturiteettiin, pal-

velumuotoilukehittämisen strategiseen rooliin organisaatiossa niin johdon strategisella ta-

solla kuin myös operatiivisella tasolla. Onkin lähdettävä liikkeelle strategian määrittämisestä 

ja sen roolista organisaatiossa.  

Valitsin tutkimuksen yhdeksi keskeiseksi käsitteeksi ja näkökulmaksi strategisuuden asia-

kaslähtöisessä kehittämisessä. Strategisuus on läsnä jollain tavoin kaikessa organisaation te-

kemisessä, minkä vuoksi strategiaa voidaan pohtia omana lukunaan. Tutkimukseni huomioi 

sekä strategiset, tietoiset päätökset ja valinnat että näistä seuranneet kokemukset ja narratii-

vit. On erityisen kiinnostavaa vertailla niitä reaktioita, joita tietoiseen, asiakaslähtöiseen ke-

hittämiseen pohjautuvista päätöksistä seuraa ja miten projektihenkilöt niitä tuovat esiin nar-

ratiiveissaan.  

Johtamista voidaan tarkastella hierarkkisesti strategiselta, taktiselta ja operatiiviselta tasolta. 

Strateginen johtaminen taas tarkoittaa koko yritystä koskevia, sen menestymisen kannalta 

olennaisten tehtävien johtamista. Strategisuudella pyritään keskeisesti vahvistamaan organi-

saation omaa kilpailuetua markkinoilla. Taktinen johtaminen viittaa usein budjettiin perus-

tuvaan vuositason johtamiseen, minkä avulla askel askeleelta pyritään saavuttamaan strate-

gisen johtamisen pitkän aikavälin tavoitteet ja päämäärät. Operatiivisen tason johtaminen 

taas on jokapäiväisten johtamistehtävien hoitamista, joilla tavoitellaan vuositason taktisten 

tavoitteiden saavuttamista. (Neilimo & Uusi-Rauva 2001, 11.) 

Itse strategia voidaan määritellä pitkän aikavälin kehitysajatukseksi, jonka tarkoitus on aut-

taa yritystä toteuttamaan toiminta-ajatustaan ja saavuttamaan asettamansa päämäärät (Nei-

limo & Uusi-Rauva 2001, 11). Kaksi tyypillistä näkökulmaa strategisuutta määriteltäessä 

liittyvät strategian käsittämiseen asiana, joka koskee koko yritystä ja jolla on olennainen 

merkitys yrityksen menestymiselle. Näistä syistä strategiaa harjoittaa ensisijaisesti ylin 

johto. Strategia voidaan ymmärtää esimerkiksi seuraavalla tavalla:  
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”Strategia integroi yrityksen tai muun organisaation tärkeimmät tavoitteet, 

toimintatavat ja toiminnan organisaatiota koossapitäväksi ajatukseksi. Strate-

gia on ennen kaikkea organisaation johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta 

saavuttaa asetetut päämäärät. Strategiassa korostuvat siten päämäärien aset-

telu, yleiset linjavalinnat ja keinot päämäärien saavuttamiseksi sekä konkreet-

tiset toimintaohjelmat päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi.” (Neilimo 

& Uusi-Rauva 2001, 298.) 

Mintzbergin (2005, 9–15) määritelmä strategiasta muodostuu ”viiden P:n” kautta: strategia 

suunnitelmana (engl. strategy as plan), strategia kaavana (engl. strategy as pattern), strate-

gia asemana (engl. strategy as position), strategia näkökulmana (engl. strategy as perspec-

tive) ja strategia juonena (engl. strategy as ploy). Suunnitelmana strategisuus ilmenee tule-

vaisuuden suuntana, oppaana ja valittuna toiminnan kurssina. Kaavana strategisuus näyttäy-

tyy käyttäytymisen pysyvyytenä ajan saatossa, mutta se kuvastaa myös toteutunutta strate-

giaa. Strategia voi olla harkittua, jolloin se toteutuu täysin, tai vastaavasti tunnistamaton, 

jolloin strategiaa ei strategiatyössä tajuta. Kolmas tapaus on kehkeytyvä (engl. emergent) 

strategia, jossa toteutunut strategia ei ollut nimenomaisesti suunniteltua. Strategian asema 

viittaa tuotteen tai palvelun sijaintiin sen markkinassa. Näkökulmana strategisuus taas tar-

koittaa organisaation perustavanlaatuista tapaa tehdä asioista: kyse on organisaation strate-

giatyötä tekevien ajatuksista, mutta myös suurista visioista. Lopulta strategia juonena tar-

koittaa tiettyä yrityksen manööveriä tai taktikointia. 

Strategiatutkimuksessa voidaan jaotella neljä perinteistä perspektiiviä, joiden kautta strate-

giaa organisaatioissa on lähestytty (kuvio 1). 1960-luvulla painotettiin suunnitelmallisuutta: 

johtajien päätöksenteon tueksi haluttiin tarjota työkaluja ja erilaisia tekniikoita, esimerkiksi 

portfoliomatriiseja, struktuurianalyyseja sekä ydinkompentenssien määrittelyä. Toimintape-

riaatteet (engl. policy) nousivat 1970-luvulta eteenpäin tarkastelun kohteiksi, jolloin alettiin 

keskittyä analysoimaan organisaatioiden palkkioihin ja niistä seuranneisiin strategisiin suun-

tiin. Klassisena poliittisena valintana on nähty monimuotoisuusstrategia, mutta nykyään 

työtä on tehty myös innovaatioiden ja kansainvälisyyden suhteen. (Whittington 1996, 731–

732.) 

1980-luvulla prosessitutkijat selvittivät organisaatioiden tapaa ensin havaita tarve strategi-

selle muutokselle, jonka jälkeen tavoite on saavutettu. Strategian näkeminen käytäntönä si-

sältää monia oivalluksia prosessikoulukunnasta, mutta lähestymistapa palaa johtotasolle 
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keskittyen siihen, miten toimijat tekevät strategiaa. (Whittington 1996, 731–732.) Strategi-

sen johtamisen prosessikoulukuntaan kuuluvat esimerkiksi Mintzberg ja Quinn. Koulukunta 

on tehnyt työtä suuntaan, jossa on mielekästä tutkia strategian tekemistä ja siihen liittyviä 

käytäntöjä. (Erikson 1999.)  

 

       

Kuvio 1 Strategiatutkimuksen neljä perspektiiviä (Whittington 1996) 
 

Sysäyksenä strategia käytäntönä -tutkimussuuntauksessa (engl. Strategy as Practice, myö-

hemmin SAP) on toiminut halu ottaa strategian harjoittajien työ ja puhe vakavasti. Käytän-

nön näkökulma avaa uudenlaisen ajattelutavan ja keskittyy johtajaan strategina: miten joh-

tajat ja konsultit toimivat ja vuorovaikuttavat osana strategian tekemistä? (Whittington 1996, 

732.) Johnson (2007, 3–4) toteaa, kuinka perinteisesti organisaatioissa erilaiset strategiat 

ovat organisaation omaisuutta. Tarkasteltaessa strategiaa käytäntönä se nähdään jonain, mitä 

ihmiset tekevät — puhutaan siis aktiivisesta toiminnasta. Keskeistä tällöin on kysyä, mitä 

strategian tekemiseen sitoutuneet ihmiset todellisuudessa tekevät sekä miten he vaikuttavat 

lopputulokseen. Näiden kysymysten pohtimisella on neljä pääasiallista etua. Ensinnäkin voi-

daan tarkastella sitä, mitä johtajat aidosti tekevät johtaakseen strategioita. Toisena etuna käy-

tännön näkökulmassa on se, että voidaan tulla havainneeksi syvemmän tason selityksiä 
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strategisiin haasteisiin. Kolmanneksi Johnson (2007, 4) väittää, että strategia käytäntönä -

näkökulma integroi yhteen strategiakenttää kokonaisuudessaan. Lopulta neljäntenä etuna 

nähdään näkökulman rikastuttava tutkimusagenda, johon eri suuntausten tutkijat voivat tulla 

mukaan.  

Strategia käytäntönä -suuntauksen tarkoitus oli tuoda ihminen takaisin keskeiseksi toimi-

jaksi strategiatyössä. Strategian käsite on tullut tutkimuskentällä tunnetuksi vasta 1970-lu-

vulla. Tuolloin huolestutti se, miten strategia nähtiin organisaatioiden ”omistamana”. Yri-

tyskeskeisyys on ollut vahvasti osa strategiakeskustelua, jolloin on oletettu, että strategia on 

tehty tai se on seurausta yksittäisitä päätöksistä. Nykyään tiedämme, että strategiat ovat lop-

putuloksia melko kompleksista prosesseista. Strategia käytäntönä -suuntauksessa tunniste-

taan, että strategiakäytäntöjä ymmärtääkseen on tunnistettava prosessien kompleksisuus, 

jonka kautta strategia syntyy. Tässä prosessissa osallisina ovat monet organisaation jäsenet, 

joiden jokapäiväisessä toiminnassa prosessit tapahtuvat. (Johnson 2007, 4–6.)  

Erikson (1999) on tutkinut strategiaa paikallisena käytäntönä eli kaupunkien strategista joh-

tamista käytäntönä. Hän on tarkastellut erityisesti puhuttua strategiaa, strategian tekemistä 

sekä strategisen johtamisen toimijuutta ja toimijoita. Tutkimuksessa tuotettiin kertomuksia 

haastateltavien jäsennyksistä ja ymmärryksestä koetusta kaupunkistrategian tekemisen käy-

tännöistä. Analyysissa havaittiin, kuinka strategian tekijä yhdistelee tulkinnoissaan paikalli-

sia käytäntöjä globaaleihin kehityssuuntiin. Näitä kuunnellen tekijä tuottaa tulkintoja, joita 

strategia-asiakirjojen määrämuotoisen kirjoittamiskäytännöt eivät tavoita. Eriksonin artik-

kelissa (1999) todetaan, että puhutun strategian kuunteleminen näyttää antavan enemmän 

tilaa monimuotoisuudelle sekä erilaisille strategiatulkinnoille.  

Strategia käytäntönä voidaan määritellä asiana tai ilmiönä, jossa ihmiset toimivat suhteessa 

strategiaan: miten strategiaan vaikutetaan sekä miten tämä suhde vaikuttaa heidän organi-

sationaalisessa kontekstissaan (Johnson 2007, 7). SAP ottaa huomioon sen, kuka tekee stra-

tegiaa, mitä ja miten sitä tehdään, mitä välineitä käytetään sekä mitä implikaatioita tällä on 

osana strategian muotoutumista (Jarzabkowski & Spee 2009, 69). Jarzabkowski, Balogun ja 

Seidl (2007, 11) ovat esittäneet strategia käytäntönä -tutkimuksen keskeiset mielenkiinnon 

kohteet toiminnan, toimijuuden ja käytäntöjen kautta (kuvio 2). Toiminta (engl. praxis) on 

tilannesidonnaista ja sosiaalisesti toteutuvaa, ja se on strategisesti merkityksellistä organi-

saation tai ryhmän selviytymisen ja suunnan kannalta. Toimijat (engl. practitioners) taas 

muotoilevat strategian rakennetta sen kautta, mitä he ovat, miten he toimivat sekä mitä 
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resursseja he huomioivat toiminnassaan. Käytännöt (engl. practices) ilmenevät käyttäytymi-

sessä, tietoisessa toiminnassa, menettelytavoissa, diskursseissa, motiiveissa ja fyysisissä 

käytännöissä, joita toimijat konstruoivat. Näiden kolmen yhtymäkohdan keskellä tapahtuu 

strategian tekeminen (engl. ”strategizing”).   

  

 

Kuvio 2 Jarzabkowski et al. (2007, 11) jäsennys strategian tekemisestä 
 

Kiinnostavin ulottuvuus tutkimukseni kannalta ovat toimijat käytännön tekemisessä. SAP 

on eriytynyt tarkastelemaan toimintaa ja käytäntöjä, jotka edesauttavat organisaation menes-

tystä sen toimintaympäristössä (Jarzabkowski et al. 2007). Laine (2009) on tutkinut työkäy-

täntöjä strategiana vaihtoehtona SAP-tutkimukselle. Hän toteaa, kuinka strategiakäytännön 

käsitettä määrittää valtasuhde: Vallitseva tutkimus keskittyy pääosin johdon ja keskijohdon 

tarkasteluun, jolloin johdon tehtäväksi mielletään suunnittelu ja kaikkien muiden tehtäväksi 

toteuttaminen. Empiirisissä tutkimuksissa on kiinnitetty huomiota käytäntöihin, jotka nime-

tään lähtökohtaisesti strategisiksi käytännöiksi, kuten strategiakokoukset. Toimijuus määrit-

tyy näissä käytännöissä pääosin ylimmälle ja keskijohdolle, jolloin strategisuus on luonnol-

lisesti läsnä käytännössä.  

Käytäntö on rutiininomaista käyttäytymistä, joka koostuu ruumiillisesta ja mentaalisesta toi-

minnasta, tavaroista ja niiden käytöstä, taustatiedosta ymmärryksenä, tietotaidosta, 
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tunnetiloista ja motivationaalisesta tiedosta. Kun nämä elementit kietoutuvat yhteen, käytän-

töä ei voida jäljittää yksittäiseen elementtiin. Käytännöt asettavat rajat toiminnalle sekä mah-

dollistavat toiminnan, ja ne ovat usein osittain päällekkäisiä. Käytännön voidaan nähdä yh-

distävän tietämisen ja tekemisen. Jotta käytäntöjä voidaan ymmärtää ja uudelleen kuvata, on 

ymmärrettävä käytäntöjen yhteys toisiinsa sekä se, että toiminta ei koskaan tapahdu tyhji-

össä. (Katila 2015, 137–138.)  

Käytäntöjen identifioiminen on haastavaa, sillä ne ovat toiminnan sotkuisia ja toisiinsa liit-

tyviä elementtejä, minkä vuoksi on haastavaa erotella yksittäistä tiettyä käytäntöä. Käytän-

nöistä voidaan erottaa spatiaalisia ja materiaalisia elementtejä (esim. Schatzki 2006) tai ne 

voidaan käsitteellistää sosiomateriaalisina, jolloin tekemistä ei voida erottaa materiaalisista 

järjestelyistä (esim. Orlikowski 2007). Yhteenvetona voidaan todeta, että käytännöt ovat 

kompleksinen nippu, johon kuuluu sosiaalisia ja materiaalisia ilmentymiä, jotka eivät ole 

aina tietoisia toimijalle. (Jarzabkowski & Spee 2009, 81–82.)  

Käytännönläheisessä tutkimuksessa keskeistä on ymmärtää se, mitä toimijat käytännössä te-

kevät (Katila 2015). Käytäntö on Katilan (2015, 137) mukaan toisiinsa linkittyvien toimin-

tojen kokoelma, joka vakiinnuttaa yhteisöllistä toimintaa, mikäli toiminnot on sosiaalisesti 

tunnistettu ja ne tuottavat järjestystä. Corradin, Gherardin ja Verzellonin (2010) mukaan 

käytäntö on myös ymmärryksen rakentamisen prosessi. Siinä toimijoilla on mahdollisuus 

neuvotella käytäntöön liittyvistä merkityksistä.  

Käytäntöteoreettisessa tutkimuksessa käytäntöjä tutkitaan useasta eri traditiosta. Käytännöt 

voidaan nähdä ensinnäkin ajallisesti ja tilallisesti paikantuneina, mikä kuvastaa tietämisen ja 

käytäntöjen kehkeytyvää luonnetta. Toiseksi historialliset olosuhteet ovat olennaisia, sekä 

myös paikantuneella toiminnalla nähdään olevan seuraamuksia sosiaalisen tuottamisen nä-

kökulmasta. (Katila 2015.) Schatzkin (2005, 480) mukaan käytännöt ovat epäindividualisti-

sia ilmiöitä, joissa ihmiset suorittavat ne toiminnot, joiden seurauksena käytännöt muodos-

tuvat. Hän puhuu käytäntöjen organisaatiosta, jotka eivät ole kokoelma yksilöiden piirteitä 

ja taitoja, vaan pikemminkin käytäntöjen ominaisuus: käytännön muodostavat sarja avoi-

mesti ilmaistuja toimintoja. Käytäntöjen organisaation ja siihen osallistuvien välinen suhde 

ilmenee siinä, että organisaatio on eri tavalla liitetty osallistujien mieliin. Ymmärrys, säännöt 

ja tehtävät sisäistetään yksilöiden ”mentaalisten vaiheiden” kautta, jossa esimerkiksi ym-

märryksistä tulee yksilöllistä tietotaitoa ja säännöistä uskomusten kohteita. Yksilö sisäistää 



17 
 

 

käytännön organisoivien elementtien erilaiset kombinaatiot riippuen henkilön koulutuksesta, 

kokemuksesta, älykkyydestä, havainnoinnista ja asemasta.  

Postsrukturalistisen käytäntökäsityksen mukaan toiminta muotoutuu käytäntöjen verkos-

tossa sekä suhteessa kulttuurisiin ja historiallisiin tapoihin ajatella ja toimia. Näitä tapoja 

kutsutaan käytännöiksi, ja ajattelun mukaan toiminnassa ovat aina läsnä myös vaihtoehtoiset 

toimintatavat sekä jatkuvasti muuntuva käytäntöjen verkosto. (Laine 2009, 183.) SAP-suun-

tauksen maailmankuva on vahvasti konstruktionistinen, jolloin strategia rakentuu sekä tilan-

teisena tulkintana että suhteessa läsnä oleviin sosiohistoriallisiin käsityksiin. Strategiaksi 

voidaan esimerkiksi ymmärtää se, mitä työntekijä tai johtaja sanoo strategian olevan tai mi-

ten strategia dokumentteihin kirjoitetaan.  

Käytäntöjä voidaan lähestyjä niin kielellisistä, strategian tekemisen tapojen kuin empiirian-

kin näkökulmista. Empiirinen lähestymistapa tutkii strategian tekemiseen sitoutettuja tyypil-

lisiä käytäntöjä sekä analysoi, miten kyseiset käytännöt muokkaavat strategiaa. (Jar-

zabkowski & Spee 2009, 82.) SAP-tutkimuksessa intressinä on tarkastella, millaisten käy-

täntöjen ja toimintojen kautta strategiset ilmiöt, kuten ainutlaatuinen osaaminen, kilpailuetu 

ja kansainvälistyminen, rakentuvat. Näitä tutkimuksia on kritisoitu metodologisesta indivi-

dualismista eli käytäntöjen palauttamisesta toimijoiden toimintaan ja toiminnan selittämi-

sestä toimijoiden intentioilla ja motivaatioilla. (Laine 2009, 188.)  

Keskeistä on määritellä ero toiminnan ja käytäntöjen välillä. Yksi tapa on Reckwotzin (2002, 

249) jaottelu, jonka mukaan käytännöt viittaavat rutinoituneisiin käyttäytymistapoihin, jotka 

muodostuvat useista elementeistä, kuten kehollisista ja psyykkisistä toiminnoista, taustatie-

toon pohjautuvasta ymmärryksestä, tunteista sekä motivaatioihin perustuvasta tiedosta. 

Kontrastina tälle on toiminta, kreikan sana ”praxis”, joka viittaa varsinaiseen toimintaan, 

jota ihmiset tekevät käytännöissä. Toimijat ovat strategisia tekijöitä, strategeja, jotka sekä 

suorittavat toimintaa sekä kantavat (engl. carry) sen käytäntöjä. Näiden kolmen tekijän, käy-

täntöjen, toiminnan ja toimijoiden, alliteraation on tarkoitus vahvistaa niiden yhteyttä. 

(Whittington 2006, 619.) Tässä tutkimuksessa käytännöt ovat niitä, joilla pyritään tuotta-

maan asiakaslähtöisempää palvelua. Toiminta taas on sitä, mitä näiden käytäntöjen sisällä 

toimijat tekevät, eli esimerkiksi mitä menetelmiä käytetään tai mitä eri prosessin vaiheissa 

tehdään.  
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Strategia käytäntönä -tutkimussuuntaus on ihmislähtöinen lähestymistapa, missä näen paljon 

yhtymäpintaa myös palvelumuotoilun ja asiakaslähtöisen kehittämisen kanssa. Koska tar-

kastelen tässä tutkimuksessa asiakaslähtöistä tekemistä strategia käytäntönä -tutkimuksen 

valossa, on näiden käsitteiden teoreettisen taustan samankaltaisuudella paljon etuja. Kun 

strategia käytäntönä ilmenee ihmisten arkisessa toiminnassa tapahtuvana ja asiakaslähtöi-

syys perustuu ihmisen oivaltamiseen ja ymmärtämiseen, on mielekästä tutkia näistä nouse-

via kokemuksia.  

Fenton ja Langley (2011) ovat perehtyneet siihen, miten organisaation viestinnän tutkimus, 

erityisesti narratiivinen tutkimus, myötävaikuttavat tapaamme ymmärtää strategiaa käytän-

tönä. Siinä missä strategia käytäntönä -suuntaus on saanut jalansijaa tutkimuskentällä, on 

myös tullut selväksi se, että suurissa määrin strategian tekeminen tapahtuu puheissa, teks-

teissä ja keskusteluissa. Esimerkiksi Barry ja Elmes (1997) ovat esittäneet vahvan argument-

tinsa potentiaalille tehdä strategiaa narratiivien kautta, mihin myös Fenton ja Langley (2011, 

1172) viittaavat.  

Whittingtonin (2006, 619) mukaan strategian käytäntönäkökulmaan tulisi sisällyttää se, mi-

ten strategian toimijat (johtajat, konsultit ja muut) hyödyntävät enemmän tai vähemmän ins-

titutionalisoituja käytäntöjä (rutiineja, proseduureja, tekniikoita ja diskurssityyppejä) oma-

laatuisilla tavoilla strategiatoiminnassaan synnyttääkseen sen, mikä ymmärretään strategi-

aksi. Tämä muodostuu prosessissa, jossa ovat mukana sekä toimijat että heidän oma toimin-

tansa, joka toimii pohjana uusille käytännöille. Kun tähän liitetään narratiivisuus, voidaan 

tarkastella niin toimijuusnarratiiveja, käytäntönarratiiveja kuin toimintanarratiiveja, joiden 

keskellä on strategiateksti kuvion 3 mukaisesti (Fenton ja Langley 2011.) 
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Kuvio 3 Strategiaan käytäntönä integroituvat narratiivit (Fenton & Langley 2011, 1177) 
 

Jarzabkowski (2005) on tutkinut strategiaa käytäntönä myös toiminnan teorian viitekehyk-

sen kautta. Hän on esittänyt tutkimuksensa pohjalta, miten strategiatyö suhteutuu toiminnan 

teoriaan (kuvio 4). Hänen esittämässään kuviossa toimija on ylin johto, mutta toiminnan 

jakaantuneen luonteen vuoksi ylimmän johdon on vuorovaikutettava organisaation yhteisön 

kanssa yrittäen vaikuttaa ”toisten” tapaa myötävaikuttaa strategiaan. Strategian käytännöt 

(engl. strategizing practices) toimivat välittäjinä, jotka mahdollistavat vuorovaikutuksen 

ylimmän johdon ja heidän yhteisönsä välillä (A-kohta). Käytännöt myös välittävät yhteisön 

myötävaikutusta ja vastarintaa toiminnalle (B-kohta) tarjoten välineitä ylimmälle johdolle 

muokata toimintaa (C-kohta).  

Jarzabkowski (2005, 48) toteaa toiminnan teorian arvon tulevan siitä, että se linkittää yhteen 

monet komponentit, jotka ovat osallisena strategian muotoutumisessa ajan saatossa. Strate-

gia on rakenne tavoitteellisen toiminnan virrassa, joka muotoutuu ajan myötä. Tämä toiminta 

luo lopputuloksia eli organisaation toteutuneita strategiasisältöjä. Strategiakäytännöt ovat 

strategian muodostamisen institutionaalisia sääntöjä sekä niiden paikallisesti ymmärrettyjä 

hallinnollisia käytäntöjä ja sosiaalisia normeja. Toimintoja ovat ylimmän johdon ja käytän-

töjen välisestä vuorovaikutuksesta syntyneet tapahtumat. Strategian tekeminen on jatkuvaa 

vuorovaikutusta ylimmän johdon ja strategiaa toteuttavien käytäntöjen välillä.  
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Kuvio 4 Strategia käytännössä toiminnan teorian viitekehyksessä mukaillen Jarzabkowski (2005, 48) 
 

Tutkimukseni liittyy osaksi keskustelua sekä strategian aktiivisen tekemisen luonteesta 

osana sitä toteuttavien ihmisten työtä että ihmisten ymmärryksestä asiakaslähtöisen kehittä-

misen strategisuudesta. Tätä kaikkea tarkastellaan narratiivisuuden viitekehyksessä: strate-

gisessa kehittämistyössä mukana olevat henkilöt kertovat, mitä asiakaslähtöinen tekeminen 

heidän työssään ja tekemisessään on.  

  

2.2 Kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria 

Olen valinnut tutkimukseni keskeiseksi teoreettiseksi viitekehykseksi kulttuurihistoriallisen 

toiminnan teorian, sillä se tarjoaa kohdennetun kontekstuaalisen ja kulttuurihistoriallisen tar-

kastelutavan siihen, miten strategia käytäntönä toimijoiden näkökulmasta muodostuu. Kun 

puhutaan toimijoista, ei voida unohtaa ympäröivää todellisuutta ja maailmaa, saatikka yhtei-

söä ja kulttuuria, johon ihminen kuuluu. Tämän vuoksi myös aineistoani tulee tarkastella 

nämä näkökulmat huomioiden.  

Kulttuurihistoriallisen toiminnan teoria (engl. cultural-historical activity theory, CHAT) pe-

rustuu alun perin psykologi Lev Vygotskyn ensimmäisen sukupolven toiminnan teorialle eli 

kulttuurisen välittämisen teorialle. Sen mukaan ihmisen (subjekti) toiminta osana maailmaa 

(objekti) välittyy aina kulttuurisesti kehittyneiden artefaktien kautta (kuvio 5). Vygotskyn 
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ajatukset perustuvat marxilaiseen teoriaan, joka väittää yksilön kehittymisen olevan tulosta 

kulttuurihistoriallisesti määritettyjen työkalujen vuorovaikutuksesta, jossa subjekti välittää 

toimintojaan maailmaan. (Crimalt-Alvaro & Ametller 2021.) Toiminnan teoria kumpuaa 

koulutuksen ja oppimisen ilmiöistä ja lähtökohdista, ja kulttuurihistoriallisen toiminnan teo-

rian on ollut tarkoitus elvyttää inhimillisyys opetukseen. CHAT voidaan sen vuoksi nähdä 

yhdistävänä ”tiekarttana” kasvatukselliselle tutkimukselle ja käytännöille. (Roth & Lee 

2007, 188.) Tätä mallia on myöhemmin myös organisaatiokontekstissa sovellettu ja kehitetty 

työn ja johtamisen kehittämisen tarpeisiin (esimerkiksi kehittävä työntutkimus). 

Toiminnan teoria on teoreettinen viitekehys analyysille ja ihmisen kanssakäynnille välinei-

den ja artefaktien kautta. Teoria tarjoaa holistisen ja kontekstuaalisen metodin tarkasteluun, 

jota voidaan käyttää tukena laadulliselle ja tulkitsevalle tutkimukselle. Toiminnan teoria so-

pii erityisen hyvin tilanteisiin, joissa on merkittävä historiallinen ja kulttuurinen konteksti, 

ja jossa jatkuva ja nopea muutos vallitsee osallistujissa, heidän tarkoituksissaan ja työväli-

neissään. Toiminta onkin analyysin perusyksikkö, minkä kautta pyritään ymmärtämään yk-

silöllisiä toimintoja. (Hashim & Jones 2007.) Toiminnan konsepti on välittömästi yhteydessä 

motiivin konseptiin, sillä toiminta ei ole olemassa ilman motiivia (Leontjev 1978, 99).  

 

 

Kuvio 5 Ensimmäisen sukupolven CHAT-malli perustuen Vygotskyn teoriaan kulttuurin välittämisestä (Crimalt-Alvaro & 
Ametller 2021) 
 

Leontjev kehitti myöhemmin toiminnan teoriaa lisäämällä siihen sosiaalisten ryhmien roolin 

osana toimintaa, mihin liittyvät sosiaaliset säännöt, yhteisö sekä työnjako. Yhdessä Vygots-

kyn keskeisten elementtien kanssa, nämä määrittävät toimintajärjestelmän, joka ottaa huo-

mioon kompleksiset, dialektiset suhteet ihmisten kesken sekä sosiaalisten rakenteiden 
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kulttuuriset, materiaaliset ja historialliset ulottuvuudet. Leontjev on myös esittänyt toimin-

nan kolmeksi tasoksi toimintoa, tekoa ja operaatiota (kuvio 6). (Crimalt-Alvaro & Ametller 

2021.) Toiminnasta on kyse, kun kohde vastaa jotain subjektin tarvetta: esimerkiksi lukemi-

nen on toiminto, kun ihmisen tarvitsee lukea teksti. Teko/toiminto taas kytkeytyy tietoiseen 

päämäärään: teosta on kyse, kun päämäärän saavuttaminen on edellytys toiminnon kohteen 

saavuttamiselle. Lukeminen on esimerkiksi opiskelutoimintoa realisoiva eli toteuttava teko. 

Täten toiminto koostuu teoista, ja teot taas koostuvat operaatioista, jotka ovat teon toteutta-

misen keinoja, jotka kytkevät teot vallitseviin olosuhteisiin. Lukemisen operaatio on esimer-

kiksi sivujen kääntäminen. (Weckroth 1992, 66.)  

 

Kuvio 6 Toiminnan kolme tasoa (Hashim & Jones 2007 viitaten Leontjev 1981) 
 

Engeström (1987, 2001) on esittänyt mallin ihmisen toiminnasta (engl. expanded activity 

theory model, human activity theory, kuva 7), joka on syntynyt Vygotskyn välittyneen toi-

minnan mallin pohjalta. Mallin peruselementit ovat tekijä, kohde (lopputulema), säännöt, 

välineet, yhteisö ja työnjako. Peruselementtien (välineet, tekijä, kohde ja niin edelleen) li-

säksi Engeströmin (1987, 79) esittämän mallin (kuvio 7) keskellä on pienempiä kolmioita, 

jotka kuvaavat ihmisen toiminnan hallitsevia aspekteja eli tuotantoa, vaihtoa, jakoa sekä ku-

lutusta. Tuotanto viittaa tekijän ja välineiden yhteistoiminnalla aikaan saatuun, toivottuun 

lopputulokseen. Vaihtoprosessi kuvaa vuorovaikutustoimintaa, jossa säännöt välittävät teki-

jän suhdetta yhteisöön. Jakoprosessiin liittyvät työnjaon organisointi yhteisön jäsenien vä-

lillä, ja kulutus viittaa siihen, miten yhteisö käyttää vallitsevia resursseja uusiutuakseen. Yh-

dessä nämä kaikki kolmion osat esittävät toimintajärjestelmän (engl. activity system). 

Toimintajärjestelmän mukaan minkä tahansa toiminnan pääfokuksena on joko fyysisen tai 

mentaalisen lopputuloksen tuottaminen. Tekijä, esimerkiksi yksilö tai ryhmä, määrittää tar-

peen tai motiivin (kohteen), joka tulisi täyttää. Välineitä, kuten teknologiaa, valmennusta, 

ideoita, ihmisiä, käyttämällä tekijä liikkuu lähemmäs kohteen saavuttamista. Yhteisön 
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jäsenet asettavat säännöt ja normit tekijän toiminnalle ja osoittavat, miten jäsenten tulisi or-

ganisoitua (työnjako) päästäkseen tavoitteisiin. Kaikki kolmion osat vaikuttavat toisiinsa 

sekä ovat sosiaalisten, kulttuuristen ja historiallisten, kuten taustatiedon, ajatusvääristymien, 

välineiden saatavuuden, vaikutteiden alaisena. Jokaiseen yksittäiseen toimintaan vaikuttaa 

lisäksi muut ympäröivät toiminnat, joilla voi olla ensisijaisena fokuksena jokin tietty toimin-

nan osa. Täten toiminnalla on motiivi ja se on kompleksinen, dynaaminen, historiallinen ja 

muuttuva. (Koszalka & Wu 2004, 492–493.)  

 

   

Kuvio 7 Toimintajärjestelmä Engeströmiä (1987) mukaillen 
 

Venäläisten psykologien, mukaan lukien Vygotskyn, keskuudessa jaettiin ajatus siitä, että 

ihmisen mieli on olennaisesti suhteessa koko vuorovaikutuksen kontekstiin ihmisen ja maa-

ilman välillä. Tämän vuoksi ihmisen mieltä analysoidessa pitäisi huomioita myös maailma, 

jossa ihminen vaikuttaa ja jota hän on osa. Toinen yhteinen, jaettu ajatus näiden psykologien 

keskuudessa oli käsitys ihmismielen sosiaalisesta luonteesta. Täten käsitys oli, että subjektin 

ja objektin välinen vuorovaikutus on sosiaalista. Ihmiset ovat sosiaalisia, kulttuurin muovaa-

mia, joiden mieleen vaikuttaa vahvasti kieli sekä se, että he eivät ole koskaan yksin ollessaan 

vuorovaikutuksessa maailman kanssa. Tyypillisesti ihmiset toimivat suoraan tai välillisesti 

toisten ihmisten kanssa, esimerkiksi ryhmissä, organisaatioissa ja yhteisöissä. Myös maa-

ilma, jossa ihminen toimii, on fundamentaalisesti sosiaalinen: kokonaisuudet, joita ihmiset 

käsittelevät, ovat pääsääntöisesti toiset ihmiset sekä kulttuurin kehittämät artefaktit. (Kapte-

linin & Nardi 2006, 36–37.)  
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Vygotsky ajatteli, että kulttuuri ja yhteisö eivät ole ulkoisia vaan generatiivisia voimia mie-

len tuotannossa. Hän uskoi, että ainoa tapa paljastaa kulttuurin vaikutus mieleen oli seurata 

psyykkisten ilmiöiden kehityksellisiä ja historiallisia muutoksia sosiaalisessa ja kulttuuri-

sessa kontekstissa. (Kaptelinin & Nardi 2006, 39.) Toiminnan teoriassa ihmisen toiminta 

viittaa subjekti-objekti-vuorovaikutukseen, mutta myös kapeammin tietyn tasoiseen subjek-

tin ja objektin väliseen vuorovaikutukseen, jossa objektilla on status motiivina. Motiivi on 

objekti, joka vastaa subjektin tiettyyn tarpeeseen. Toiminnan kohteet, objektit, asettuvat hie-

rarkiaan, jossa ylimmän tason objektilla on erityinen asema. Objekti nähdään asiana, joka 

vastaa subjektin tarpeeseen — objekti siis motivoi subjektia. Toiminta on täten yksikkö sub-

jekti-objekti-vuorovaikutuksessa: se on motiiviorientoitunut prosessien järjestelmä, jossa jo-

kainen yksittäinen järjestelmän komponentti määritellään sen mukaan, mikä sen rooli on 

motiivin saavuttamisessa. (Kaptelinin & Nardi 2006, 59–60.) 

Toiminnan teorian kaksi perustavanlaatuista pääajatusta 20- ja 30-lukujen venäläisten psy-

kologien mukaan ovat tietoisuuden ja toiminnan kokonaisuus sekä ihmismielen sosiaalinen 

luonne. Toiminnan teorian perusperiaatteet ovat objektiorientoituneisuus, toiminnan hie-

rarkkinen rakenne, sisäistäminen-ulkoistaminen, psyykkiset prosessit versus ulkoinen käyt-

täytyminen, interpsykologisuus versus intrapsykologisuus, välittäminen sekä kehittyminen. 

(Kaptelinin & Nardi 2006.) Seuraavaksi avaan näitä periaatteita lisää.  

Toiminnan teoriassa objektiorientoituneisuus kuvaa sitä, kuinka toimijoiden tekeminen 

suuntautuu jotain kohti, eli unelmat ja tunteet ovat suuntautuneina johonkin objektiin. Teke-

misen kohde on sellainen, joka motivoi ja suuntaa toimintaa. Tekemisen kohteen ymmärtä-

miseksi kohdetta voi miettiä tarkoituksena sille, mitä ihmiset tekevät. Konkreettisia toimia 

voidaan arvioida sen mukaan, miten ne vaikuttavat kohteen saavuttamiseen. Kohteet eivät 

kuitenkaan yksipuolisesti määritä toimintoja: toiminto kokonaisuudessaan sekä toimija-

kohde-suhde määrittävät sen, miten toimija ja kohde kehittyvät. (Kaptelinin & Nardi 2006, 

66.)  

Toiminnan hierarkkinen rakenne muodostuu kolmen tason, toiminnon, teon ja operaation, 

kautta. Teot ovat tietoisia, tavoiteorientoituneita prosesseja, jotka on suoritettava lopputu-

loksen toteutumiseksi. Sisäistäminen-ulkoistaminen ovat prosesseja, jotka liittävät ihmisen 

mielen sen sosiaaliseen ja kulttuuriseen ympäristöön. Näillä prosesseilla on kaksi ulottu-

vuutta: Ensimmäinen vastaa tarpeeseen erottaa psyykkisen prosessit ja ulkoinen käyttäyty-

minen. Toinen ulottuvuus vastaa tarpeeseen erottaa yksilölliset (intrapsykologiset) ilmiöt 
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kollektiivisista (interpsykologiset). Psyykkiset prosessit on siis syytä erottaa ulkoisesta käyt-

täytymisestä. Toiminnan teorian mukaan sisäisiä toimintoja ei kuitenkaan voida ymmärtää 

analysoimalla niitä erillään ulkoisista toiminnoista. (Kaptelinin & Nardi 2006.) 

Toiminnan teoriassa painotetaan sosiaalisten tekijöiden sekä ihmisten ja ympäristön välistä 

vuorovaikutusta, minkä vuoksi välineiden välittäminen on keskeisessä roolissa. Välineet 

muokkaavat tapaa, joilla ihmiset vuorovaikuttavat todellisuuden kanssa. Toiseksi välineet 

reflektoivat toisten ihmisten kokemuksia, jotka ovat aikaisemmin yrittäneet ratkaista saman-

kaltaista ongelmaa. Välineet ovat siten sosiaalisen tietämisen kerääntymiä ja välityksiä. Toi-

minnan teoria tunnistaa kulttuurisesti kehittyneiden artefaktien tärkeän statuksen, ja näkee 

ne perustavanlaatuisina ihmistoiminnan välittäjinä, mikä liittää ihmiset välittömään, objek-

tiiviseen maailmaan sekä kulttuuriin ja historiaan. (Kaptelinin & Nardi 2006.) 

Kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian tutkimusparadigmassa jokainen toiminto analysoi-

daan osana yhteisöä ja sosiohistoriallista kontekstia. Tämä lähestymistapa vaatii tarkastel-

lakseen vähintään jaetun ymmärryksen tekijän luonteesta ja historiasta, kohteesta, ympäröi-

vän yhteisön piirteistä sekä tekijän käytössä olevista välineistä. (Koszalka & Wu 2004, 493.) 

Toiminnan teoriassa analyysiyksikkö on toiminta (Vuojärvi 2013). Teoria tutkii objek-

tiorientoituneita, artefakteja välittäviä yhteisöllisiä toiminnan järjestelmiä liikkeessä ja muu-

toksessa. Toiminnan teoria välittää perinteistä jakoa mikrotason vuorovaikutuksen ja mak-

rotason rakenteiden välillä jäljittämällä objektien liikettä monien keskenään vaikuttavien toi-

minnan järjestelmien kesken. Toimintateoreettisen tutkimuksen fokus on prosesseissa kos-

kien konflikteja, rajojen ylittämisiä, oppimisesta ja innovointia. (Engeström 2001.)  

Toiminnan käsite kuvaa psykologista yksilön ja ympäristön välistä vuorovaikutusta. Ihmiset 

ylittävät ympäristön ärsykkeiden vaikutuksen ja mahdollisesti myös pakottavat ärsykkeet 

reagoimaan itseensä: ympäristö siten sopeutetaan itseensä. Tämän myötä ihminen on myös 

subjekti siinä missä biologinen organismi, roolien toteuttaja kuin sosiaalisten tosiasioiden 

kantajakin. Subjektina ihminen tuottaa oman elämänsä tapahtumia ja saa aikaan muutoksia 

ympäristössään. (Weckroth 1992, 19.)  

Ihmisen toimintaa on yritetty ymmärtää jakamalla ensimmäiseksi toiminta osiin, sitten ym-

päristö osiin erilaisten ärsyke- ja taustatekijöiden kautta. Kolmanneksi oletetaan jokaiselle 

toiminnan osalle löytyvän oma selitys tietyistä ärsykkeistä, minkä jälkeen lähdetään vastaa-

maan syy-seuraus-suhteisiin. On havaittu, että yhteiskunnalliset ja biologiset 
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välttämättömyydet eivät suoraan määritä ihmisen toimintaa. Tämä osoittaa sen, että psyko-

logiset välttämättömyydet löytyvät toimintojen keskinäissuhteista: tästä syystä jotain muuta 

kuin todennäköisyyksiä yhteyksiä hakevan psykologian peruskaava ei ole ärsyke – reaktio, 

ärsyke - organismimuuttuja – reaktio, tai ärsyke – toiminta – reaktio, vaan reaktio – reaktio. 

(Weckroth 1992.)  

Corradi et al. (2010) jaottelee käytäntöperusteisen tutkimuksen siten, että käytäntö voidaan 

nähdä empiirisenä objektina tai tapana nähdä. Ensimmäisenä mainittuun kuuluvat tietäminen 

käytäntönä, työ- ja käytäntöperustainen oppiminen sekä käytäntö asiana, jota ihmiset teke-

vät. Tutkimus käytännöistä ihmisten tekemänä (engl. practice ’as what people do’) pitää 

sisällään myös strategia käytäntönä -ajatuksen. Strategiatutkimuksen tarkoituksena on vah-

vistaa, miten johdon ohjeistukset käännetään jokapäiväisiin käytänteisiin, kun tarkoituksena 

on luoda ja vaihtaa strategiaa. Tästä näkökulmasta strategia nähdään sellaisena kuin se on 

tehty. Jarzabkowski (2003) on esittänyt, että jokaista toiminnan järjestelmää voidaan ym-

märtää tarkastelemalla tapoja, joilla johtamisen käytännöt kääntävät strategian käytännöksi. 

Käytännöt myös rakentuvat sosiaalisesti, minkä vuoksi CHAT toimii hyvänä viitekehyksenä 

käytäntöjen tarkasteluun.  

Vuojärvi ja Korva (2020) ovat tutkineet etnografisesti koulutuksissa käytettävää trau-

masimulaatiota johtaminen käytäntönä -näkökulmasta. Käytännössä he selvittivät, miten 

johtajuus kehkeytyy sairaalan traumatiimissä simuloidussa hoitotilanteessa. Perinteisesti 

johtajuutta tarkastellaan johtajakeskeisestä perspektiivistä, mutta tässä lähtökohtana oli joh-

tamisen käytäntöteoreettinen lähestymistapa sekä sosiomateriaalinen perspektiivi, joka pai-

nottaa johtamisen kulttuurihistoriallista kontekstia sekä kehkeytyvää luonnetta. Tutkimuk-

sen analyysi esitetään kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian kautta.  

Vuojärven ja Korvan (2020) tutkimuksen tapaan pyrin esittämään analyysini tulokset 

CHAT-mallia mukaillen. Heidän tutkimuksessaan CHAT auttoi havaitsemaan, miten johta-

juus kehkeytyy kollektiivisena toimintana traumatiimissä simulaation aikana sekä miten toi-

minnan teorian eri ulottuvuudet kontribuoivat johtajuuden ilmentymiseen. Kuviossa 8 on 

heidän tutkimuksensa analyysin myötä syntynyt kolmio havaituista elementeistä.  

Myös Cole (1996, 284) on vastaavaan tapaan kuvannut sitä, miten kysymys-kysyminen-lu-

keminen (engl. question-asking-reading) -ilmiö jäsentyy toimintajärjestelmän kautta. Siinä 

subjekti on yksilö eli lukija ja toiminnan kohde on lukeminen. Työvälineitä kuvaavat teksti, 
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liitutaulu, liitu, kynät ja paperi. Säännöt ovat Q-A-lukemisen säännöt, yhteisö lukuryhmä ja 

työnjakoa kuvaavat roolit.  

              

Kuvio 8 Toimintajärjestelmä traumajohtajuudesta käytäntönä (Vuojärvi ja Korva 2020) 

  

2.3 Palvelumuotoilu asiakaskokemuksen kehittämisen työvälineenä 

Asiakaskokemusta ja asiakaslähtöisyyttä tutkitaan ja kehitetään nykypäivän organisaatioissa 

entistä enemmän. Asiakaskokemuksesta puhutaan niin tuote- ja palvelukehityksen kuin 

markkinoinninkin saralla. Klemelä (2016) on tutkinut asiakaslähtöisten palveluiden kehittä-

misen prosessin sujuvuutta evaluaatiotutkimuksen välinein. Hän määrittää asiakaslähtöisen 

palvelujen kehittämisen yhteistoiminnalliseksi, ohjatuksi, sosiaalisesti innovatiiviseksi, ko-

keiluluontoiseksi, osallistuvan demokratian hengen mukaiseksi toimeenpanevaksi proses-

siksi. Tutkimuksessa keskeistä oli osallistuva demokratia osana kehittämistyötä.  

Asiakaslähtöisen kehittämisen taustalla vaikuttaa yhä enenevissä määrin palvelumuotoilun 

teoria ja ajatus. Tässä tapausorganisaatiossa kehittämisprojekteissa oli mukana palvelumuo-

toilijoita organisaation sisältä sekä ulkoinen palvelumuotoilutoimisto, jolloin voidaan puhua 

palvelumuotoilun keinoin tehtävästä kehittämisestä. Metodit ovat pohjautuneet palvelumuo-

toilusta, vaikka itse tapausorganisaatiossa puhuttiin asiakaslähtöisestä kehittämisestä 
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palvelumuotoilu-sanan sijasta. Kehittämistyön keskeisimpänä kriteerinä oli asiakaslähtöi-

syys eli palveluiden muotoileminen asiakkaiden tarpeita paremmin vastaaviksi.  

Palvelumuotoilulla (engl. service design) viitataan muotoiluun, joka yhdistää materiaaliset, 

kuten tuotteet, ja immateriaaliset komponentit, jotka ovat olemassa toiminnoissa tai proses-

seissa tai ajassa, kuten palvelut (Shostack 1982, 49). Myöhemmin palvelumuotoilua on 

alettu ymmärtää enemmän monitieteellisenä käytäntönä, jossa muotoilu on vain yksi tapa 

myötävaikuttaa palveluinnovaatioon (Kuure 2020, 36). Kuure (2020, 36) toteaa myös väi-

töskirjassaan, että palvelumuotoilun, osallistavan muotoilun ja sosiaalisen muotoilun väliset 

yhteydet ovat merkittäviä. Palvelumuotoilun monitieteellisyyden vuoksi se voidaan ymmär-

tää eri yhteyksissä eri tavoin, esimerkiksi liiketoiminnassa asiakaskokemuksen mittaaminen 

ja laatu ovat erityisen tarkkailun alla. Saco ja Goncalves (2008, 12) tiivistävät palvelumuo-

toilun olevan käytännöllisten, haluttujen ja tehokkaiden palveluiden luomista, asiakaskoke-

muksen laatuun panostamista, ihmislähtöistä, holistista, systemaattista sekä strategiat, sys-

teemit ja prosessit huomioonottavaa. 

Palvelumuotoilua voidaan lähestyä ajattelutapana, prosessina, työkalupakkina, poikkitieteel-

lisenä kielenä sekä lähestymistapana johtamiseen. Palvelumuotoiluajattelua kuvaavat peri-

aatteet ovat ihmislähtöisyys, holistisuus, yhdessä tekeminen, seurauksellisuus, todenmukai-

suus sekä iteratiivisuus. (Stickdorn & Stickdorn 2018.) Tässä tutkimuksessa näkökulmani 

palvelumuotoiluun on eniten praktinen. En lähde syvällisesti avaamaan palvelumuotoilun 

ideologiaa, vaan se on ollut menetelmä, jolla asiakaspalvelun kehittämisen narratiivit saa-

daan näkyviin.  

Palvelumuotoilun, ja ylipäänsä muotoilun, juuret ovat 1920-luvulla, jolloin teollinen muo-

toilu sai syntynsä sotien seurauksena. Teolliset muotoilijat pyrkivät käyttämään teollista tek-

nologiaa johonkin hyvään ja täyttääkseen ihmisten perustarpeita. Palvelumuotoilun idea on 

ihmisen oivaltamisessa ja ymmärtämisessä, jolloin muotoiltavat palvelut myös vastaavat to-

delliseen tarpeeseen. Voisi kuvitella, että palvelusta on helppoa tehdä asiakaslähtöisiä, kun 

tarkastellaan palvelupolun jokaista vaihetta. Kuitenkin esimerkiksi siilot ovat yksi tekijä, 

mikä vaikeuttaa edellytyksiä hyvän asiakaskokemuksen syntymiselle. Siilot ilmenevät orga-

nisaatioissa siten, että palvelu on jaettu useaan eri osastoon, joissa jokaisessa operoidaan 

palvelua erillisenä muista palveluun vaikuttavista osastoista. Organisaation sisällä siilot käy-

vät järkeen, mutta asiakkaan kohdalla tämä ei päde, sillä hän näkee kokemuksen yhtenä. 

(Polaine, Lovlie & Reason 2013.) 
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Palvelumuotoilun ollessa laaja ja monitahoinen kokonaisuus osana organisaation kehitystoi-

mintaa on myös ilmeistä, että kehitysprojekteissa tavoite asiakaslähtöisyydestä ilmenee mo-

nin tavoin. Pyrinkin tutkielmassani tuomaan esiin myös näitä kokemuksia asiakaslähtöisyy-

destä: Miten asiakaslähtöisyys toteutuu? Miten asiakaslähtöisyys ilmenee narratiiveissa? 

Mitä ovat asiakaslähtöisen kehittämisen strategiset käytännöt?  

Tutkimuksen tapausorganisaatiota voidaan tarkastella siitä näkökulmasta, että he pyrkivät 

toimimaan asiakaslähtöisesti. Tätä väitettä tukee tapausorganisaation asiakkaillensa ilmoi-

tettu ja strategiassa määritetty arvolupaus asiakaslähtöisyydestä. Vuokon (1997, 29–33) mu-

kaan organisaation asiakaslähtöisyyttä voidaan tarkastella strategisen, taktisen ja operatiivi-

sen tason kautta, jossa asiakkaalle näkyvin taso on operatiivinen. Strateginen taso ilmentää 

perustaa, jonka päälle muut tasot rakentuvat eli organisaatiossa on tehty päätös siitä, kenelle 

sen palveluita tarjotaan pitkällä aikavälillä. Taktinen taso sisältää esimerkiksi markkinointi-

keinoja. Operatiivisella tasolla kontaktit asiakkaan kanssa tulisi nähdä asiakkaan kannalta 

eikä esimerkiksi työntekijän. Asiakaslähtöisyyden lisäksi organisaation toimintaa voidaan 

arvioida myös asiakaskeskeisyyden kautta, jolloin ero tulee siinä, miten organisaatio näkee 

asiakkaan tiedon lähteenä: asiakaskeskeisissä yrityksissä asiakkaat ovat nimenomaan tärkeä 

tiedon lähde ja subjekti (Kortelainen, Fred & Leminen, 2011, 50). 

Asiakaslähtöisyyttä voidaan kuitenkin tarkastella myös kypsyyden (engl. maturity) kautta. 

Esimerkiksi Danish Design Centre esittää The Danish Design Ladder -portaikon (Whicher, 

Raulik-Murphy & Cawood 2011), jossa neljän portaan kautta määritellään organisaation 

muotoiluajattelun kypsyys: 1. ei muotoilua lainkaan, 2. muotoilu tyylillisenä tekijänä (engl. 

styling), 3. muotoilu prosessina ja 4. muotoilu strategiana. Ensimmäisellä tasolla muotoilulla 

on mitätön rooli organisaatiossa, jolloin käyttäjä- tai sidosryhmänäkökulma ei vaikuta tuot-

teen kehitysprosessiin. Muotoilun tyylillisyys viittaa siihen, että organisaatio käyttää muo-

toilua kehittääkseen tuotteen muotoa, käytettävyyttä tai esteettistä ilmettä. Kolmas askelma, 

muotoilu prosessina, saavutetaan organisaatiossa, kun muotoilu saadaan projekteihin mu-

kaan enemmänkin metodologiana kuin pelkkänä työkaluna. Ylimmällä portaalla muotoilulla 

on ratkaiseva rooli strategisessa kehityksessä ja johtamisessa: ylin johto on tällöin olennai-

sesti mukana muotoiluprosessissa luodakseen arvoa organisaation kannalta kaikille aspek-

teille sekä sidosryhmille. (Doherty, Wrigley, Matthews & Bucolo 2015, 66.) 

Organisaation kypsyysaste muotoiluajattelun toteutumisessa on keskeinen osa tutkimustani, 

sillä se tulee näkymään myös strategisissa käytännöissä, joita osallistujat sanoittavat ja 
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tuovat julki puheessaan. Kuitenkaan en tässä tutkimuksessa keskity arvioimaan organisaa-

tion maturiteettia, vaan käsitteen on tarkoitus selkiyttää asiakaslähtöisyyden ilmentymistä, 

sen luonnetta sekä havainnollistaa organisaation tilaa.  

 

2.4 Synteesi tutkimuksen valitusta viitekehyksestä 

Aikaisemman tutkimuksen pohjalta ymmärrän tämän tutkimuksen viitekehyksen muodostu-

van keskeisesti toiminnan ”kolmion” ympärille: sekä toiminnan teoriassa että strategia käy-

täntönä -tutkimuksessa ihmisten toimintaa ja tekemistä tarkastellaan sekä toimijan että väli-

neiden/käytäntöjen kautta. Toiminnan teoriassa keskeistä on tavoiteorientoituneisuus toi-

minnan kohdetta kohtaan, ja SAP-tutkimuksessa toimijuutta ja käytäntöjä täydentävät stra-

tegiset toiminnot eli asiat, joita ihmiset tekevät.  

Viitekehykseni muodostuu näistä molemmista lähtökohdista. Asiakaslähtöistä kehittämistä 

ymmärtääkseni strategisena käytäntönä, minun tulee jäsentää aineistosta ne narratiivit, jotka 

ilmentävät strategian tekemistä. Näin ollen etsin Fentoniin ja Langleyhin (2011) viitaten toi-

mijuus-, toiminto- ja käytäntönarratiiveja, jotka ilmentävät strategisuutta. Vastaavasti kult-

tuurihistoriallinen toiminnan teoria auttaa osoittamaan sen, miten asiakaslähtöinen kehittä-

minen strategisena käytäntönä jäsentyy toimintajärjestelmän kautta. Samalla se tuo esiin kes-

keisesti asiakaslähtöisen kehittämisen motiivin sekä toiminnan tavoitteellisuuden.  

Ymmärrän aikaisemman tutkimuksen pohjalta strategian käytäntönä yksinkertaistetusti asi-

oina, joita ihmiset tekevät ja joista ihmiset puhuvat. Strategia käytäntönä -suuntauksen mu-

kaisesti strategisuus ilmenee ihmisten tekemisessä ja puheessa. Käytännöt taas näen käyt-

täytymisenä, konkreettisina toimintatapoina, sääntöinä ja rutiineina. Tätä strategista toimin-

taa analysoin kuuden elementin kautta: työvälineiden, toimijan, toiminnan kohteen ja loppu-

tuloksen, sääntöjen, yhteisön ja työnjaon kautta.  

Strategia käytäntönä -suuntaus lähestyy strategiaa toimijoiden näkökulmasta. CHAT taas 

antaa jäsennetyn tarkastelukehyksen sille, miten strategia käytäntönä toteutuu, ja palvelu-

muotoilu on menetelmä, jolla asiakaslähtöisen kehittämisen narratiivit tuotetaan. Strategia 

käytäntönä -suuntauksen mukaisesti strategian tekemiseen vaikuttavat toiminta, toimijat ja 

käytännöt, joilla on omat narratiivinsa. Nämä strategian tekemisen osa-alueet nivoutuvat yh-

teen myös toiminnan teorian mukaisiin elementteihin.  
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Kuviossa 9 esitän tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen mukaillen myös analyysissa käyt-

tämääni CHAT-kolmiota, mikä auttaa jäsentämään tutkimukseni lähtökohdat. Kolmion kes-

kellä on tutkimuksen tekeminen ja tuottaminen. Subjekti olen minä eli tutkija, joka käyttää 

työvälineenään laajemmin narratiivista tutkimusotetta, jossa analyysimenetelmä on narratii-

vinen teema-analyysi. Muita työkaluja ovat Nvivo-ohjelmisto sekä Excel. 

Säännöiksi miellän CHAT-viitekehyksen, joka ohjaa tekemistä ja tulkintoja, mutta myös tut-

kimusetiikan, joka ohjaa minua tutkijana läpi tutkimusprosessin. Yhteisöllä viittaan siihen 

tieteelliseen yhteisöön ja keskusteluun, johon tutkimukseni aihe linkittyy. Tässä tapauksessa 

tieteellinen yhteisö, jonka kanssa koen keskustelevani, on strategian käytäntönä -tutkimus-

suuntaus sekä toiminnan teorian ja strategiatyön narratiivisen merkityksen puolestapuhujat. 

Työnjako viittaa rooliini ja vastuuseeni tutkijana eli puolueettomuuteeni. Tehtäväni on esit-

tää aineisto sellaisenaan mahdollisimman vähän tulkiten. Tutkimuksen tekemisen kohteena 

on paljastaa ja tuoda esiin asiakaslähtöistä kehittämistä ilmentävät strategia käytäntönä -nar-

ratiivit. Analyysini tavoitteena on tarkastella, ilmentävätkö tapausorganisaation strategia 

käytäntönä -narratiivit CHAT-jäsennystä kuvion 9 kaltaisesti vai painottuvatko CHAT:n 

ulottuvuudet narratiiveissa jotenkin toisella tavalla. 

 

 

Kuvio  9 Tutkimukseni teoreettinen viitekehys toimintajärjestelmää Engeströmiä (1987) mukaillen 
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 3 Tutkimuksen toteutus ja menetelmät 

3.1 Tutkimuksen suunnittelu ja aineistot 

Tutkimusaineisto on kokonaan peräisin Krista Korpikosken väitöskirjatutkimuksen taustalla 

olevasta aineistosta. Korpikoski suunnitteli ja toteutti aineistonkeruun osana Design in Smart 

Mobility Business Services -hanketta. Kyseessä oli kaksivuotinen Business Finland -hanke, 

joka oli EAKR:n eli Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama. Työ suoritettiin Yhteiskun-

tatieteiden tiedekunnassa hallintotieteissä vuosina 2018—2019. Sain tutkimusluvan aineis-

ton käyttöön vuoden 2020 lopulla.  

Laadullista tutkimusta voi luonnehtia prosessiksi, jossa aineistonkeruun väline on inhimilli-

nen eli tutkija itse. Tulkinnat ja näkökulmat voivat kehittyä tutkimuksen aikana, minkä 

vuoksi laadullisen tutkimuksen prosessi on myös eräänlainen oppimistapahtuma. Aineiston-

keruumenetelmin avulla avautuu vähitellen arvoitus tutkittavasta ilmiöstä, ja samalla tutki-

musmenetelmälliset ratkaisut täsmentyvät. Laadullinen lähestymistapa edellyttää tutkijalta 

oman tietoisuuden tiedostamista tutkimuksen edetessä. Hänellä tulee olla myös valmiuksia 

tutkimuksellisiin uudelleenlinjauksiin. (Kiviniemi 2018, 62.)  

Kuvion 9 jäsennys on analyysini lähtökohtana, ja minua kiinnostaa tutkia, millä tavalla ta-

pausorganisaation strategia käytäntönä -narratiivit asettuvat suhteessa kuvioon. Tutkielmas-

sani on kyse tapaustutkimuksesta, jossa tapaus viittaa tietyn organisaation kolmeen erilliseen 

projektiin, joita voitaisiin myös tarkastella omina tapauksinaan. Tapaustutkimuksen lähtö-

kohtana on kerätä monipuolinen aineisto sekä kuvata tutkimuksen kohde perusteellisesti. 

Tapaustutkimuksia luonnehtivat yleisesti holistisuus, kiinnostus sosiaaliseen prosessiin tai 

prosesseihin, useanlaisten aineistojen ja menetelmien käyttö, aikaisemman tutkimuksen hyö-

dyntäminen sekä tapauksen ja kontekstin rajan hämäryys. Tapaustutkimus soveltuu hyvin 

vastaamaan kysymyksiin miten ja miksi, koska se tarkastelee monimutkaisia ja pitkään jat-

kuneita ilmiöitä. Tutkijan on myös syytä erottaa toisistaan tapaus ja tutkimuksen kohde: tut-

kimuksen kohde viittaa asiaan, jota tapaus ilmentää. (Laine, Bamberg & Jokinen 2007.)  

Aineistoni on laaja, sillä kaikkien kolmen haastattelun kesto on yhteensä vajaat 7 tuntia, 

minkä vuoksi aineistoa voidaan pitää rikkaana. Lisäksi sain käyttööni Korpikosken tekemät 

prosessikartat Excel-muodossa, videot haastatteluista sekä kenttäpäiväkirjamerkinnät pro-

jektien ymmärtämisen ja kokonaisuuksien hahmottamisen tueksi. Tässä tutkimuksessa olen 

kuitenkin keskittynyt pelkkien litteroitujen haastatteluaineistojen käyttöön. Tutkimukseni 
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vastaa miten-kysymykseen, minkä vuoksi sitä kuvastaa tapaustutkimus: tarkasteltavana on 

monimuotoinen ilmiö, jota on selvitetty laajasti.  

Tapaustutkimuksen tuloksia voidaan yleistää joko koskemaan tapausta laajempaa kokonai-

suutta tai tapauksen sisään, joista ensimmäinen on perinteistä yleistämistä ja kertoo, mitä 

tapauksen perusteella voidaan sanoa tutkimuskohteesta, jota tapaus ilmentää. Yleistäminen 

tapauksen sisään taas on usein pakon sanelemaa tutkittavien tapausten laajuuden vuoksi, jol-

loin niiden kaikkia piirteitä ei voida tutkia. Tällöin on tehtävä strategisia valintoja: mitkä 

ovat ne aineistot, näkökulmat ja menetelmät, joiden avulla tapauksesta saadaan riittävä kä-

sitys ja joiden perusteella voidaan luotettavasti päätellä tapahtumaketjuja? Jos valinnat on-

nistuvat, on yleistäminen tapauksen sisään mahdollista. (Laine et al. 2007, 27.) Tutkimuk-

sessani tulosten yleistäminen tapahtuu suhteessa kolmeen organisaatiossa toteutettuun pro-

jektiin, jotka luovat organisaation todellisuuden, jossa asiakaslähtöinen kehittäminen tapah-

tuu. Näiden pohjalta ei kuitenkaan voida tehdä yleistyksiä tapausorganisaation ulkopuolelle.  

Tapaustutkimuksessa edetään usein induktiivisesti yksityisestä yleiseen. Lisäksi tapaustut-

kimuksen tehtävänä voidaan nähdä analyyttinen yleistäminen, jolloin tutkimuksen avulla 

kyseenalaistetaan tai vahvistetaan joko aikaisemmin esitettyjä tai itse kehitettyjä teoreettisia 

näkemyksiä. (Laine et al. 2007, 29.) Erityisesti ihmistutkimuksessa tulee myös ymmärtää 

muutama keskeinen lähtökohta. Ensinnäkin ihmistä tärkein luonnehtiva piirre on kyky sym-

bolisoida, mikä viittaa esimerkiksi kieleen. Kieli on luonteeltaan sosiaalinen ja sopimuksen-

varainen. Toiseksi ihmistutkimuksen lähtökohdan tulee olla organistinen eikä mekanistinen: 

ihminen on laadullisesti ajassa muuttuva, kokemusten muokkaama sekä ympäristöään muut-

tava. Tämän vuoksi ihmistä tutkiessa on huomioitava ympäristö ja konteksti. Ympäristöt 

ovat kuitenkin erilaisia, jolloin myös ihmisen muutokset ovat erilaisia. Lisäksi ihmisen his-

toriallisuus tulee huomioida esimerkiksi selvittäessä menneisyyden merkityksiä. (Hirsjärvi 

& Hurme 2008, 16–17.)  

Kolmanneksi voidaan mainita ihmisen käyttäytymisen ja toiminnan monimuotoisuus sekä 

niiden heijastuminen avoimeen systeemiin, jota ihminen on osa. Syy-yhteyksien löytäminen 

on erittäin monimutkaista ihmisten kohdalla, jotka muuttuvat ajassa ja joilla on tietoisuus. 

Neljänneksi keskeistä on ymmärtää todellisuuden sosiokonstruktivistinen luonne: todelli-

suus on subjektiivinen tulkinta perustuen siihen, mitä olemme yhteisössä oppineet. Tämän 

vuoksi myös ehdottoman totuuden tavoittaminen on mahdotonta. Ihmistä koskeva tutkimus 

koskee myös aina merkityksiä, jossa tulkinta ja ymmärtäminen ovat keskeiset menetelmät. 
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Lisäksi tutkijaa on mahdotonta erottaa sosiaalisesta todellisuudesta ja tutkimusprosessista. 

(Hirsjärvi & Hurme 2008, 17–18.) 

  

3.1.1 Tutkimuskohde 

Tutkimuksen aineisto on kerätty vuonna 2018 tapausorganisaatiosta, joka toimii logistiikka-

alalla tuottaen palveluita asiakkailleen. Haastatellut henkilöt ovat olleet mukana projek-

teissa, joissa on kehitetty asiakaslähtöisesti kolmea eri palvelua. Haastateltavien joukossa on 

eri yksiköiden ja toimialueiden johtohenkilöitä sekä palvelumuotoilijoita talon sisältä.  

Tutkielma on toteutettu täysin laadullisena. Aineisto muodostuu kolmesta prosessikartoitus-

työpajasta, ja yhteensä aineisto kattaa kahdeksan eri henkilön osallisuuden haastatteluissa. 

Haastattelut toteutettiin prosessikartoitustyöpajoina jokaisen kolmen palvelumuotoilupro-

jektin mukaisesti. Haastattelut on litteroitu ja videoitu, ja näiden työpajojen tarkoituksena oli 

ymmärtää, miten palvelumuotoilu kontribuoi ja vaikutti yrityksen prosesseihin. Haastatte-

luiden tueksi sain tarkasteltavaksi prosessikartat, joissa projektit oli kuvattu vaihe vaiheelta. 

Sain alun perin aineistoksi neljä prosessikartoitustyöpajaa, joista päädyin rajaamaan yhden 

haastattelun pois. Kyseisessä projektissa kehitettiin organisaation sisäistä palvelua sisäisille 

asiakkaille eli työntekijöille, kun taas muissa projekteissa palvelun loppukäyttäjä oli kulut-

taja-asiakas.  

Työpajoissa kerättiin aineistoa projektin jäseniltä, jotka ovat olleen mukana kehittämispro-

jekteissa. Kyseisessä organisaatiossa oli sisäisesti 2—3 palvelumuotoilijaa, minkä vuoksi 

työpajoissa projektien prosessit kartoitettiin sellaisten henkilöiden kanssa, joilla oli vastuu- 

tai pääsuunnittelijan rooli kehittämisprojektissa. Nämä henkilöt eivät olleet aina palvelu-

muotoilijoita, koska niitä ei välttämättä ollut organisaation puolelta lainkaan mukana pro-

jektissa. Tämän vuoksi haastattelussa puhutaan enemmänkin asiakaslähtöisestä tai asiakas-

keskeisestä tekemisestä palvelumuotoilutekemisen sijaan. Lisäksi isossa roolissa olivat pro-

jekteissa käytetyt palvelumuotoilua tuottavat konsulttitoimistot.  
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3.1.2 Projektikuvaukset 

Haastateltavat ovat osa samaa emoyhtiötä, johon kuitenkin kuului myös erillinen, emoyhtiön 

omistama yritys, mistä haastateltiin yhtä henkilöä. Tarkemmat tiedot projektien ajankohdista 

ja projektien haastateltavista on nähtävillä taulukossa 1.  

  

Taulukko 1. Projektit ja haastateltavat 

Projekti Projektin  
toteutusaika 

Haastateltavat ja 
heidän tasonsa or-
ganisaatiossa 

Strategiset  
tavoitteet 

Projekti 1 
”Premium”  

Käynnistyi 2016, 
syksyllä 2018 kon-
septin viimeistely ol-
lut käynnissä 

Mille (2nd) 
Selmi (2nd) 
Veija (1st/ 2 nd) 

Asiakaskokemuksen 
parantaminen 

Projekti 2 
”Applikaatio” 

Käynnistyi 2017, jat-
kokehitys syksyllä 
2018 

Eeri (2nd)  
Nino (2nd)  
Veija (1st/ 2 nd) 

Asiakastyytyväisyyden ja 
kustannustehokkuuden pa-
rantaminen 

Projekti 3 
”Tila” 

Kevät 2016, lansee-
raus kevät 2018 

Emel (2nd) (tytäryh-
tiöstä) 
Selmi (2nd) 

”Maailman paras” tuote/pal-
velu kategoriassaan sekä 
myynnilliset tavoitteet 

  

3.1.3 Prosessikartoitustyöpajat 

Haastatteluaineisto kerättiin prosessikartoitustyöpajoissa, jotka olivat avoimen teemahaas-

tattelun mukaisia. Näiden työpajojen tarkoituksena oli kartoittaa kehitysprosessi palvelu-

muotoilun sekä erilaisten asiasisältöjen näkökulmasta (LIITE haastattelurunko). Tutkimuk-

seni aineisto on kerätty teemaryhmähaastattelujen tapaan, ja jokaisen haastateltavan vastauk-

sessa vaikuttavat yksilön oma tausta ja historia organisaatiossa sekä kulttuuriset ja sosiaaliset 

tekijät. 
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Teemahaastattelu eli puolistrukturoitu haastattelu viittaa keskeisimmin lomakehaastattelun 

ja strukturoidun haastattelun välimuotoon. Hirsjärven ja Hurmeen (2008) teos teemahaastat-

telusta pohjautuu kohdennetun haastattelun (engl. focused interview, Merton, Fiske & Ken-

dall 1956, 3–4) käsitteeseen, jolle keskeistä on tieto siitä, että haastateltavat ovat kokeneet 

tietyn tilanteen. Tässä haastattelulajissa on myös tehty alustavaa selvitystä tutkittavan ilmiön 

tärkeistä osista, rakenteista, prosesseista ja kokonaisuudesta, minkä johdosta tutkija on pää-

tynyt tiettyihin oletuksiin tilanteen määräävien piirteiden seurauksista haastateltaville. Kol-

manneksi tutkija on kehittänyt haastattelurungon, ja lopulta haastattelu suunnataan tutkitta-

vien subjektiivisiin kokemuksiin tutkijan ennalta analysoiduista tilanteista.  

Edellä esitetystä kohdennetusta haastattelusta teemahaastattelu eroaa kuitenkin siltä osin, 

että se ei edellytä kokeellista, aikaansaatua yhteistä kokemusta. Teemahaastattelu lähtee ole-

tuksesta, jossa kaikkia yksilön ajatuksia ja kokemuksia voidaan tarkastella tällä menetel-

mällä. Keskeistä teemahaastattelussa on juuri se, että haastattelu etenee tiettyjen tärkeiden ja 

keskeisten teemojen varassa. Tällöin teemahaastattelu ottaa huomioon, että ihmisten tulkin-

nat asioista sekä heidän asioillensa antamat merkitykset ovat keskeisiä. (Hirsjärvi & Hurme 

2008, 48.)  

Tässä tutkimusaineistossa Korpikoski on lähestynyt haastattelutilannetta muotoiluprosessin 

vaiheiden tyyliin, jotka ovat tässä tutkimuksessa nimetty esivaiheeksi, projektin käynnisty-

miseksi (tutkimusvaihe), konseptoinniksi, testaukseksi (pilotit sekä ”maketit”), toteu-

tukseksi/jatkokehitykseksi, konseptin viimeistelyksi sekä käyttöönotoksi. Jokaisessa proses-

sikartoitustyöpajassa osallistujien kanssa projekti käytiin läpi näiden vaiheiden kautta, joissa 

pysähdyttiin reflektoimaan tehtyjä valintoja sekä niiden onnistumisia ja haasteita. Koska 

haastateltavia oli pyydetty kuvaamaan toimintaansa projekteissa, kerätyn aineiston nähdään 

tässä tutkimuksessa kuvastavan strategiaa käytäntönä, jota voidaan analysoida narratiivien 

kautta.   

  

3.2 Narratiivisen tutkimuksen taustaoletukset ja periaatteet 

Tutkielman metodologiaksi valitsin narratiivisen eli kerronnallisen tutkimustavan. Päädyin 

narratiivien tutkimiseen, sillä avoimet haastattelukysymykset synnyttivät aineiston, jossa 

haastateltavat kuvaavat kerronnallisesti kokemuksiaan strategisten valintojen ja käytäntöjen 
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seurauksista. Lähtökohtana oli myös ajatus siitä, että narratiivit avaisivat monipuolisesti 

kulttuurihistoriallisen toiminnan eri puolia.  

Ihminen on olemuksellisesti kertova olento, ja kertomus on inhimillisen tulkinnan perus-

muoto, johon kietoutuu lisäksi kokemus elämästä. Kertomusten avulla ihminen hankkii ja 

muodostaa tietoa sekä välittää sitä muille. Kerronnallinen tutkimus keskittyy kertomuksiin 

ja kertomiseen tiedon välittäjänä ja rakentajana. Kertomuksen ja tutkimuksen suhdetta voi 

tarkastella joko käyttämällä materiaalina kertomuksia tai ymmärtämällä tutkimus maail-

masta tuotetuksi kertomukseksi. Narratiivisen tutkimuksen sisällä voidaan olla kiinnostu-

neita tarinoista tai diskursseista, ja tutkimusotteella on useita eri suuntauksia. (Heikkinen 

2018, 145–146.)  

Narratiivista tutkimusta voi ymmärtää neljällä eri tavalla, joista kolme pätee omaan tutki-

mukseeni. Jätän pois neljännen tavan eli kerronnallisuuden käytännön työvälineenä, sillä se 

ei ole relevanttia tutkimukseni kannalta. Käsittelen nämä kolme tapaa seuraavaksi. Ensinnä-

kin kerronnallisuus liittyy tietämisen tapaan ja tiedon luonteeseen, tässä tapauksessa kon-

struktivistiseen tiedonkäsitykseen. Kerronnallisuus liittyy perustavanlaatuisesti keskuste-

luun siitä, miten tietoa voi hankkia. Konstruktivistinen käsitys tiedosta edustaa tietoteoreet-

tista relativismia, missä ajatellaan tietämisen olevan suhteellista. Narratiivinen tietämisen 

muoto poikkeaa merkittävästi siitä tietämisen muodosta, johon luonnontieteellinen tutkimus 

on pohjautunut, minkä vuoksi kertomusten kautta muodostuva tieto tulee ottaa tieteellisen 

tutkimuksen lähestymistavaksi. Konstruktivismin mukaan ihminen muodostaa tietonsa aina 

aikaisemman tiedon ja kokemusten varaan, jolloin he konstruoivat tietonsa ja identiteettinsä. 

Ihmisen tieto maailmasta ja itsestään on alati kehkeytyvä kertomus. Narratiivinen tutkimus 

on lähellä myös muita tulkinnallisen tutkimuksen muotoja, kuten hermeneutiikkaa ja feno-

menologiaa. (Heikkinen 2018, 150–152.) 

Toiseksi kertomuksella voidaan kuvata tutkimusaineiston luonnetta, jolloin narratiivisuus 

voi yleisesti viitata suorasanaiseen ja kertomusmuotoiseen kielenkäyttöön (Heikkinen 2018, 

152). Aineistoni on suullisesti esitettyä kerrontaa, jolle ei ole asetettu vaatimuksia juonellis-

ten kertomusten toteuttamiselle. Kolmanneksi tutkimustavalla voidaan viitata aineiston ana-

lyysitapaan, missä aion käyttää narratiivien analyysiä. Heikkisen (2018, 154) mukaan narra-

tiivien analyysissä kertomukset luokitellaan esimerkiksi tapaustyyppien, metaforien tai ka-

tegorioiden avulla erilaisiin luokkiin. Hän viittaa Bruneriin (1986), joka kutsuu kertomuk-

seen perustuvaa ymmärryksen muotoa narratiiviseksi tiedon muodoksi (engl. narrative 
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cognition), ja tarkoittaa tällä juuri narratiivien analyysiä. Siinä sovelletaan paradigmaattista 

tietämistä, kun aineistoa luokitellaan ja jäsennetään.  

Narratiivi on sarja merkkejä tai eleitä, mitkä voivat tarkoittaa esimerkiksi kirjoitusta, verba-

liikkaa tai ääniä, tai visuaalisuutta, näyteltyä tai muuta rakennettua elementtiä, joka jollain 

tavalla ilmaisee merkitystä. Jotta narratiivi muodostuu, tulee eleiden välillä olla liikettä, mi-

käli se ilmenee äänessä, lukiessa tai kuvasarjassa, joka luo merkitystä. Narratiivin edetessä 

näin se ei ainoastaan paljasta, mutta myös selittää. Narratiivi sisältää myös erikoisia merki-

tyksiä eikä ainoastaan yleisiä, ja tämän erikoisuuden vuoksi narratiivi ei ole teoria vaan ka-

peampi ja sidotumpi tiettyihin ehtoihin. (Squire 2014, 5–6.) 

Narratiivinen tutkimus sisältää narratiivisen materiaalin kanssa työskentelyä. Joskus narra-

tiivinen materiaali on jo olemassa esimerkiksi puheessa tai elokuvassa, mutta toisinaan nar-

ratiivit syntyvät osana tutkimusta. Tutkija saattaa pyytää haastateltavia tuottamaan tarinoita 

tai kerätä materiaalia, joka todennäköisesti sisältää narratiiveja. Tällöin tutkija ei eksplisiit-

tisesti pyydä tarinoita, vaan esimerkiksi pyytää kertomaan henkilökohtaisia kokemuksia. 

(Squire 2014, 7.) Tutkimukseni aineistoa kerätessä ei haastateltavilta ole suoranaisesti pyy-

detty tarinoita, mutta prosessikartoitustyöpajan luonteen vuoksi haastateltavat kertovat pit-

kästi ja kertomuksen omaisesti kokemuksiaan asiakaslähtöisestä kehittämisestä projekteissa. 

Narratiivisessa tutkimuksessa puhutaan keskeisesti tarinoista ja kertomuksista. Kertomus 

viittaa ihmisen itsestään toisille kertomaan tarinaan. Kerronnassa tapahtuneesta voidaan 

luoda yhä uusia tulkintoja, minkä lisäksi kertomuksilla on myös sosiaalisia vaikutuksia. 

(Hänninen 2000.) Boje (2000) on esittänyt havaintonsa siitä, kuinka työn arjessa ihmisten 

kertomukset eivät ole johdonmukaisia, vaan pikemminkin juonetonta ja katkelmallista ker-

rontaa. Tätä hän kutsuu ”antenarratiiviksi”, joka tarkoittaa epäkoherenttia, kollektiivista ja 

epälineaarisia arvauksia, ikään kuin vedoksia, joiden päälle varsinainen tarina muodostuu. 

Tutkimukseni kannalta tämä on olennainen huomio, sillä vaikka prosessikartoitustyöpa-

joissa edetään melko lineaarisesti projektin alkuvaiheesta lähtien, ovat henkilöiden kerto-

mukset paikoin irrallisia ja juonettomasti eteneviä sekä kertomukset syntyvät haastatteluti-

lanteissa kollektiivisen muistelun kautta.  

Laine, Katila ja Salmi (2017) ovat tutkineet kirkon strategiaa kerronnallisena käytäntönä. 

Tutkimus kiinnittyy SAP-tutkimussuuntaukseen, jossa esimerkiksi kerronta on yksi strate-

gian tekemisen tapa: miten strategiaa rakentava kerronta uusintaa kulttuurisia tarinoita ja 
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rakentaa yksilöllistä identiteettiä. Kun kerronta nähdään yhtenä strategisen tekemisen ta-

pana, ilmenee strategian suunnittelu, siitä neuvottelu ja sen tulkitseminen kerronnassa. Tä-

män vuoksi näen mielekkäänä tutkia asiakaslähtöisyyden ilmentymistä juuri narratiivisen 

tutkimusotteen kautta. Strategiaa itsessään voidaan myös tutkia narratiivin muotona. Koska 

narratiivisuus painottaa monien, toisiinsa linkittyvien todellisuuksien samanaikaista läsnä-

oloa, sopii se tavoittamaan strategisten diskurssien kompleksisuuden ja diversiteetin. (Barry 

& Elmes 1997, 430.)  

  

3.3 Aineiston analyysi 

Käyttämäni analyysi jäsentyy teemojen eli temaattisen analyysin kautta, jolloin tiettyjä tee-

moja eritellään suhteessa tarinan tapahtumiin (Hänninen 2018, 174). Analyysini pyrkii vas-

taamaan kysymykseen ”mitä” eli mitä sellaisia asioita haastateltavat sanovat, jotka ilmene-

vät asiakaslähtöisyyttä strategisena käytäntönä. Lisäksi oletuksenani on, että narratiivit il-

mentävät toimintaa kulttuurihistoriallisina ulottuvuuksina (CHAT).  

Narratiivisen temaattisen analyysin painopiste on tekstissä ja siinä, ”mitä” sanotaan ennem-

min kuin ”miten” sanotaan eli kiinnostavampaa on ”kerrottu” kuin ”kertominen”. Sanotaan, 

että kieli on suora ja yksiselitteinen tie tarkoituksen äärelle. Typologia narratiivien organi-

soinnista teemoittain on tyypillinen esitystapa tapaustutkimuksen kohdalla. Temaattinen lä-

hestymistapa on käyttökelpoinen, kun useita tapauksia tulee teorisoida ja löytää yhteisiä te-

maattisia elementtejä yli osallistujien ja raportoitavien tapahtumien. Koska analyysissä mie-

lenkiinto kohdentuu puheen sisältöön, analysoija tulkitsee sanottua keskittyen tarkoitukseen 

(engl. meaning), jonka jokainen pätevä kielenkäyttäjä löytäisi tarinasta. Kieli nähdään tällöin 

resurssina eikä tutkimuksen aiheena. (Riessman 2003, 2008.)  

Narratiivit eivät peilaa vaan reflektoivat mennyttä. Mielikuvitus sekä strategiset kiinnostuk-

sen kohteet vaikuttavat siihen, miten tarinan kertojat valitsevat yhdistellä tapahtumia ja tehdä 

niistä merkityksellisiä toisille. Tutkimuksessa narratiivit ovat hyödyllisiä juuri tulkinnalli-

suuden vuoksi, sillä ei ole mielekästä vain toisintaa tapahtunutta. (Riessman 2003, 6.) Tässä 

tutkimuksessa tarkastelun kohteena ovat strategia käytäntönä -narratiivit, jotka kertovat toi-

mijoiden näkökulmasta sen, miten asiakaslähtöisen kehittämisen strategisena toimintana il-

menee.  
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Temaattinen analyysi voidaan toteuttaa eri tavoin. Temaattisella analyysillä ja sisällönana-

lyysillä on paljon yhteneväisyyksiä, ja ne usein sekoitetaan keskenään (Maguire & Delahunt 

2017.) Analyysini noudattaa tässä tutkimuksessa Braunin ja Clarken (2006) kuusivaiheista 

temaattista analyysiä, jota pidetään ainakin yhteiskuntatieteissä luultavasti vaikuttavimpana 

lähestymistapana sen selkeän ja käyttökelpoisen viitekehyksen vuoksi.  

Temaattinen analyysi identifioi, analysoi ja raportoi kaavoja (teemoja) aineistosta. (Braun & 

Clarke 2006). Toteutan narratiivisen tutkimukseni teema-analyysia noudatellen, joka lienee 

syytä erotella tässä vaiheessa varsinaisesta temaattisesta analyysistä. Vaiheet ovat aineistoon 

tutustuminen, ensimmäisten koodien muodostaminen, teemojen etsiminen, teemojen arvioi-

minen, teemojen nimeäminen ja määrittäminen sekä tulkintojen tuottaminen. Haastatelta-

vilta ei ole suoraan kysytty CHAT-ulottuvuuksia (ks. kuvio 9), kuten toimintaan liittyviä 

työkaluja, toimijoita tai sääntöjä, mutta oletukseni on, että nämä ulottuvuudet tulevat eri ta-

voin painotettuina näkyviin haastateltavien puhuessa toiminnastaan. Näen nämä vaiheet tee-

moittelun vahvana narratiivisena vaiheena.  

Myös Eskola (2018) on avannut teema-analyysin vaiheita teemahaastatteluaineiston kautta, 

mikä on kyseessä oman tutkimukseni kohdalla. Ensimmäisessä vaiheessa aineisto tulee jär-

jestää teemoittain, mikä voi olla haastavaa haastateltavien kanssa käydyn, paikoittain epä-

loogisen keskustelun vuoksi. Haastattelut on luettava erittäin huolella läpi, minkä jälkeen 

teemoittain järjestäminen tapahtuu siten, että jokaisesta vastauksesta poimitaan teemaan liit-

tyvä kohta.  

Teemoittamista seuraa varsinainen analyysi, jossa tutkija on lukenut aineistonsa riittävän 

monta kertaa, minkä jälkeen hän esittää tulkintansa. Tässä vaiheessa aineistoon olisi hyvä 

tehdä teoreettisia kytkentöjä, ihmettelyitä ja pohdintoja. Keskeistä on muistaa, että aineisto 

ei vielä supistunut: analyysin tehtävä on tiivistää aineistoa siten, että mitään olennaista ei jää 

pois, vaan sen informaatioarvon tulisi kasvaa. Tyypillisesti tämän tavoitteen saavuttaa tyy-

pittelyn tai tematisoinnin kautta. Tematisoinnissa tai teemoittelussa pyritään aineiston tee-

moittaiseen ryhmittelyyn sekä nostamaan esiin tutkimusongelmaa valaisevia sitaatteja. (Es-

kola & Suoranta 1998, 175–186.)  

Eskolan (2008) mukaan seuraavassa vaiheessa tutkijan on tarkoitus poimia aineisosta kai-

kista tärkeimmät kohdat, mikä laadullisessa tutkimuksessa tarkoittaa yleensä mielenkiintoi-

simpien kohtien esiin nostamista. Edellisen vaiheen analyysit auttavat siinä, mihin nämä 
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valinnat pohjautuvat. Liikkeelle on suotavaa lähteä niin sanotuista parhaista kohdista, kuin 

että etenisi esimerkiksi haastattelujärjestyksessä. Tällöin sovelletaan analyyttisen induktion 

ideaa lumipalloefektin tavoin, jossa ensin rakennetaan kova ydin ja sen ympärille pyöritetään 

lisää massaa muista haastatteluista. Tässä vaiheessa myös kirjoitetaan auki parhaat palat 

edellisessä vaiheessa työstetyistä omista analyyseista. Tekstissä yhdistyvät tällöin tutkijan 

oma ajattelu sekä aineistoesimerkit. Tutkija ei kuitenkaan saa jättää analyysiaan ja tulkinto-

jaan tähän vaiheeseen, vaan ne tulee lopuksi kytkeä teorioihin ja aikaisempaan tutkimukseen. 

Kuudennessa vaiheessa teksti hiotaan ja editoidaan lopulliseksi tekstiksi. On tutkijan harkit-

tavissa, haluaako hän analysoida koko aineiston ensin neljän vaiheen mukaisesti ja meneekö 

sitten viidenteen vaiheeseen koko aineiston kanssa, vai käykö teema kerrallaan läpi jokaisen 

vaiheen. (Eskola 2018.) Koska teemat määräytyvät tutkimuksessani CHAT-kolmion mu-

kaan, pystyin toteuttamaan analyysivaiheet parhaaksi katsomallani tavalla.  

Vuojärvi ja Korva (2020) esittivät tutkimuksensa analyysin CHAT-mallin ulottuvuuksien 

mukaisesti. Analyysin alussa he koodasivat vinjettejä CHAT-kolmion elementtien mukai-

sesti. Kun yksittäiset elementit oli identifioitu, niiden välinen dynamiikka havainnollistettiin 

CHAT-viitekehyksellä, jolla haluttiin nähdä, miten johtajuus kehkeytyi tiimin käytäntöjen 

sekä fyysisten ja mentaalisten artefaktien välisen ”flow’n” kautta sekä miten tiimit vastasivat 

kehkeytyviin käytäntöihin sosiomateriaalisessa kontekstissa. Koodien rakenne muodostui 

CHAT-elementtien mukaan, joiden alapuolelle kerättiin elementtiä kuvaavia havaintoja.  

Käytännössä analyysi alkoi aineiston läpikäynnillä eli lukemalla ja kuuntelemalla prosessi-

kartoitustyöpajat. Koska en ole kerännyt aineistoa itse, kävin läpi aineistot useaan kertaan, 

jotta sain syvän ymmärryksen siitä, mikä keskusteluissa on keskeistä ja mitkä narratiivit 

niissä toistuvat. Useiden lukukertojen jälkeen aloitin koodaamisen Nvivoon, kun koin var-

muutta sille, että osasin koodata oikeita asioita tekstistä. Tässä kohtaa päätin myös jättää 

neljännen työpajakeskustelun pois tarkasteltavasta aineistosta, kun yhtenäisen koodauksen 

toteuttaminen oli haastavaa kyseisen projektin sisäisen kehittämisen luonteen vuoksi. Koo-

dasin aineiston CHAT-kolmion kuuden ulottuvuuden mukaan ja jokaisen ulottuvuuden alle 

muodostui alaulottuvuuksia, jotka kuvasivat koodauksia syvällisemmin.  

Kävin aineiston muutaman kerran läpi koodauksineen, mutta koin kokonaisuuden jäsentä-

misen edelleen haastavaksi. Otin aineiston tarkasteltavaksi vielä siten, että aloin nostaa kes-

keisiä huomioita Exceliin samalla, kun luin materiaalia läpi. Jaottelin havainnot jokaisesta 
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haastattelusta yhtenäisten sarakkeiden alle, jotka summasivat osaltaan yhteen sekä CHAT-

ulottuvuuksien tekijöitä että yleisempiä ilmauksia (esimerkiksi ”strategiset tavoitteet”, 

”pamu-osaaminen”, ”yhteistyö”, ”muutos”, ”opit”). Nämä kuvasti strategia käytäntönä -nar-

ratiiveja. Tämä vaihe toi myös varmuutta aikaisemmassa vaiheessa tekemääni Nvivo-koo-

daukseen.  

Analyysin ensimmäisessä osassa oli tarkoitus löytää CHAT-kolmioon perustuvat ulottuvuu-

det haastateltavien narratiiveista, jotka ilmensivät strategiaa käytäntönä. Aloin muodostaa 

koodausten pohjalta uutta CHAT-kolmiota siitä, mitkä ovat kohdeorganisaation tekijät stra-

tegisen tekemisen taustalla. Esitän tämän analyysin osan tulokset uutena, painotettuna 

CHAT-kolmiona tulosluvussa 4.1. Toinen keskeinen osa analyysia oli jäsentää tulokset sel-

keämmin strategisuuden mukaan, jossa nostin esiin toiminto-, käytäntö- ja toimijuusnarra-

tiivit. Listasin keskeiset huomiot jokaisen otsikon alle, ja aloin kirjoittaa auki näitä narratii-

veja ja jäsentää kokonaisuutta strategia käytäntönä -teoriaan suhteutettuna.  

  

3.4 Tutkimuksen luotettavuus 

Ihmistieteissä eettiset kysymykset tulevat vastaan jokaisessa tutkimuksen tekemisen vai-

heessa. Hirsjärvi ja Hurme (2008, 20) viittaavat Kvalen (1996, 111) esittämiin tutkimuksen 

eri vaiheissa vaikuttaviin eettisiin kysymyksiin. Ensinnäkin tutkimuksen tarkoitusta pitäisi 

tarkastella huomioiden näkökulma siitä, miten se parantaa tutkittavaa inhimillistä tilannetta. 

Suunnitelmavaiheessa on keskeistä saada tutkittavien henkilöiden suostumus sekä taata luot-

tamuksellisuus ja pohtia, aiheutuuko tutkimuksesta seurauksia kohdehenkilöille. Haastatte-

lutilanteessa taas on selvitettävä henkilöiden antamien tietojen luottamuksellisuus. Litteroin-

tia tehtäessä luottamuksellisuus ilmenee siinä, miten uskollisesti kirjallinen litterointi nou-

dattaa suullisia lausumia. Analyysivaiheessa eettiset kysymykset liittyvät siihen, miten sy-

vällisesti ja kriittisesti haastattelut voidaan analysoida. Tutkijan todentaessa tuloksia, hänen 

velvollisuutensa on esittää niin varmaa ja todennettua tietoa kuin mahdollista. Lopulta ra-

portoinnissa on huomioita luottamuksellisuus siitä näkökulmasta, miten julkaistu raportti 

vaikuttaa niin haastateltaviin kuin heitä koskeviin ryhmiin ja instituutioon.  

Tässä tutkimuksessa edellä esitetyt eettiset kysymykset on huomioitu seuraavasti. Tutkimus-

aiheen tarkoitus on parantaa tutkittavaa tilannetta siten, että se osoittaa tapausorganisaation 

vallitsevan tilan puolueettomasta näkökulmasta. Tarkoituksena on täten tuoda esiin ne 
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kokemukset, jotka ilmentävät tapahtuneita tilanteita ja rakenteita organisaatiossa. Näiden 

havaintojen myötä on mahdollista pohtia muissakin konteksteissa, miten vastaavat ilmiöt 

toteutuvat niissä. Tutkittavien henkilöiden suostumus on varmistettu useaan otteeseen, niin 

haastattelutilanteissa, jotka Korpikoski teki, kuin myös minun tutkimuslupani osalta. Litte-

rointi oli tehty ulkopuolisen palvelun kautta, mutta se avaa puheen sellaisena kuin se on 

ääneen sanottu. Analyysivaiheessa olen todennut, kuinka en pysty viemään pitkälle vietyjä 

tulkintoja tapahtumista ja narratiiveista. Pystyn ainoastaan tuomaan ne esiin jäsennetysti ja 

osoittamaan narratiivien välisen vuorovaikutuksen. Raportoinnissa on huomioitu haastatel-

tavien ja tapausorganisaation anonymiteetti siten, että projektinimet ja haastateltavat on ni-

metty pseudonimillä.  

Tärkeimpinä eettisinä periaatteina ihmisiin kohdistuvissa tutkimuksissa pidetään informoin-

tiin perustuvaa suostumusta, luottamuksellisuutta sekä yksityiskohtaisia menettelytapoja. In-

formointiin perustuva suostumus tarkoittaa sitä, että haastateltava on antanut suostumuk-

sensa tutkimukselle asianmukaisen tiedon pohjalta. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 20). Korpi-

kosken haastattelemat henkilöt ovat olleet tietoisia tutkimuskysymyksestä sekä tutkijan tut-

kimusintressistä.  

Heikkinen, Huttunen & Syrjälä (2007) ovat luonnostelleet validointiperiaatteet narratiivisen 

toimintatutkimuksen laadun varmistamiseksi, joiden mukaan aion arvioida myös omaa tut-

kimustani. He käyttävät käsitettä validointi käsitteen validiteetti sijasta. Validointi tarkoittaa 

tulkinnallista prosessia, jossa käsitys maailmasta kehkeytyy vähitellen, kun taas validiteetin 

on jokin pysyvän totuuden tila. Kertomukselta ei odoteta todellisuuden kopiointia, vaan tar-

koituksena on paljastaa maailma vaihtoehtoisella tavalla. Viisi validointiperiaatetta ovat his-

toriallisen jatkuvuus, reflektiivisyys, dialektisuus, toimivuus sekä havahduttavuus. Histori-

allinen jatkuvuus tarkoittaa, että lukijalle tehdään tiettäväksi kertomuksen ajalliset ja paikal-

liset yhteydet. Reflektiivisyys taas viittaa tutkijan rooliin tarkastella omia ymmärtämisyh-

teyksiään suhteessa tutkittavaan kohteeseen.  

Dialektisuuden periaate on tarkoittaa tulkinnan dialogista prosessia, joka tapahtuu tutkijan 

ja tutkittavan vuorovaikutuksessa. Lisäksi se viittaa moniäänisyyteen, minkä vuoksi tutki-

muksen laatua arvioidessa on huomioitava ”totuuden” konstruointi ihmisten kesken. Toimi-

vuus ilmenee jonkin hyödyllisen ja käyttökelpoisen syntymisenä osana tutkimusta, ja havah-

duttavuus taas viitaa siihen, että tutkimus saisi lukijan katselemaan maailmaa uudella tavalla. 

(Heikkinen ym. 2007.) Tässä tutkimuksessa historiallinen jatkuvuus käy ilmi siten, että 
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haastateltavien haastatteluajankohdat, projektien kuvaukset ja vaiheet sekä osalliset henkilöt 

on ilmoitettu osana tutkimuskohdetta. Reflektiivisyys omalta osaltani ilmenee siten, että olen 

tietoinen ennakko-oletuksistani ja mielipiteistäni niin palvelumuotoiluun, asiakaslähtöiseen 

kehittämiseen kuin strategisuuteen ja johtamiseenkin. Olen käsitellyt oletukseni esimerkiksi 

siten, että kiinnitän huomiota siihen, etten itse arvota aineistohavaintoja millään tavalla.  

Dialektisuus toteutui haastattelijan eli Korpikosken ja haastateltavien välillä vapaan keskus-

telun ja tarkentavien kysymysten kautta. Haastattelutilanteet olivat moniäänisiä useiden hen-

kilöiden kertoessa kokemuksistaan, mutta osittain toisinaan jotkut henkilöt käyttävät enem-

män puheenvuoroja, mikä näkyi myös tulosten analysoinnissa. Tällöin korostui helposti eni-

ten äänessä olleen henkilön näkemykset varsinkin, jos hän kuvasi prosesseja ja projekteja 

kattavasti ja selkeästi ymmärrettävästi. Toimivuus toteutui tässä tutkimuksessa siten, että 

lopputuloksena syntyi sovellettu malli siitä, miten asiakaslähtöinen kehittäminen voi ilmetä 

strategisena käytäntönä. Näiden käsitteiden vastaavaa vuorovaikutteisen toiminnan kuvaa-

mista ei ole aikaisemmin tutkittu etenkään narratiivisuuden kautta. Kuitenkin merkittävin 

toimivuuden ilmentymä on tutkimuksen merkitys itselleni henkilökohtaisesti, mikä liittyy 

myös havahduttavuuteen. Aineisto avasi käsityksiä organisaatioiden arkeen ja todellisuu-

teen.  

Hännisen (1999, 34) mukaan tarinallisen tutkimuksen eettinen arvo on siinä, että se tuo tut-

kimukseen osallistuville ihmiselle ”äänen”. Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esiin ih-

misten oma tapa antaa asioille merkityksiä, ja tarinallisen tutkimuksen piirissa näkemys on, 

että kertomukset välittävät merkityksiä parhaalla tavalla. Tutkimuksessa eettisen arvokkuu-

den perustana pidetään Hännisen (2018, 175) mukaan ihmisen ominaislaadun kunnioitta-

mista ja mahdollisuuden antamista itsensä autenttiselle ilmaisulle. Varjopuolena voi olla 

suostumuksen vaatimus, jolloin haastateltava voi yllättyä ennakkotiedoista poiketen siitä, 

kuinka tarina vie mennessään ja saa paljastamaan itsestä asioita, joita ei ole aikaisemmin 

kertonut kenellekään. Tarinasta esitetyt tulkinnat voivat tuntua loukkaavilta, jolloin tutki-

muksen ei-vahingoittuvuus ei toteudu täysin. Raportointivaiheessa taas ongelmaksi voi muo-

dostua myös se, että haastateltavan tarina on anonymisoinnista huolimatta tunnistettava. 

Tässä tutkimuksessa eettinen arvokkuus toteutui siten, että esiin nousseet narratiivit esitettiin 

ilman pitkälle vietyjä tulkintoja. Kertomuksissa ilmenevät asiat esitettiin siten, kuin haasta-

teltavat ovat ne tuoneet esiin anonymiteetti huomioiden.  
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Tutkimusta voidaan arvioida menestyksellisenä tai epäonnistuneena. Onnistuneen tutkimuk-

sen tunnistaa useasta seikasta, joista ensimmäisenä mainittakoon toiminta ja kontaktit, millä 

viitataan hyviin ja säännöllisiin yhteyksiin sekä tutkimuskenttään että kollegoihin. Toiseksi 

onnistuneisuutta voidaan arvioida konvergenssin näkökulmasta, mikä tarkoittaa yhden tai 

useamman toiminnan tai kiinnostuksen sitomista yhteen, esimerkiksi jonkin metodin tai 

idean yhteensovittamista. Kolmanneksi tekijäksi voidaan nimetä intuitio eli tunne siitä, että 

työ on tärkeä ja ajankohtainen. Neljäs seikka on pyrkimys teoreettiseen ymmärtämiseen, vii-

des taas tavoite arkielämän ongelmien käytännön ideoiden synnyttäminen. (Hirsjärvi & 

Hurme 2008, 13.) 

Epäonnistuneen tutkimuksen piirteitä kuvaavat mukavuus ja sopivuus eli sellaisen tutkimuk-

sen tekeminen, joka on helppo, nopeasti tehtävissä tai vain ”mukava”. Jos tutkimusta pide-

tään vain keinona tietyn metodin tai tekniikan hyödyntämiseen, ollaan myös vaarassa epä-

onnistua. Myös teorian puute vähentää tutkimuksen arvoa. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 14.) 

Edellä esitetyistä onnistumisen ja epäonnistumisen ominaisuuksista koen, että tutkimukseni 

on melko haastava ja laajasti teoriaohjautuva, eli siinä mielessä onnistunut. Olen lisäksi pi-

tänyt yhteyttä ohjaajiini, jotka toimivat aiheen tutkimuskentällä. Näissä keskusteluissa on 

käynyt esimerkiksi ilmi aiheen ajankohtaisuus ja merkitys. Koen itse ajankohtaisuuden mer-

kityksen sen kautta, että toimintaa tulisi aina tarkastella laajana, kompleksina kokonaisuu-

tena, johon vaikuttavat monet tekijät, sekä sen kautta, mitä tulemme puheessamme kerto-

neeksi toiminnasta.  

Olen kipuillut eniten aikaisemmin mainitsemani kohdan, tutkimuksen helppouden näkökul-

man kanssa siltä osin, etten itse ole kerännyt tarkastelemaani materiaalia. Toki on yleistä, 

että tutkimusaineisto ei ole aina itse kerättyä, Olen joka tapauksessa joutunut perehtymään 

aineistoon täysin ulkopuolisena ja nähnyt paljon aikaa ja vaivaa aiheen sisäistämiseen. Mer-

kittävin syy, miksi olen päätynyt saamaan tämän aineiston käsiini, kumpuaa juuri aihetta 

tutkivien kollegoiden jaetusta ymmärryksestä ja intressistä asiakaslähtöistä tekemistä koh-

taan. Korpikosken keräämä materiaali on myös niin kattava, laaja ja sisällä palvelumuotoilun 

ymmärryksessä, etten olisi itse osannut tai saanut tässä ajassa kerättyä vastaavaa aineistoa.  

Seuraavaksi esittelen luvussa 4 tutkimukseni tulokset seuraavalla tavalla: Olen analyysissäni 

yhdistänyt kaikki haastattelut samoihin tuloksiin. Sama henkilö voi esiintyä samoissa haas-

tatteluissa, ja usein keskusteluissa puhuttiin yleisesti ja laajemmin organisaation tavasta 
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toteuttaa asiakaslähtöistä kehittämistä. Tämän vuoksi oli mielekästä ottaa koko aineisto sa-

man analyysin ja teemoittelun kohteeksi.  

Päädyin esittämään tulokset kahdessa osassa. Ensimmäisenä tulosluku 4.1 esittää narratiivit 

tapausorganisaatiossa toiminnan teorian kautta. Toinen tulosluku 4.2 kuvaa, miten nämä nar-

ratiivit suhteutuvat ja linkittyvät strategia käytäntönä -näkökulmaan. Tulokset vastaavat pää-

kysymykseen, millä tavalla palvelumuotoilun avulla tuotettavat asiakaslähtöisen kehittämi-

sen narratiivit ilmentävät strategiaa käytäntönä. Alatutkimuskysymykseen, miten asiakas-

lähtöinen kehittäminen ilmenee CHAT-teorian kautta, vastaa taas painotettu CHAT-kolmio, 

joka esitetään luvussa 4.1. 

Narratiiveista oli tehtävissä myös ajallisesti eteneviä havaintoja, mikä näkyy esitetyissä tu-

loksissa. Haastateltavien puheessa oli selkeästi eroteltavissa kohdat, joissa kuvattiin lähtöti-

lannetta projekteihin, projektien myötä tapahtunutta muutosta sekä havaittuja muutostar-

peita. Päätin jättää nämä tekstihavainnot tuloksiin, sillä ne kuvastavat myös keskeisesti nar-

ratiivisen aineiston ja tutkimuksen luonnetta.  
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4 Tulokset 

4.1 Toiminnan ulottuvuudet narratiiveissa 

Tässä luvussa esitän aineistohavainnot CHAT-viitekehyksen kautta. Viitekehyksen kautta 

kuvaan, miten asiakaslähtöinen kehittäminen ilmenee strategisena käytäntönä tapausorgani-

saatiossa eli millaista on asiakaslähtöinen kehittäminen toimintana analysoiduissa projek-

teissa. Toimintaa jaotellaan kuuden ulottuvuuden kautta, jotka ovat toimija, kohde/tulos, 

säännöt, yhteisö, työnjako ja välineet.  

Kuviossa 10 on esitetty ne tekijät, jotka vaikuttavat asiakaslähtöisen, strategisen tekemisen 

taustalla. Tekemisen kulttuurinen ja historiallinen aspekti käyvät ilmi eri ulottuvuuksien 

kautta: Mikä on vallitseva kulttuuri organisaatiossa? Miten aikaisemmat tapahtumat vaikut-

tavat nykyhetkeen?  

 

       

Kuvio 10 Toimintajärjestelmä tapaus-organisaation asiakaslähtöisestä kehittämisestä 
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 4.1.1 Toimija 

Kohdeorganisaation prosesseissa asiakaslähtöistä kehittämistä voidaan tarkastella strategi-

sella, taktisella ja operatiivisella tasolla. Strategisesti keskeinen rooli projekteissa oli toi-

mialan johtoryhmällä sekä laajemmin organisaation hallituksella, joiden kautta suurimmille 

investoinneille haettiin hyväksyntä. Taktisella tasolla kehittäjät olivat projektiin nimetty pro-

jektitiimi sekä ohjausryhmä, jotka tekivät merkittävän määrän työstä. Operatiivisella tasolla 

toimivat tekniset, fyysisen työn toteuttajat. Lisäksi projekteissa oli aina mukana myös pal-

velumuotoilutoimisto. Muotoilutoimiston rooli koettiin merkittävänä niin osana lopputulosta 

kuin organisaation ajattelutavan muutosta. 

Haastatellut projektijäsenet olivat olleet keskeisesti mukana projektin läpiviemisessä, ja 

osalla heistä oli myös ollut omistajuus projektista. He olivat kuuluneet usein lisäksi organi-

saation sisäiseen, toimialakohtaiseen ohjausryhmään. Organisaatiossa haastateltavat olivat 

tasolla kaksi, poikkeuksena Veija, joka oli myös tasolla yksi. Projektiryhmän oli tullut esittää 

liiketoimintalaskelmat johtoryhmälle sekä konsernin hallitukselle, koska investoinnit olivat 

olleet niin suuria. He vastasivat myös käytännön toteutuksista tuotteen ja palvelun kehittä-

misessä.  

Keskeisin narratiivi, joka nousee esiin asiakaslähtöisestä kehittämisestä, liittyy siihen, 

kuinka asiakaskokemusta tai palvelukehittämistä ei johdettu kokonaisuutena: se oli pirsta-

loitunut ja kuului monelle toimijalle ja tasolle, jolloin johdonmukaisuus jää puuttumaan. 

Johdon tahtotila ja ymmärrys asiakaskeskeisyydestä näyttäytyvät haasteena subjektin roo-

lissa toimiville eli projektiryhmälle. Myös organisaation jäsenten sitoutumisen taso koettiin 

vaihtelevana operatiivisella tasolla, missä oli totuttu tekemään se, mitä käsketään.  

Toinen toistuva narratiivi liittyy organisaation sisäisen osaamisen puutteeseen muotoilu-, 

markkinointi, tuote- ja palvelukehitysosaamisissa sekä brändiosaamisessa, jolloin ymmärrys 

näistä kompetensseista ei ollut lähtökohtaisesti korkealla tasolla. Tällöin myös uusien käy-

täntöjen implementointi on vaikeampaa.  

Palvelumuotoilutoimiston rooli muutoksessa ja ”heräämisessä” on haastateltavien puheissa 

merkittävä:  

”-- moni asia on kuitenkin mahdollisii, ku lähetään miettimään ja tää projekti 

on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, millasen muutokset tää projekti on 
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kokenu täl matkalla. Jos aattelee vaik käytännön toteuttajia, ku ne oli just niitä, 

et viel kaks vuotta sit ne oli, et eei eii onnistu! Ni nyt kaks vuotta myöhemmin 

nehän keksii tuol itte kaikkea. Keinot keksitään, ku ne on innostunu itekki siitä, 

kuinka hienoja niist kaikist tulee, ni ne on tullu ylpeeks ittekki siit työstään, mut 

se on vaatinu sen, et ne on jotenki ja sit ku ei tääl varmaan koskaan aikasem-

min oo saanu kokeillakaan mitään…” (Selmi, Tila-projekti)  

Toimisto on ”pakottanut” kohdeorganisaation toimijat ajattelemaan ja laajentamaan näkö-

kulmiaan. Heidän roolinsa haastajana ymmärrettiin aluksi vain joidenkin henkilöiden kes-

kuudessa, mutta lopulta ajatus alkoi avautumaan muillekin. 

  

4.1.2 Työvälineet 

Keskeiset työvälineet projekteissa olivat palvelumuotoilusta tuttuja menetelmiä. Asiakasym-

märrystä kartoitettiin asiakaskyselyillä ja haastatteluilla. Lisäksi tehtiin asiakasevalutointeja, 

erilaisia työpajoja ja tilannekartoituksia. Käytännön konseptointityössä hyödynnettiin myös 

blueprintejä  ja design-sprinttejä sekä suunnitellun palvelun testiversiota, makettia, testattiin 

asiakkailla.  

Myös strategiat nousivat esiin keskusteluissa. Organisaation eri tasojen ja toimintojen stra-

tegioista puhuttaessa kävi ilmi, että esimeriksi tekninen strategia ja asiakasstrategia eivät 

olleet yhtenäinen kokonaisuus. Teknistä toteutusta tehtiin ilman, että asiakkaille suunnatut 

palvelut ja konseptit olivat osa sitä. Eräs haastateltava totesi myös laajemmin organisaation 

arvoista puhuttaessa, että heidän organisaatiotaan ei johdeta arvoilla, prosesseilla eikä stra-

tegialla. Sama henkilö korosti, että johtaminen toteutuu mielipiteillä, eikä strategisia valin-

toja peilata organisaation arvoihin tai strategioihin. Haastateltava totesi, ettei tiedä organi-

saation sen hetkistä strategiaa. Kuitenkin erilaisia strategiadokumentteja tehdään ylimmän 

johdon taholta joka vuosi, mutta ne eivät ole muun henkilöstön tiedossa. Strategia nähtiin 

asiana, joka kerran esitellään ”jossain johtoryhmäpäivillä Powerpointilla”, eikä siitä enää 

koskaan sen jälkeen puhuta eikä siihen siten myöskään sitouduta. Henkilö kertoi ihmetel-

leensä asiaa pitkään, mutta totesi lopulta, että ”tehdään sitten vain” pohtimatta strategiaa. 

Lisäksi strategien julkisuudesta hän totesi seuraavaa: 
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”Mut strategiapaperit on aina ollu tässä talossa kauheen salaisia, et sun täytyy 

olla aika niinku korkeella tai sanotaan tuolla päällikkötasolla et niinku jalkau-

tettas asiakasstrategiaa esimerkiks. Mikä on asiakasstrategia, en mä tiedä 

tällä hetkellä mikä se on, minkälainen ilmentymä se ees on.” 

Projekteille oli tyypillistä, että työskentelyssä käytetään useita palvelumuotoilun menetel-

miä, kuten haastatteluja, blueprinteja, design-sprinttejä sekä työpajoja. Keskeisenä haas-

teena Tila-projektissa muotoilutoimiston kanssa kuitenkin nousi esiin erilaiset näkemys- 

sekä ”vakavuuserot”: toimiston ehdotukset ja ideat koettiin epärealistisiksi, eikä niihin osattu 

suhtautua pelkkinä ideoina. Projekteihin osallistettiin niin ulkoisia asiakkaita kuin organi-

saation henkilökuntaakin. Kuitenkin toimistojen mukanaololla koettiin olleen vahva merki-

tys ja vaikutus siihen, millaisiin lopputuloksiin päästiin.  

Projekteja yhdisti myös se, että suoritusindikaattoreja (KPI, key performance indicator) eli 

saavutettavia päämääriä, ei huomioitu mitenkään. Liiketoimintatapauslaskelmat perustuivat 

usein fyysisiin elementteihin eikä itse palveluun. Investoinneille laskettiin myös takaisin-

maksuaika sillä toimenpiteellä, jolla projektin jäsenet uskovat sen tapahtuvan. Applikaatio-

projektissa tavoitteet olivat selkeät, ja projekti oli myös vuoden suurin strateginen kehitys-

projekti.  

Organisaatiolla oli paljon tutkimusmateriaalia asiakkaistaan, ja haastateltavat kokivat, että 

heidän asiakasymmärryksensä on hyvällä tasolla. Projektit alkoivat esiselvityksillä ja nyky-

tilankartoituksilla sekä liiketoimintatapauksen (engl. business case) laskemisella. Liiketoi-

mintatapauksen rooli oli palvelukehityksessä vaihteleva ja erityyppinen kuin organisaation 

muut, teknisemmät projektit. Projektit menivät usein hyvinkin pitkälle ja liikkuivat vapaasti, 

ennen kuin tapaukselle ”lyötiin leima” tai päätettiin, onko suunnitelmaa järkeä toteuttaa. 

Projektisuunnitelmia tai asiakastutkimuksia ei missään kohtaa vaadittu tehtäväksi, mutta 

projektitiimit halusivat ne tehdä. Tila-projektissa toteutettiin esimerkiksi pilotti ennen kuin 

”leima oli lyöty” liiketoimintatapaukselle. Suunnitelmat olivat myös vastuuhenkilön tai pro-

jektin omistajan näköisiä.  

Applikaatio-projektissa toteutettiin design-sprinttejä asiakasevaluaationa kolmen viikon vä-

lein, ja haastateltavan joka kerta piti miettiä, kuka menisi kyselemään asiakkailta ja miten 

asia hoidettaisiin. Näiden jälkeen mukaan tuli business design-puoli, jonka tehtävä oli mää-

rittää, mitä tullaan tuottamaan ja miten. Eräs haastateltava ei kuitenkaan sanoisi, että asiat 
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määrittyivät täysin asiakkaan halun mukaan, sillä liiketoiminnalla oli hyvin vahva näkemys, 

josta yksi haastateltava totesi seuraavaa:  

”Mut toi ei oo, siis missään määrin mun mielestä ideaali tapa tehä edelleen-

kään, et tavallaan kyl me nyt tehään taas eri tavalla, mut tota, no tavallaan toi 

on semmonen minivesipuotous kolmen viikon välein ja jossa on liian vähän 

aikaa muutokselle.” 

Tämä sitaatti osoittaa, kuinka haastateltavat tiedostivat toimintatapojen ja välineiden haas-

teet. Muutostyölle jäi liian vähän aikaa, mikä ilmeni myös asiakkaiden palautteita kysel-

täessä siinä, miten toivottiin, ettei muutostoiveita ilmenisi.  

  

4.1.3 Työnjako 

Työnjakoa ilmentävät narratiivit liittyivät johtamiseen, rooleihin sekä muotoilutoimiston 

rooliin projekteissa. Kohdeorganisaation roolijako oli toisaalta selkeä, mutta toisaalta häi-

lyvä ja vaihteleva. Eräs haastateltava totesi, että on hyvä kysymys pohtia, missä roolinjako 

oikein menee. Hän totesi myös, että monia tehtäviä voisi hoitaa joku muu, mutta silti ne 

yleensä kasaantuivat hänelle projektin keskeisenä henkilönä. Henkilö totesi, kuinka nämä 

tehtävät, esimerkiksi laadunvalvonnassa, voisi hoitaa joku toinen talon sisältä tai ulkopuoli-

nen kumppani:  

”-- Me maksettais tää lasku, jolloin ne ihmiset, jotka tavallaan strategisel ta-

solla kehittää sitä asiakaskokemusta ja niit palveluita pystyis keskittyyn siihen 

työhönsä, mut se kertoo jotain niinku siit ymmärryksestä, että mitä me tehdään 

ja sit sen työn arvostuksesta.” 

Premium-projektissa organisaation johtaminen sai merkittävän narratiivin, mikä nousi esiin 

myös muissakin haastatteluissa. Palvelukehittämisestä puuttuivat selkeät prosessit, mistä 

kertoi esimerkiksi projektisuunnitelmien ja proseduurien olemattomuus. Projektisuunnitel-

mien vaatiminen on riippunut yleensä silloisesta johtajasta ja hänen tahtotilastaan projek-

toida, mistä todetaan seuraavaa: 

”se on vähän niinku aina aikansa tuotetta se, että millä tiukkuudella sitä pro-

jektisuunnitelmaa on haluttu tehdä, mut lähtökohtaisesti ku puhutaan niinku 
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palvelun kehittämisestä -- niin se on vain koonti Powerpointista ajatuksia, mut 

ei siit sen enempää niinku sitten, se enempää.” 

Projektitiimillä ei myöskään ollut mandaattia tehdä päätöksiä itsenäisesti asiakaskokemuk-

sen kehittämiseksi, vaan heidän tuli hakea hyväksyntä aina toiselta tasolta: 

”Mut onhan se käytännös niin, et se tavallaan jos niin kun ajattelet asiakasko-

kemust, tämän projektin pitäis kehittää konsepti. Konsepti ei ole pelkästään -- 

ulkonäkö, niin ei meil oo ollu mandaattii kehittää sitä kokonaisuutta. Meidän 

täytyy käydä kysymäs toiselt organisaatiost sitten, että nyt kun meillä on täm-

mönen tila, ni miten siellä se niinku henkilö liikkuu tai kuka liikkuu näin, vaikka 

meil on ajatus siitä…” 

Tila-projektin alussa ajatuksena oli kehittää asiakaskokemusta kokonaisuutena, mikä kuiten-

kin muodostui tavoittamattomaksi tavoitteeksi johtuen hajautetuista vastuista ja päätöksen-

tekorakenteista. Haastatellut olivat turhautuneita siihen, kuinka asiat olivat monessa pai-

kassa levällään. Esimerkiksi Applikaatio-projektissa yhtenä strategisena tavoitteena oli opet-

taa organisaatiossa, mitä jatkuva kehittäminen on. Myös Tila-projektissa tarkoituksena oli, 

että projektitiimi pääsisi oppimaan palvelumuotoilusta, minkä vuoksi organisaatio halusi 

tehdä alusta lähtien aktiivisesti yhteistyötä palvelumuotoilutoimiston kanssa.  

Operatiiviseen tasoon ja sen rooliin kehittämistyössä palattiin myös useampaan otteeseen 

Tila-projektia koskevassa haastattelussa. Operatiiviset toimijat eivät olleet osallistettuina 

esimerkiksi työpajoihin, eikä heillä ollut esimerkiksi tietoa siitä, miltä lopullisen tuloksen 

tulisi näyttää. Kun varsinaista tuotetta ja pilottia alettiin konkreettisesti tekemään, otettiin 

operatiivinen taso siinä vaiheessa mukaan. Operatiivisen tason esihenkilö oli myös mukana, 

mutta toteutusta tekevät henkilöt vaihtuivat välissä, mistä muodostui haaste: operatiivisen 

tason tekemistä ei ymmärretty asiantuntijatasolla.  

Haastateltavien kertoessa koetuista oppimisen poluista, tehdyistä päätöksistä, onnistumisista 

ja haasteista, nousi puheessa esiin kehittämistarpeita, joita vaadittaisiin siihen, että kyseinen 

organisaatio olisi ”design-driven” eli muotoiluajattelu ohjaisi kehittämistoimintaa. Narratii-

vit osoittavat sen, mitä kaikkea laajasti organisaatiotasolla, ja erityisesti strategisella tasolla, 

tulisi tapahtua, jossa asiakkaat aidosti ohjaisivat organisaation toimintaa.  
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Yhtenä esteenä organisaation design-mentaliteetille haastateltavat uskoivat olevan talon si-

säisten toimijoiden osaamisen puute niin muotoilusta, konseptoinnista, brändistä kuin tuote- 

ja palvelukehityksestäkin. Asioiden jalkauttaminen organisaatioon olisi helpompaa ja jou-

hevampaa, jos organisaatiossa olisi laaja ymmärrys näistä osaamisista. Tällöin jokaisen 

”asiakasantennit” olisivat päällä automaattisesti ja kaikki tietäisivät asiakaspolun. Täten, 

kun tehtäisiin asiakaskokemukseen vaikuttavia muutoksia, ihmiset tietäisivät, mihin kaik-

keen muutos asiakkaan polulla vaikuttaa.  

Toinen keskeinen kehitystarve nähtiin projektin omistajuuksissa. Isoissa organisaatioissa 

omistajuuden olisi pitänyt olla haastateltavien mukaan yhdellä henkilöllä, jonka mielipide 

vaikuttaa ja määrää. Haastatteluhetkellä projekteissa piti olla joku korkea-arvoinen henkilö, 

joka pystyi sanomaan muille, miten heidän tulisi toimia. Vallitsevassa organisaatiokulttuu-

rissa johtajan tittelillä sai sananvaltaa, mikä vaikeutti projektien vapautta ja autonomiaa.  

Kehitystarpeiden noustessa puheissa esiin, Selmi palasi useaan kertaan johdon tahtotilaan 

asiakaskeskeisyydestä sekä sen strategisesta ja systemaattisesta johtamisesta. Johdolla on 

jonkin verran ymmärrystä asiakkaista, mutta kehitysideoita esittäessä johto ei esimerkiksi 

pyytänyt saada tietää, miten ehdotetut päätökset vaikuttaisivat asiakkaan kokemaan arvoon 

tai miten ne noudattaisivat strategiaa. Eräs henkilö toteaa, kuinka näkee huikean potentiaalin 

organisaatiossa asiakaskeskeisyydelle, mutta myös kuinka se vaatii selkeän tahtotilan johdon 

suunnalta:  

"tätä ei oo mahdollista tehdä ilman, että johto sitoutuu siihen muutokseen ja 

mun mielestä se vaatis, jos ei henkilövaihdoksia, niin lisäreksytointeja, oikeet 

osaamista, et [henkilö] on mieletön osaaminen ja pitkä kokemus, vaikka kuinka 

titteli ois asiakaskokemusjohtaja, mut jos siis sä olet johtanu asiakaskokemusta 

ja sulla on design thinking taustaa, ni sellanen osaaminen auttais tosi paljon, 

koska se mitä toi johtoryhmätyöskentely vaatis olis, että ne ihmiset siel johto-

ryhmässä keskustelis niist asioista ja se vaatis, et siellä on joku, kun siellä esi-

tetään jonkun yksittäisen yksikön asiaa, ni sanois, et hei hei hei, ettehän te nyt 

voi jotain palvelua siel keskenänne miettimään, et hei niinku stop stop stop, et 

ei onnistu, et ensinnäki se kuuluu konseptille tai vaik ei kuuluiskaan ni otatte 

ainakin nää mukaan, et sen pitää olla linjassa. Et sen se mun mielest vaatis. 

Siin on vaan se ikävä puoli, et se todennäkösesti mylläis aika paljon." 
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Sitaatti osoittaa, kuinka haastateltava tiedostaa asiakaslähtöisen tekemisen ulottumisen jo-

kaiseen organisaatiossa työskentelevään. Erityisetsi asiakaskokemusjohtajan roolissa koros-

tuu se, kuinka johtajalla tulisi olla todellista ymmärrystä muotoiluajattelusta ja taustaa asia-

kaskokemuksen kehittämisestä.  

  

4.1.4 Yhteisö 

Tapausorganisaation koko on suuri, ja toimijoita on useissa erilaisissa tehtävissä sekä hen-

kilöt, joita projektit koskettivat, saattoivat toimia konsernin eri yrityksissäkin. Puhutaan 

useista ihmisistä, jotka toimivat eri tyyppisissä tehtävissä tuntematta täysin toistensa arkisen 

työskentelyn tapoja. Design-puolen tekemistä tuotoksista puhuttaessa todettiin myös, että 

tuotoksia käytettiin paljon, mutta eräs haastateltava koki, että niitä olisi voinut käyttää vielä 

enemmänkin hyödyksi — potentiaalia olisi ollut hänen mielestään enempään.  

Yhteisön yhteneväinen, systeeminen ja päämäärätietoinen tekeminen vaatisi johdolta sel-

keää tahtotilaa haastateltavien puheissa. Yhteisössä juuri johdon tahtotila ja tarpeen kokemi-

nen muutokselle ovat olleet toisinaan ohjaavia tekijöitä sille, onko nähty tarvetta palvelujen 

kehittämiselle. Yhteistyöstä puhuttaessa haastateltavat nostivat esiin eri tasojen ja toimijoi-

den välisen vuorovaikutuksen ja työskentelyn osana projekteja. He korostivat, että haasteena 

ei ole se, etteivätkö he tulisi toimeen, vaan kyse on mandaatista ja vapaudesta sekä oikeu-

tuksesta tehdä päätöksiä projekteissa.  

Organisaatiossa oli useita eri toimijoita, jotka voi jakaa karkeasti asiantuntijatyötä ja teknistä 

työtä tekeviin. Haastateltavat tunnistivat, että heiltä puuttui yhteinen ymmärrys eri toimijoi-

den välillä siitä, mitä palvelu tai asiakaslähtöisyys on tai mitä se tarkoittaa.  

”Mutku kysymys onki niinku siitä, et oikeesti pitäis saada joku [tietyn alan 

osaaja] ymmärtämään, että sun tehtäväsi ei ole suunnitella [pelkkää fyysistä 

asiaa] vaan sun tehtäväsi on suunnitella niitä niin, että sä tuotat sille asiak-

kaalle sen palvelun, joka me ollaan sille asiakkaalle luvattu ja myyty, mutku 

tätä ymmärrystä ei ole ja se osin kertoo, että sitä ei ole johdossakaan.” 

Eräs haastateltava Applikaatio-projektista totesi, että kommunikaation pitäisi toimia eri toi-

mijoiden välillä. On myös uskottava ja luotettava muiden ihmisten (konsulttien, ulkoisten 
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kumppanien, talon muiden toimijoiden) ammattitaitoon ja osaamiseen, jolloin asioita ei tar-

vitsisi ”speksata” niin valmiiksi, vaan annettaisiin osaajille vapautta toimia. 

Ketterän kehityksen lisäämisestä organisaatiossa puhuttiin myös eräässä haastattelussa. 

Haastateltava totesi, että heidän tapansa tehdä on enemmän ”hybridiagiili”, mikä tarkoitti 

sitä, että toiminnassa oli myös vanhan mallisia vesiputousmallin piirteitä. Tämän yhteydessä 

haastateltava mainitsi, että ajan rajallisuus oli asettanut haasteen sille, että organisaatio olisi 

”jatkuvan kehityksen moodissa”.  

Ymmärrys asiakaskeskeisyydestä ja sen toteuttamisesta kuvailtiin tekemisenä, jossa asiakas-

kokemustiimi tekee omista lähtökohdistaan ja liiketoiminta omista lähtökohdistaan ja päätös 

”jotenki kuorrutetaan” ja sitten ihmetellään, että miten asiakkaat eivät tajua, että heidän elä-

mänsä parantui tehtyjen muutosten myötä. Narratiiveissa painottui kuitenkin organisaation 

jatkuva asiakastarpeiden selvittäminen, kuinka ”koko ajan on skanneri päällä”. Organisaa-

tion asiakkaat ovat myös aina olleet innokkaita osallistumaan järjestettyihin testauksiin, 

minkä vuoksi datan kerääminen oli heille tässä suhteessa helppoa. Kuitenkin haastetta syntyi 

siitä, mitä asiakkailta kysyttiin ja miten tarpeita selvitettiin.  

  

4.1.5 Säännöt 

Sääntöjä ilmentäviä narratiiveja ovat toimintatavat, ohjeet sekä erilaiset suunnitelmat, mutta 

myös resursointi. Projektisuunnitelmat eivät kuuluneet organisaation tapoihin palvelukehi-

tystä tehdessä. Projektisuunnitelmia ei ollut haluttu tehtävän, mutta projektin jäsenet olivat 

ne halunneet tehdä. Liiketoimintalaskemat nousivat välttämättömyyksiksi, jotta projektit to-

teutuvat, mutta liiketoimintalaskeman merkitys korostui ja liittyi lähinnä fyysisiin hankin-

toihin:  

”-- ei meillä tosissaan kyllä näit esimerkkei mitenkään niinku liiemmaks nyt, 

ehkä nyt niin kun, jos puhutaan puhtaasti palvelumuotoilusta, mut kyllä se var-

masti aina on ollu näin, et ennen ku pääsee edes mihinkään kustannusarvioon, 

ni täytyy olla idea siit, mitä tehdään, et ku se voi olla mitä vaan maan ja taivaan 

välillä se muuten se kustannus.” 

Liiketoimintalaskemilla haettiin investointeja, ja laskelmat olivat myös investoinnin peruste. 

Kuitenkin investointien takaisinmaksuista ei tarvinnut puhua esimerkiksi Tila-projektissa 
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kuin vasta pilotoinnin jälkeen. Jos siinä vaiheessa olisi todettu, että rahoja ei tule takaisin, 

kaikki työ olisi lopetettu.  

Eräässä haastattelussa todettiin lyhyesti, että ruohonjuuritaso toimi osittain ohjeiden mukaan 

ja osittain ei. Yleisesti asiantuntijapuolella organisoitumista suhteessa budjetointiin, projek-

tointiin, prosesseihin ja projektien hallintaan oli melko vähän. Yksittäisissä projekteissa 

nämä asiat saattoivat olla hyvin hoidettu, mutta silloin se riippui aina projektia vetävän hen-

kilön kyvykkyydestä ja osaamisesta. Haastateltavat totesivat, että selkeät projektit ja proses-

sit sujuvoittaisivat monessa hetkessä. Organisaatiossa vallitsivat myös yhdenvertaiset sään-

nöt eri tasojen välillä, jolloin esimerkiksi operatiivinen turvallisuus toimi lähtökohtana koko 

organisaation työskentelylle.  

Yksi keskeinen narratiivi haastateltavien kertomuksissa oli myös resurssi- ja aikatauluhaas-

teet. Organisaatiota kuvattiin ohueksi, jossa projekteja teki käytännössä vain muutama ihmi-

nen, kun jossain toisessa organisaatiossa vastaavaa asiakaskokemuksen kehittämistä olisi 

tehnyt yli 10 hengen tiimi. Näillä muutamalla ihmisellä on ”roadmap” jo valmiiksi täynnä 

tehtäviä, eikä kapasiteettia jää kiertelemään ja kyselemään asiakkailta, että ”mitä kivaa kek-

sittäisiin”. Aikataulupaineiden vuoksi hoidettiin aina kiireisintä ja ajankohtaisinta tehtävää, 

jolloin alettiin karsimaan esimerkiksi asiakkaiden evaluointiin tai haastatteluun menevästä 

ajasta. Applikaatio-projektissa haastateltava kuvasi aikataulua ja tavoitteita seuraavasti:  

”-- budjetti, aikataulu, laatu on semmonen kolmio, josta vaan kaksi aina voi 

toteutuu kerrallaan, niin tota tavallaan se, että on asetettu tiukka aikataulu, 

niin usein johtaa siihen, että laatu kärsii ja projektitiimi siitä aina eniten sitte 

ehkä kamppailee sen asian kanssa, et miten saadaan tarpeeks laadukkaasti 

tehtyy, niin tota, niin totta kai se aiheuttaa ristiriitaa.”  

Kiireessä asiakas yleensä jäi. Huolena piloteista palautteita kysyessä oli se, jos muutosehdo-

tuksia tulisi ja asioita jouduttaisiin korjaamaan. Asiakkaiden tarpeista ja tarjottavien palve-

luiden luonteesta puhuttiin Premium-projektiin liittyen siitä, kuinka tarpeet ovat yksinker-

taisia eikä ole pointtia kysellä älyttömiä ideoita, minkä vuoksi oli "hedelmällisempää kysellä 

siten, että on itsellä jo jokin ajatus päässä". Roolituksen epäselvyys ilmeni myös Premium-

projektissa, jossa työnjako ja tehtävät vaihtuivat jatkuvasti, eikä asiantuntijoiden kehittämis-

työhön käytettyä aikaa seurattu.  
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”Bisnes jyrää” oli useaan kertaan toistuva ilmaus. Applikaatio-projektin jäsenet toivat esiin 

liiketoiminnan suurta merkitystä kehitysprojekteissa. He kokivat, että toisinaan tehtiin ”höl-

möjä”, asiakaskokemusta haittaavia päätöksiä eikä osattu suoraan tulkita asiakkaiden toi-

veita eikä osattu itse myöskään kysyä oikeita kysymyksiä. Vastakkainasettelua ilmenikin 

narratiiveissa suhteessa liiketoimintaan ja asiakkaisiin sekä tekniikkaan ja palveluun. Myös 

huoli asiakaslupauksesta nousi haastateltavien puheissa, kun myytiin tiettyä tuotetta ja mie-

likuvaa, mutta todellisuus olikin muuta. Palveluiden lähtökohdasta Selmi nosti esiin heidän 

lähtökohtansa ylipäätään millekään kyseisen organisaation kehittämisprojektille, jossa asi-

akkaiden koetaan olevan tyytyväisiä mihin tahansa parannukseen. Lähtökohdan todetaan 

olevan sellainen, josta ei voida kuin parantaa eikä vaarana ole, että ”ihmiset ois tuolla bar-

rikaadeilla”.  

  

4.1.6 Kohde ja lopputulos 

Organisaation tavoitteina projekteissa oli asiakaskokemuksen parantaminen, asiakastyyty-

väisyyden lisääminen ja myynnin kasvattaminen. Näitä tavoitteita tukemaan kehitettiin uusia 

palvelukonsepteja tai muokattiin olemassa olevia. Tila-projektissa keskityttiin myynnillisen 

kasvun lisäämiseen sekä asiakaskokemuksen parantamiseen: haluttiin tehdä ”maailman pa-

ras” tuote/palvelu kategoriassaan. Applikaatio-projektissa kehitettävä palvelukonsepti oli 

kohdeorganisaation vuoden suurimpia strategisia hankkeita, jonka tarkoituksena oli mahdol-

listaa muita toimintoja ja palveluita organisaatiossa. Premium-projektissa taas tavoitteena 

oli yleisesti asiakaskokemuksen parantaminen.  

Havaitun muutoksen, esimerkiksi myynnillisen, ja positiivisten palautteiden saaminen nou-

sivat esiin haastatteluissa. Vaikka asiakkaan ääntä ei aina kuunneltu parhaalla mahdollisella 

tavalla, koettiin kuitenkin, että kriittisimmät asiat saatiin sisällytettyä uusiin konsepteihin. 

Tila-projektissa varsinaiseen palveluun ei tehty muutoksia, vaan kyseessä oli enemmän ti-

laan keskittynyt, asiakaskokemuksen parantamiseen liittyvä projekti. Lopputulokseen oltiin 

tyytyväisiä projektitiimin osalta, sekä myynti lähti kasvuun. Applikaatio-projektissa eräs 

haastateltava ei ollut tyytyväinen pilottiin, eikä yhteen tiettyyn tuotteistukseen, mikä ei hä-

nen mielestään vastannut asiakastarpeeseen. Se oli liian monimutkainen eikä vastannut asi-

akkaitten tarpeita, vaan organisaation omia ”bisnesruuleja”. Premium-projektissa jo maketti 
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oli onnistuminen. Sitä varten oli kuunneltu Selmin mukaan hyvin asiakkaiden toiveita, 

minkä vuoksi siihen ei tarvinnut tehdä enää paljoa muutoksia.  

Organisaation jokaisen kolmen projektin strateginen tavoite liittyi asiakaskokemuksen tai 

asiakastyytyväisyyden lisäämiseen. Näiden lisäksi tavoitteet olivat myös myynnillisiä. Talon 

sisällä oli muotoilutaustaa muutamalla henkilöllä, esimerkiksi Selmillä. Toinen henkilö oli 

etnografi-palvelumuotoilija, jota oli toisinaan hyödynnetty projekteissa. Tarkasteltaviin pro-

jekteihin päätettiin ottaa erilainen lähestymistapa eli palvelumuotoilu, mihin vaikutti keskei-

sesti muotoilutaustaisen Selmin sekä organisaatioon syntyneen asiakaskokemustiimin ajatus 

siitä, että kumppaniksi kilpailutetaan palvelumuotoilutoimisto. Toimistolta toivottiin kuiten-

kin myös brändiosaamista, minkä vuoksi päädyttiin ”hybriditoimistoon”. Tämä sama toi-

misto päätyi lopulta kumppaniksi kahteen projektiin, Tilaan ja Premiumiin. 

Ajattelun muutosta tarvittaisiin haastateltavien mielestä liittyen palvelun luonteen ymmärtä-

miseen: palvelu ei ole koskaan valmis vaan sitä pitää aina seurata ja kehittää. Haastateltavat 

uskoivat myös, että asiakasymmärrystä on saatu lisättyä organisaatiossa esimerkiksi hyvän 

muotoilutoimiston valinnan myötä. Tyytyväisyys toimiston toimintaan ilmeni myös siinä, 

että heiltä oli ostettu lisää palveluita. Kuitenkin jälkikäteen oli myös pohdittu projektijäsen-

ten kesken, hyödynnettiinkö toimistoja täydellä potentiaalilla.  

Eräs haastateltava pohti haastattelussa, kuinka palvelumuotoilukehittäminen ja tehdyt toi-

mintatavat jäisivät organisaatiossa elämään: "Täällä ei ole kenellekään muulle näistä pro-

jekteista sellasta ymmärrystä karttunut, että se pystyisi edes muotoilutoimiston kilpailutta-

maan tekemään tällast projektia, että sais edes oikeenlaisen avun siihen projektiin, ni ei tule 

onnistumaan." Hän lisäksi korosti, että seuraavaksi tarvittaisiin konseptin haltuunottoa sen 

mukaisesti kuin asioista sovitaan. Edessä nähtiin olevan isoja kysymyksiä suhteessa liiketoi-

minnan toimintaan, kun konkreettista muutosta ja tulosta kehittämistöistä alkaa tulla — ol-

tiin ”vedenjakajassa”. 

Yleisesti organisaation asiakaskeskeistä tekemistä kuvasivat murros sekä tietoisuuden li-

sääntyminen. Haastatteluhetkellä henkilökunnalla ei ollut ymmärrystä siitä, mitä asiakkaan 

palvelu sisältää työntekijän työpäivän aloituksesta työn lopetukseen ja mitä asioita tapahtuu 

siinä välillä ja mitä asioita tulisi huomioida jatkossa:  

”-- niin sit ehkä nyt on hyvä kysymys, nyt on momentti hetki miettiä, että millä 

tavalla sä kuvaat näitä palveluita siten, että tulee ymmärrys henkilökunnalle, 
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et mitä asiakkaan täytyy saada, mikä on lupaus asiakkaalle ja miten, mikä se 

mun rooli siinä on ja mikä se kokonaisuus on, et ymmärtää sen, että se mun 

tekeminen siellä --, niin ymmärtää sen niinku merkityksen, niin pitäski kuvata 

sitte jollain tavalla selkeesti, mut sitä ei oo kyl niinku ei me vielä olla päästy 

siihen.” (Mille, Premium-projekti) 

Laajemmassa kuvassa eräs haastateltava esimerkiksi mainitsi, kuinka koko organisaationa 

asiakaslähtöisessä kehittämisessä puhutaan ison ajattelutavan muutoksesta sekä arvokysy-

myksistä: kenen palveluita huononnetaan ja kenen parannetaan sekä kuinka pitkäkestoisia 

ratkaisut ovat. Palvelujen muutoksista puhuttaessa lopputulokset eivät yllättäneet, sillä haas-

tateltavat tunnistivat tekemänsä työn määrän ja paneutumisen. Epäilyä herätti kuitenkin se, 

ovatko muut organisaation toimijat tietoisia projektien onnistumiseen vaaditusta työstä:  

”-- mun mielestä on selvää, siis tätä työtä on kuitenki arvostettu, lopputuloksiin 

ollaan tyytyväisiä, mut mä en tiedä, onko se ihan selvää kaikille, et millane 

työmäärä tääl on taustalla, et siihen on päästy, et ei se ihan tuurilla oo, et ei 

mua niinku hämmästytä se, et me ollaan ihan oikeilla raiteilla, et kyl tos aika 

monta tutkimusta ja varmistelua ja kaiken näköst tehty tässä taustalla, et se 

herkästi unohtuu siin kohtaa, ku se lopputulos on siinä.” (Selmi, Tila-projekti) 

Yksi tärkeä oivallus Tila-projektissa oli asiantuntijatason ymmärryksen lisääntyminen tek-

nistä työtä tekevien arjesta. Aluksi tarvittavien käytännön muutosten tekeminen oli ylhäältä 

saneltua, jossa projektijäsenet vain käskivät teknistä puolta hoitamaan tehtävät, minkä myötä 

muutosvastarintaa myös ilmeni toiselta osapuolelta. Asioita ei ollut tiedotettu riittävän sel-

keästi tai tuotu esiin tavoitetta, joilla näiden tehtävien kautta pyritään. Kuitenkin lopputulos 

yllätti: 

”-- mun mielestä nää projektit on aiheuttanu sivujuonteena sellasen jutun, että 

yhtäkkiä nää niinku äijjät, niin ne voi kommentoida, et no me nyt siellä kävel-

tiin sitä läpi ja kyllä me nyt ehdotetaan siellä ensi perjantaina siellä projekti-

ryhmässä, että siellä se tila, niin kyllä se ruma on, ku se on semmoseksi har-

maaksi jätetty, että kyllä se kannattais kanssa laittaa, et sit ku ne kulkee siellä, 

ni ne ittekki älyää, et minkä takia ne on niinku laitettu.” (Selmi, Tila-projekti) 

Applikaatio-projektin lopputuloksesta haastateltava totesi, että pilotti ei ollut kovin hyvä, 

vaikka keskeisimmät ja kaivatuimmat muutokset saatiin siihen mukaan. Premium-
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projektissa jo ”maketti” oli hyvin onnistunut, eikä sitä tarvinnut enää paljoa muokata, sillä 

se oli tehty asiakkaiden toiveiden mukaisesti alun perin. Tila-projektissa jäsenet kokivat teh-

neensä omasta mielestään hyvää työtä, mikä oli näkynyt myös myynnin kasvuna ja sen us-

kottiin näkyvän myös NPS:ssä (net promoter score). Myynnin kasvun koettiin olevan kaik-

kien tehtyjen toimien yhteissumma, ja lopputulos oli myös selkeä ja yksinkertainen.   

Tila-projektissa varsinaista palvelua ei muokattu vaan keskityttiin pelkästään tilaan ja tuot-

teisiin. Ensisijaisiksi asioiksi nousivat aina tekniset seikat, ja vasta sen jälkeen palvelu. Val-

litseva lähestymistapa asioihin oli tekninen ja pragmaattinen, jolloin ”pehmeillä” arvoilla 

tehtävä palvelukehittäminen oli vieras asia. Kohdeorganisaatiolle oli kuitenkin tärkeää olla 

mukana asiakasymmärryksen kartoittamisessa, jotta he tuntisivat asiakkaansa. Talon sisällä 

ei myöskään koskaan ollut käsitelty sitä, miten kukin ymmärtää konseptin, mikä jo lähtö-

kohtaisesti haastoi konseptin tekemistä.  

Muutos oli usealla tapaa merkittävä narratiivi haastateltavien puheissa. Muutos ilmeni usein 

uudenlaisen ajattelun ja tekemisen tavan laajentumisena kehittämisprojektien myötä, mutta 

nosti esiin myös asioita, joita tulisi muuttaa. Eniten koodauksia sai ”muutos ajattelussa”, 

mikä kertoo muun muassa palvelumuotoilun vaikutuksista. Eräs haastateltava uskoi, että 

muutosta ajattelutavassa ja suhtautumisessa oli tapahtunut vahvimmin yksilötasolla sekä 

projektissa mukana olleiden keskuudessa. Organisaatiotason muutoksesta ei kuitenkaan 

voitu puhua, sillä varsinaista kehittämistyötä teki pelkästään valittu projektitiimi, jolloin 

juuri erityisesti heidän ymmärryksensä muotoiluajattelusta syveni. Organisaation muilla ta-

soilla kehittäminen ilmeni erilaisina toteutuksina ja uudenlaisena tekemisenä teknistä työtä 

tekevien keskuudessa.  

Tila-projektiin viitaten Emel totesi, kuinka projekti oli ollut mieletön organisaation näkökul-

masta, kun asioita tehtiin uudella tavalla. Tärkein oppi tämän projektin myötä liittyi siihen, 

miten asioita pystyi kokeilemaan rohkeammin: 

”No varmaan on opittu ja mä luulen, et yks suurin oppi on varmaan kans ollu 

just, että voidaan vähän kokeillaki asioita, et uus tapa, et ei tarvi aina heti 

ensimmäisenä olla niinku niin varma suunnitelma, et se heti onnistuu, koska 

sillon luultavasti, ni ollaan kyl, ei, harvoin kehitetään kovin paljon, se on ollu 

kyl varmaan niinku kokonaisuutena semmonen, et kokeillaan. Et vähän niinku 

se mentaliteetti on muuttunu siittä. Jos ei kokeilla, ni ainakaan voida sit sanoa, 
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että et ei heti ensimmäisenä etitä syyllistä. (-) Vähän rohkeammin kokeillaan.” 

(Emel, Tila-projekti) 

Haastateltavat uskoivat, että projektin opit näkyvät parhaiten seuraavassa projektissa, joka 

alkaa puhtaalta pöydältä. Oppimista uskottiin tapahtuneen organisaatiossa laajemminkin, 

mutta vaikea sanoa, miten. Applikaatio-projektin yhteydessä haastateltavat totesivat, että oli-

vat projektin myötä alkaneet harjoittelemaan asiakkaan kuuntelua. Projektin jäsenet kokivat, 

että suurempaa kulttuurista muutosta ei ole vielä tapahtunut: kaikkia päätöksiä ei tehdä asi-

akkaan parhaaksi, vaan liiketoiminta painottuu vahvasti. Nino ja Eeri kuitenkin totesivat hei-

dän vasta harjoittelevan tällaista kehittämisen tapaa, eikä projektiin valittu tapa tehdä ollut 

ideaali. Jatkossa asioita tehdään projektin myötä taas eri tavalla. Myös muutos yhdessä te-

kemisen suuntaan on koettu arvokkaaksi projektien myötä.  

Haastateltavat tiedostivat selkeästi sen, kuinka he ovat asiakaskeskeisyydessä ja -lähtöisyy-

dessä vasta sen sanoittamisen tasolla, mutta asiat eivät näy vielä toiminnassa: on hyvä ensi 

askel, että asioista puhutaan ja dokumenteissa mainitaan asiakaskokemus ja ”asiakas ensin”, 

mutta näiden kirjausten pitäisi aidosti alkaa näkymään toiminnassa, päätöksenteossa sekä 

keskustelussa.  

  

4.2 Narratiivit toiminnan teorian ja SAP-tutkimuksen valossa 

Tässä luvussa kuvaan, miten edellä esitetty asiakaslähtöinen kehittäminen toimintana ilmen-

tää strategiaa käytäntönä. Esitän, miten CHAT-viitekehyksen kautta esitetyt toiminnan ulot-

tuvuudet suhteutuvat strategian tekemiseen. Puhun toiminto-, käytäntö- ja toimijanarratii-

veista viitaten Fentoniin ja Langley (2011). Tässä luvussa keskityn tarkastelemaan myös, 

painottuuko jokin kolmion osa erityisesti. Esitän myös lyhyesti, miten CHAT-kolmion kes-

kiössä olevat tuotannon, jaon, vaihdon sekä kulutuksen prosessit toimivat ja vaikuttavat toi-

siinsa tässä organisaatiossa.  

Keskeiset kysymykset tässä luvussa tarkastelun taustalla ovat seuraavat: Mitä käytännön 

strategisen tekemisen arjessa tapahtuu toimijoiden narratiiveissa? Mitä ihmiset tekevät ja 

miten he vaikuttavat lopputulokseen? Miten ihmiset toimivat suhteessa strategiaan? Miten 

strategia käytäntönä syntyi tässä toiminnassa? 
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Tässä organisaatiossa käytännön harjoittajat — eli toimijat, jotka muokkaavat käytäntöjen 

rakenteita sen kautta, mitä he ovat, miten he toimivat ja mitä resursseja he käyttävät — ovat 

projektitiimin jäsenet. Heidän roolinsa projektien läpiviennissä oli keskeinen, ja heillä oli 

myös vahvin ymmärrys siitä, mitä projekteissa käytännössä tehdään. He käyttävät työväli-

neitä, seuraavat toimintamalleja sekä vastaavat lopputuloksen onnistumisesta. Kuitenkin 

käytännön harjoittajia ovat myös toteuttavan tason henkilöt, joille ei ollut yhtä selvänä se, 

mitä tehdään ja miksi, mutta he vastasivat konkretian luomisesta. Kolmantena osapuolena 

strategisten tavoitteiden saavuttamiselle oli johto: heidän ymmärryksensä siitä, mitä asiakas-

lähtöisellä kehittämisellä pyritään saavuttamaan, vaikuttaa laajasti organisaatiossa. Narratii-

veissa tämä osoittautui keskeisimmin siinä, kuinka haastateltavat toivoivat asiakaskokemuk-

sen kokonaisuuden systemaattista johtamista.  

Toimijuusnarratiivia tarkastellessa huomio keskittyy siis käytäntöjen harjoittajiin, joiden 

harteilla työtaakka oli. Heidän narratiiveissaan korostui työmäärä useaan otteeseen sekä se, 

kuinka jossain toisessa organisaatiossa samaa työtä tekisi paljon useampi henkilö. Toimijan 

roolista tarkasteluna asiakaslähtöinen kehittäminen keskittyi heidän panostukseensa sekä 

muotoilutoimiston tuomaan osaamiseen ja kompetenssiin. Kuitenkin projektitiimin ja muo-

toilutoimiston toimintaa rajoittavaksi tekijäksi todettiin johdon tahtotila ja riittämätön ym-

märrys asiakaslähtöisyydestä.  

Taktisen tason käytännön harjoittajana projektitiimi toivoi, että heillä olisi ollut mandaatti 

päätöksentekoon. Organisaation ylhäältä-alaspäin-johtaminen koettiin ongelmallisena, ja 

tämä toimintamalli heijastui myös projekteihin. Yleisesti todettiin, että johtajan tittelillä saa 

sananvaltaa. Tapausorganisaation kokoisessa toimintakontekstissa olisi haastateltavien mu-

kaan välttämätöntä, että projektin omistajuus olisi yhdellä henkilöllä. Tämän seurauksena 

päätöksenteko ei ollut aina paikallista. Organisaation liiketoiminnan arvon korostus aiheutti 

myös ristiriitaa taktisella tasolla, kun huomattiin, miten ”bisnes jyräsi” asiakkaan äänen. 

Tämä selkeästi vaikutti asiakaskokemuksen parantamiseen tähtäävien toimien lopputulok-

seen.   

Käsitän toimintonarratiivin suhteessa Engeströmin (1987) esittämiin CHAT-mallin sisäisiin, 

pienempiin kolmioihin, jotka kuvastavat eri ulottuvuuksien välistä vuorovaikutusta ja yh-

teistoimintaa, mistä toiminta myös muodostuu. Tuotanto on tekijän ja työvälineiden yhteis-

toimintaa, jolla aikaansaadaan lopputulos. Näissä narratiiveissa tuotanto toteutui asiakasläh-

töisen kehittämisen näkökulmasta siten, että useita palvelumuotoilulle tyypillisiä 
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menetelmiä ja välineitä käytettiin osana asiakasymmärryksen kartoittamista. Vaihtoproses-

sin viitatessa vuorovaikutustoimintaan, jossa säännöt välittävät tekijän suhdetta yhteisöön, 

kuvastavat johtoon liittyvät narratiivit. Sääntöihin lukeutuvat tässä tutkimuksessa toiminta-

tavat, ohjeet sekä erilaiset suunnitelmat. Päätöksentekomalli, mandaattikysymykset sekä kä-

sitys johdon tahtotilasta asiakaslähtöisyyteen toistuvat narratiiveissa, ja nämä tekijät ovat 

vaikuttaneet tekijöiden suhteeseen yhteisöä kohtaan. Toisaalta se on lisännyt yhteistyötä, 

mutta toisaalta vaikuttanut siihen, miten johtamiseen suhtaudutaan.  

Jakoprosessi voidaan ymmärtää työnjaon organisointina yhteisön jäsenten välillä. Työnjaon 

ulottuvuuteen kuuluvat tässä johtaminen, roolit sekä muotoilutoimiston rooli. Yhteisö taas 

viittaa tuloksissa yhteistyöhön, jaettuun ymmärrykseen sekä organisaation eri tasoihin. Nar-

ratiiveja jakoprosessista kuvaavat tässä aineistossa esimerkiksi haasteet organisaation eri toi-

mijoiden ja tasojen välillä. Yksi esimerkki liittyi siihen, miten ymmärrys eri työtä tekevien 

työnarjesta oli projektitiimille toisinaan epäselvää. Tämän seurauksena eri tasojen toimijoille 

ei ollut selkeää, miksi he tekevät asioita, joita heidän käsketään tehdä. Muotoilutoimiston 

kohdalla narratiiveissa nousi esiin haasteita esimerkiksi näkemyksiin liittyen, mutta asiat 

saatiin keskusteltua yhteistyön jatkamiseksi.  

Kulutusprosessia ilmentää se, miten yhteisö käyttää resursseja uudistuakseen. Resursointi 

nousi narratiiveissa esiin aikataulupaineiden kautta sekä puhuttaessa suoritusten onnistumi-

sista esimerkiksi asiakkaan äänen kuulluksi tulemisesta osana lopputulosta. Henkilöresurssit 

olivat tapausorganisaatiossa asiakaskokemuksen kehittämiseen pienet. Haastateltavien pu-

heessa kävi ilmi se, kuinka haastavaa strategisesti on onnistua, jos asioita hoidetaan aina 

kiireysjärjestyksessä ja akuuteinta asiaa kerralla.   

Puhe työn arvostuksesta nousi muutaman kerran esiin, kun haastateltavat pohtivat sitä, mistä 

olemattomat resurssit kertovat. Rakenteet, prosessit ja johtaminen voidaan nähdä toimintaan 

myötävaikuttavana tai vastustavana käytäntöinä. Tässä organisaatiossa haastateltavat totesi-

vat, että heiltä puuttuvat rakenteet ja prosessit palvelukehittämiselle. Toimintaa tukevia ele-

menttejä oli siten vähän, sillä projektinhallinta ja projektointi olivat aina kunkin vetäjän ja 

johtajan vastuulla.  

Toiminnot ovat tilannesidonnaisia ja sosiaalisesti saavutettavia, ja niiden on tarkoitus viedä 

kohti strategista tavoitetta (Jarzabkowski et al. 2007). Käytännön tekeminen ja käytännöt 

ilmenevät siinä, mitä käytännön harjoittajat tekevät. Niinpä jos taktinen taso jättää 
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esimerkiksi resurssihaasteiden vuoksi tekemättä asiakaskyselyitä tai testauksia, näkyy se 

suoraan myös lopputuloksessa. Organisaatiotasolla rakenteet ja prosessit eivät tukeneet pro-

jektitiimiä parhaan mahdollisen suorituksen aikaan saamisessa. Narratiiveista huokui tur-

hautuminen siihen, kuinka muutama henkilö tyypillisesti vetää projektit läpi eikä ”aika 

maksa organisaatiossa mitään”. 

Toiminnan sosiaalisesti muotoutuva rakenne ja kulttuurisidonnaisuus nousevat esiin narra-

tiiveissa monella tapaa: puhutaan ”talon tavoista”, tekemisen tavoista, arvostuksista, totu-

tuista toimintatavoista. Nämä muokkaavat keskeisesti osaltaan sitä, miten uudenlainen teke-

minen, palvelumuotoilulähtöinen kehittäminen, otetaan vastaan ja miten sitä aletaan strate-

gisesti toteuttaa.  

Käytäntönarratiivit ovat niitä, jotka syntyvät toiminnan keskellä, kun toiminta ymmärretään 

laajasti niin käyttäytymisenä kuin laajempinakin toimintamalleina. Käytännöt ovat myös 

institutionaalisia sääntöjä ja paikallisia käytäntöjä (Jarzabkowski 2005). Tässä tapausorga-

nisaatiossa säännöt painottuivat osana projektitiimin tekemistä usealla tavalla. Toisaalta nar-

ratiiveissa todettiin, kuinka projektit saavat ”liikkua vapaasti”, suoritusindikaattoreita ei seu-

rata, projektisuunnitelmat eivät ole keskeisiä eikä prosesseja ja projektinhallintaa ei juuri-

kaan ole. Toisaalta liiketoimintalaskelmilla oli merkitystä sekä sillä, miten organisaatiossa 

oli totuttu toimimaan. Uudella tavalla tekeminen oli haastavaa, mutta myös mentaliteettia ja 

ajattelutapaa muuttavaa.  

Käytännöt ovat kognitiivisia, käyttäytymisessä ilmeneviä, diskursiivisia, motivationaalisia 

ja fyysisiä, jotka yhdistyvät, koordinoituvat ja adaptoituvat rakentaen käytännön (Jar-

zabkowski et al. 2007). Tapausorganisaation käytännöt olivat ainakin tietyissä tapauksissa 

tilannesidonnaisia, mistä kertoo esimerkiksi se, miten projektinhallinta toteutui. Projektitii-

min vastuu käytäntöjen toteuttajana ja muovaajana oli merkittävä, sillä projektit olivat hei-

dän käsissään, vaikkakin varsinainen mandaatti puuttui.  

Strategista tavoitetta kohti ei edetty projektisuunnitelman kanssa tai KPI:tä laskemalla. Kui-

tenkin liiketoimintalaskelmat olivat edellytys projekteille. Takaisinmaksuajat laskettiin 

myös, mutta ne eivät olleet yhtä tarkan tarkastelun alla. Projektitiimille vaikutti olevan sel-

keää, mitä projekteilla tavoitellaan, mutta operatiiviselle tasolle tämä oli epäselvänä. Toi-

minnan tavoitteellinen kohde projekteissa oli asiakaskokemuksen parantaminen sekä loppu-

tuloksena pidettiin asiakastyytyväisyyden ja myynnin kasvua. Varsinaiset 
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suoritusindikaattorit eivät olleet keskeisessä roolissa. Liiketoimintalaskelmien rooli oli 

suuri, mutta kuitenkin projektit saivat edetä pitkälle, ennen kuin ne virallisesti hyväksyttiin. 

Yleisesti narratiiveissa ei noussut esiin strategisen tavoitteen sanoittaminen, minkä vuoksi 

varsinainen objektiivisuus ilmeni narratiiveissa vähäisenä.  

Tulokset osoittavat, kuinka keskeinen rooli toimijan sosiaalisella ryhmällä, eli yhteisöllä, 

säännöillä ja työnjaolla, on strategisessa toiminnassa. Erityisesti organisaation toimintatavat 

ja johtaminen nousivat keskeiseen asemaan, joiden sanoisin painottuvan CHAT-mallissa. 

Eniten kuitenkin haastateltavat puhuivat siitä, miten he ovat lopputulokseen vaikuttaneet te-

kemällä paljon töitä ja aikaa. Myös tapahtuneesta muutoksesta ja tyytyväisyydestä tai tyyty-

mättömyydestä lopputulokseen puhuttiin usein, vaikkakin tavoitteen sanoittaminen jäi vä-

häiseksi. Sen vuoksi mielestäni CHAT-mallissa korostuvat juuri toimija ja sosiaalinen 

ryhmä.  

Luvun lopuksi esitän tässä tulokseni vielä mukaillen Jarzabkowskin (2005) mallia, jossa yh-

distyvät toiminnan teoria ja strategia käytäntönä -viitekehitykset (kuvio 11). Tässä toimin-

nan vuorovaikutusta kuvaavat keskeisesti elementit merkittävimmästä käytännön harjoitta-

jasta eli projektitiimistä, organisaatiotekijät mahdollistamassa tai rajoittamassa käytännön 

harjoittajien roolia sekä tavoitteet asiakaskokemuksen parantamisesta, mihin vaikuttavat 

sekä projektitiimin että organisaatiotekijöiden vuorovaikutus suhteessa toteutuneeseen stra-

tegiaan.  

Kuviossa 11 osoitettu projektitiimin ja sosiaalisen ryhmän vuorovaikutus on käytäntöjä ra-

joittavaa tai mahdollistavaa toimijan, sääntöjen, yhteisön ja työnjaon kautta. Organisaation 

käytännöt rakentuvat ja muokkaantuvat merkittävästi näiden kolmion kärkien välillä, kun 

sosiaalisen ryhmän tekijät pitävät sisällään myös johtamisen, toimintamallit, roolit sekä yh-

teisön toimijat ja jaetun ymmärryksen. Myös käytännön harjoittaja ja strategian kohde —

motiivi— muokkaavat käytäntöjä, mikä ilmenee siinä, mitä haastateltavat kertoivat teke-

vänsä tavoitteisiin pääsemiseksi. Tapausorganisaation sosiaalinen ryhmä taas vaikuttaa ta-

voitteeseen ja toimintaan esimerkiksi tavalla johtaa asiakaskokemusta ja tarjota projektien 

toteutumiselle edellytykset.   
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Kuvio 11 Tulokset esitettynä strategia käytäntönä- ja toiminnan teorian viitekehyksessä Jarzabkowski (2005, 50) mukaillen 
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5 Lopuksi 

5.1 Yhteenveto 

Tapausorganisaation asiakaslähtöisestä kehittämisestä strategisena käytäntönä on havaitta-

vissa selkeitä, haastateltavien esiintuomia kipukohtia, mutta myös isoja onnistumisen hetkiä. 

Kertomukset aikataulu- ja resurssointihaasteista kertovat osaltaan siitä, kuten eräs haastatel-

tavakin totesi, minkä verran arvostetaan projektitiimin tekemää työtä. Ristiriita oli kuitenkin 

sen välillä, kuinka liiketoiminta ”jyräsi” asiakaslähtöisyydessä, mutta liiketoimintalaskel-

mien merkitys projekteissa oli vaihtelevan merkityksellinen. Ylipäänsä organisaation raken-

teet, prosessit ja strategiat olivat haastatellulle henkilöstölle epäselviä, suorastaan olematto-

mia.  

CHAT kuvaa tässä tutkimuksessa sitä, miten eri osapuolet kokevat strategian eli mitkä ovat 

eri tason toimijoiden sekä muuhun yhteisöön liittyvät narratiivit. Keskeisin havainto asia-

kaslähtöisestä kehittämisestä strategisena käytäntönä on se, että nimellistä strategisuutta or-

ganisaatio tasolla ei tunnisteta laisinkaan. Tämän vuoksi oli erityisen kiinnostavaa osoittaa, 

miten se käytännön tekemisessä ilmenee. Tässä tapausorganisaatiossa strategia käytäntönä 

muotoutuu tulosten perusteella vahvasti CHAT-malliin taktisen tason toimijoiden merkittä-

vän roolin kautta, mihin keskeisesti vaikuttavat organisaation vallitseva tila ja suhtautumi-

nen asiakaslähtöiseen kehittämiseen, mikä täten myötävaikuttaa strategioiden tekemiseen ja 

lopulta lopputulokseen. Lisäksi mallissa painottuu sosiaalinen ryhmä, johon lasken kuulu-

vaksi yhteisön, säännöt ja työnjaon.  

Johtaminen määrittää perustavanlaatuisesti niitä lähtökohtia, joista asiakaslähtöistä kehittä-

mistä aletaan tekemään. Narratiiveissa korostui haastateltavien toive ylimmän johdon tahto-

tilan muutokselle ja havaittiin erityinen tarve ”myllerrykselle”. Haastateltavat olivat hyvin 

tietoisia siitä, mitä muutoksia organisaatiossa tulisi tapahtua. Vahvinten näitä näkemyksiä 

toi esiin Selmi, jolla oli vahvin ymmärrys palvelumuotoilusta, ja hänen osaamisensa ja ym-

märryksensä projektien asiakaslähtöisessä onnistumisessa oli varmasti merkittävä.  

Tutkimuksessani esitettyjen toimijoiden näkökulmasta strategia käytäntönä ilmenee tekemi-

senä, jossa yksilöllä on näennäistä, mutta myös todellista vastuuta. Usein toistunut mandaat-

tikysymys osoittaa esimerkiksi sen, kuinka päätöksenteko ei jalkaudu toimijoiden toivomalla 

tavalla projektien omistajille ja niiden keskeisille toimijoille. Tämä osaltaan voi vaikuttaa 

erään haastateltavan nostamaan toteamukseen siitä, että kyseistä organisaatiota johdetaan 
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ylhäältä alas, vaikka johto ei sitä halua myöntää. Tapausorganisaation koko on suuri, ja toi-

mijoita on useissa erilaisissa tehtävissä. Lisäksi henkilöt, joita projektit koskivat, saattoivat 

toimia konsernin eri yrityksessä. Puhutaan siis ihmisistä, jotka toimivat erityyppisissä tehtä-

vissä tuntematta täysin toistensa arkisen työskentelyn tapoja.  

Strategia käytäntönä ilmenee keskeisesti myös näiden projektien asiakaslähtöisessä tekemi-

sessä siinä, kuinka varsinaista strategisuutta ei tunnisteta lainkaan. Organisaation johto pu-

huu ylätasolla siitä, kuinka he ovat toiminnassaan asiakaslähtöisiä, mutta käytännön proses-

seissa ja tekemisessä asiakaslähtöisyys ja -keskeisyys ovat pääsääntöisesti palvelumuotoilu-

toimiston ja talon sisäisten palvelumuotoilutaustaisten henkilöiden mielen päällä. Haastatte-

luissa käydyt keskustelut siitä, miten palvelua ja konseptia ei koko organisaatiotasolla edes 

välttämättä ymmärretä samalla tavalla osoittaa sen, kuinka laajemmassa kuvassa palvelu-

henkisyys ja konseptien asiakaslähtöinen kehittäminen jäävät vähäiselle huomiolle. Kuiten-

kin haastateltavat vaikuttavat olevan tietoisia ja ylpeitä siitä, kuinka paljon he keräävät pa-

lautteita, tekevät kyselyitä ja kuinka paljon heillä on asiakasymmärrystä projektien taustalla. 

Yleinen narratiivi oli myös se, että haastateltavat kokivat tietävänsä asiakkaittensa tarpeet ja 

toiveet, ja että palvelun tarve on melko yksinkertainen. Varsinaisen haastamisen teki muo-

toilutoimisto, mikä ei toiminut haastateltavien mukaan aina ihanteellisella tavalla tapausor-

ganisaation henkilöstön ottaessa ehdotukset vastaan liian realistisesti ja pragmaattisesti. 

Yhteisön tarve yhteneväiselle, systeemiselle ja päämäärätietoiselle tekemiselle vaatii jaettua 

ymmärrystä ja keskustelua asiakaslähtöisyydestä, mitä myös haastateltavat nostivat esiin ja 

toivoivat. Laajemmin aineisto herätti kysymyksen siitä, minkä verran palvelua itsessään ar-

vostetaan. Toimintaan ja tekemiseen ovat vaikuttaneet vahvasti yhteisön eli organisaation 

asettaman raamit, joissa toimijat toimivat. Toimijat ovat ikään kuin tehneet näissä raameissa 

kaikkensa siten, miten organisaatiossa on ollut soveliasta toimia. Useita sääntöjä, toiminta-

tapoja ja normeja kyseenalaistetaan ja pidettiin omituisina sekä hämmentävinä, ja ne selke-

ästi haittaavat toiminnan tehokkuutta ja parhaan lopputuloksen saavuttamista. Näen, että näi-

den projektien myötä syntyi uusia käytäntönä, joiden myötävaikuttamisessa muotoilutoimis-

tolla oli keskeinen rooli. 

Tapausorganisaation asiakaslähtöisessä kehittämisessä painottui mielestäni projektitiimin 

voimakas rooli, jossa tiimin tahtotila oli suuri ja paineet varsin kovat. Välineiden ja projek-

titiimin tahtotilan näkökulmasta asiakaslähtöisen tekemisen strategisuus on melko vahvaa, 

sillä toimijat ovat käyttäneet kattavasti useita eri menetelmiä palveluiden hahmottamiseen. 
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Projektijäsenten ja haastateltavien roolista välittyy laaja osaaminen ja kompetenssi sekä se, 

että töitä projektien eteen on tehty paljon.  

Tulokset osoittavat mielestäni hyvin sen, mitä asiakaslähtöinen kehittäminen ja tekeminen 

käytännössä vaatii organisaatiolta, kun halutaan siirtyä puheen tasolta tekoihin. Käytännön 

työssä asiakaslähtöinen kehittäminen ilmeni pääasiallisesti merkittäviltä osin muotoilutoi-

miston tuomasta haastamisesta ja menetelmistä. Projektien kohdalla ei voida kuitenkaan pu-

hua strategisesta, selkeisiin päämääriin pyrkivästä toiminnasta.    

  

5.2 Teoreettiset johtopäätökset 

Aineiston analyysia ohjasi keskeisesti erityisesti Engeströmin (1987) esittämä CHAT-malli 

ja sen ulottuvuudet, jotka olivat löydettävissä haastatteluista eri painotuksin. Tarkoitukse-

nani luvussa 4.1 oli esittää, miten tämä kolmio painottuu tapausorganisaatiossa. Luvussa 4.2 

tulosten kuvailua ohjasi osittain Jarzabkowskin (2005) esittämän strategia käytäntönä toi-

minnan teorian viitekehys. 

Tulokseni ovat samankaltaiset Jarzabkowskin (2005) havaintojen kanssa, joista keskeisim-

pänä oli tässä tunnistaa todelliset strategian toteuttajat, käytäntöihin keskeisesti vaikuttavat 

tekijät sekä näiden kahden kolmion ”kärjen” vaikutus tavoitteelliseen toimintaan ja lopputu-

lokseen. Tämä sovellettu malli strategiasta käytäntö toiminnan teorian kautta ilmentää myös 

vahvasti Jarzabkowskin et al. (2007) jaottelua strategian tekemisen kolmesta eri tekijästä eli 

toimijasta, toiminnosta ja käytännöistä.  

Whittingtonin (2006, 619) mukaan toiminnan, käytäntöjen ja toimijan välisen alliteraation 

tarkoitus on vahvistaa niiden yhteyttä. Tässä tutkimuksessa keskeistä on ollut jatkuva käy-

täntöjen, toiminnan ja toimijoiden välinen tarkastelu. Toimijuusnarratiiveissa kysytään, 

keitä ovat ne ihmiset strategiatyössä ja miten he ymmärtävät roolinsa strategeina (Fenton & 

Langley 2011, 1180). Toimintonarratiivi viittaa siihen, mitä toimijat varsinaisesti tekevät 

osana strategista toimintaa. Käytäntönarratiivit viittaavat niihin käyttäytymisen muotoihin, 

joista on tullut institutionaalisia ja ne ovat saavuttaneet tietyn vakauden tason ja rutiinin or-

ganisaatiossa (Fenton & Langley 2011, 1179). Tässä tutkimuksessa toimijuusnarratiivi vas-

tasi kysymykseen siitä, keitä ihmiset strategiatyössä ovat. Toimintonarratiivi taas paljastivat, 

mitä he ovat käytännössä tehneet osana strategisen tavoitteen saavuttamista. 
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Käytäntönarratiivissa myös ilmeni, mitkä käytännöt oli koettu hyväksytyiksi tavoiksi toteut-

taa strategiaa käytäntönä.  

Leontjev on esittänyt toiminnan kolmeksi tasoksi toimintoa, tekoa ja operaatiota: teot ovat 

tietoisia, tavoiteorientoituneita prosesseja, jotka on suoritettava lopputuloksen toteutu-

miseksi. (Crimalt-Alvaro & Ametller 2021; Kaptelinin & Nardi 2006). Weckrothin (1992, 

66) jaottelua mukaillen tässä tutkimuksessa toiminta asiakaskokemuksen parantamiselle on 

ollut asiakaslähtöinen kehittäminen, kun toimijan toiminnan kohteena on ollut pärjätä kil-

pailussa ja menestyä tulevaisuudessakin. Tekoja tai toimintoja ovat olleet ne asiat, joita on 

tehty tietoisesti, jotta päästään haluttuun päämäärään. Tässä tapauksessa kehittämisprojektin 

eri vaiheet ja vaiheissa tapahtuneet tilanteet ovat olleet edellytys kohteen saavuttamiselle. 

Toiminto koostuu teoista, jotka ovat esimerkiksi käytäntöjä, ja teot vastaavasti koostuvat 

operaatioita. Operaatiot ovat teon toteuttamisen keinoja, joita ovat olleet esimerkiksi asia-

kastarpeen selvittäminen esiselvitysvaiheessa, pilotin tekeminen, käytännön toteutus ja tes-

taaminen. 

Tarkasteltaessa strategiaa käytäntönä se nähdään jonain, mitä ihmiset tekevät eli puhutaan 

aktiivisesta toiminnasta. Johnson (2007, 4) on esittänyt, että tarkasteltaessa strategiaa käy-

täntönä on keskeistä kysyä, mitä strategian tekemiseen sitoutuneet ihmiset todellisuudessa 

tekevät ja miten he vaikuttavat lopputulokseen. Hänen esittämistään tämän tarkastelutavan 

eduista näissä johtopäätöksissä on keskeistä tarkastella sitä, mitä johtajat aidosti tekevät joh-

taakseen strategioita sekä mitä tämän tutkimuksen perusteella tullaan havainneeksi strate-

gian syvemmän tason haasteista. Tässä tapaustutkimuksessa kävi keskeisesti ilmi, mikä joh-

tajuuden rooli organisaatiossa oli puhuttaessa palvelukehityksestä. Johtaminen ei ollut sys-

temaattista, eivätkä haastateltavat aina kokeneet, että heidän työtään ja aikaansa olisi arvos-

tettu. Narratiiveissa johto ei siten saanut merkittävää roolia osana strategista toimintaa.  

Käytäntö on Katilan (2015, 137) mukaan toisiinsa linkittyvien toimintojen kokoelma, joka 

vakiinnuttaa yhteisöllistä toimintaa, mikäli toiminnot on sosiaalisesti tunnistettu ja ne tuot-

tavat järjestystä. Tapausorganisaatiossa vallitsevat käytännöt olivat narratiiveissa suurilta 

osittain uusien käytäntöjen sanoittamista, sillä kyseessä oli täysin uudenlainen tapa kehittää 

palveluita. Narratiivit muutoksesta ajattelussa ja toiminnassa kuvaavat juuri tätä ilmiötä 

osana varsinaisia käytäntöjä.  
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Esitän tulosteni teoreettiset johtopäätökseni myös suhteessa toiminnan teorian perusperiaat-

teisiin (Kaptelinin & Nardi 2006), jotka esittelin aiemmin luvussa. Toiminnan teoriassa ob-

jektiorientoituneisuus kuvaa sitä, kuinka toimijoiden tekeminen suuntautuu jotain kohti eli 

unelmat ja tunteet ovat suuntautuneina johonkin objektiin. Tekemisen kohde on sellainen, 

joka motivoi ja suuntaa toimintaa. Konkreettisia toimia voidaan arvioida sen mukaan, miten 

ne vaikuttavat kohteen saavuttamiseen. Toiminto kokonaisuudessaan sekä toimija-kohde-

suhde kuitenkin määrittävät sen, miten toimija ja kohde kehittyvät. (Kaptelinin & Nardi 

2006, 66.)  

Tutkimuksen narratiiveissa objektiorientoituneisuus näkyi toimijuuden kautta melko vähän. 

Strategiset tavoitteet todettiin, mutta varsinaisissa narratiiveissa itse toiminnan kohteellisuus 

ei toistunut kovin usein tai se, että mitä kaikilla toimilla ja valinnoilla pyrittiin saavuttamaan. 

Lopputuloksesta puhuttiin jonkin verran, mutta nämä puheet keskittyivät siihen, mitä olisi 

vielä voitu tehdä toisin tai siihen, että tulos oli hyvä. Tarve muutokselle ja myllerrykselle 

sekä toteamukset siitä, että asiakaslähtöistä kehittämistä vasta opetellaan tukevat näkemys-

täni siitä, että toiminta ei narratiiveissa ollut merkittävästi tavoitesuuntautunutta. Toimijoi-

den puheessa tämä toteamus ei noussut esiin, mutta käytännöt tukivat tavoitteita.  

Sisäistäminen-ulkoistaminen ovat prosesseja, jotka liittävät ihmisen mielen sen sosiaaliseen 

ja kulttuuriseen ympäristöön. Näillä prosesseilla on kaksi ulottuvuutta: Ensimmäinen vastaa 

tarpeeseen erottaa psyykkisen prosessit ja ulkoinen käyttäytyminen. Toinen ulottuvuus vas-

taa tarpeeseen erottaa yksilölliset ilmiöt kollektiivisista. (Kaptelinin & Nardi 2006.) Sisäis-

täminen ja ulkoistaminen ilmenevät strategia käytäntönä -narratiiveissa mielestäni sääntöjen 

ja työnjaon ohjaamana ja määrittämänä. Toimijat havaitsevat jatkuvasti, mitä ympäristö ja 

yhteisö heidän olettaa ja osoittaa tekevän. Tässä tapausorganisaatiossa ulkoinen käyttäyty-

minen ilmenee niiden toimintatapojen mukaan, joihin organisaatiossa esimerkiksi johto on 

tottunut, ja mikä siten valuu alemmille tasoille.  

Kuten toiminnan teoriaa käsittelevässä luvussa totesin, painottaa teoria Kaptelinin ja Nardin 

(2006) mukaan sosiaalisten tekijöiden sekä ihmisten ja ympäristön välistä vuorovaikutusta, 

minkä vuoksi välineiden välittäminen on keskeisessä roolissa. Välineet muokkaavat ihmis-

ten tapaa olla vuorovaikutuksessa todellisuuden kanssa. Toiseksi välineet reflektoivat toisten 

ihmisten kokemuksia, jotka ovat aikaisemmin yrittäneet ratkaista samankaltaista ongelmaa. 

Välineiden rooli on liittää ihmiset objektiiviseen maailmaan, kulttuuriin ja historiaan. Näissä 
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narratiiveissa nousi vahvasti esiin välineiden arviointi ja kriittisyys niitä kohtaan niistä ky-

syttäessä.  

Lyhyesti totean myös, että tuloksista on havaittavissa varsinaiseen asiakaslähtöiseen teke-

miseen liittyviä vahvistuksia osana teoriataustaani (luku 2). Aineistosta on havaittavissa esi-

merkiksi siiloutumisen ilmiö, jossa eri tasojen ja yksiköiden toimijat tekevät asiakaslähtöistä 

kehittämisestä toisistaan irrallaan. Tätä ilmentää se, kuinka esimerkiksi asiakasstrategia ei 

ollut yhteydessä teknisen puolen strategian kanssa. Vuokon (1997, 29–33) mukaan organi-

saation asiakaslähtöisyyttä voidaan tarkastella strategisen, taktisen ja operatiivisen tason 

kautta, jossa asiakkaalle näkyvin taso on operatiivinen. Tässä tapausorganisaatiossa strate-

ginen taso kuvasi organisaatiossa vallinnutta tilaa lähteä tekemään asiakaslähtöistä kehittä-

mistä. Organisaatiossa oli tehty päätös asiakaslähtöisyydestä, mikä ilmeni esimerkiksi asi-

akkaille osoitetuissa arvoissa. Taktisella tasolla palveluita alettiin kehittää organisaation ko-

koon nähden ketterästi. Operatiivisesta näkökulmasta taas kuunneltiin asiakkaiden palaut-

teita.  

  

5.3 Pohdinta ja jatkotutkimusaiheet 

Tutkimus on mielestäni ansiokas siinä mielessä, että onnistuin jäsentämään suuren kokonai-

suuden kahden merkittävän teorian kautta. Tiesin, että aihe on kompleksinen ja laaja, mutta 

se haastoi kuitenkin sopivasti ajatteluani. Jälkikäteen ajateltuna olisin voinut yksinkertaistaa 

aihetta esimerkiksi koskemaan pelkästään toiminnan teoriaa tai strategia käytäntönä -tutki-

musperinnettä. Kuitenkin näiden kahden teorian rajapinnat olivat niin yhtenäiset, että halusin 

haastaa itseäni ymmärtämään kokonaisuutta paremmin. Toisena jäin pohtimaan, olisiko uu-

sien narratiivien tuottaminen ollut parempi ratkaisu tulosten esittämisen kannalta.  

Uskon, että sain kuvattua kokemuksia ilmentävät narratiivit sellaisinaan kattavasti tutkimuk-

sessa. Haasteena narratiivien esiintuomiselle oli aineiston luonne ei-tyypillisenä narratiivi-

sena aineistona sekä se, että haastateltavilta ei suoraan selvitetty CHAT-mallin elementtien 

kautta sitä, miten strategia käytäntönä ilmeni heidän mielestään. Tähän liittyen yksi jatko-

tutkimusaihe voisikin olla tarkastella aihetta suoraan näistä ulottuvuuksista kysymällä.   

Tutkimuksen tulokset auttavat ymmärtämään, mitä kaikkea strategisessa toiminnassa tulee 

ottaa huomioon kokonaisuuden, toiminnan vaikuttavuuden ja lopputuloksen kannalta 
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käytännön arjessa ja työssä. Keskeistä on muistaa, että tässä organisaatiossa painottuneet 

tietyt ulottuvuudet ja elementit ovat yleistettävissä vain tähän organisaatioon. Tapauskohtai-

suus ilmentää sitä, miten havainnot ovat kyseiseen kulttuuriin sidonnaisia. Myös käsitteet 

kuten käytäntö, toiminta ja toimijuus ovat itsessään laajoja ja kompleksisia, minkä vuoksi 

näiden yhteen vetäminen on haastava.  

Käytännön soveltamismahdollisuutena tuloksilleni näen sen, miten strategiaa voidaan tar-

kastella toiminnan teorian valossa tietyssä kontekstissa, joka oli tässä tapauksessa asiakas-

lähtöinen kehittäminen. Koen, että tulosten tärkein arvo oli se, että sain haastateltavien ko-

kemukset ja narratiivit esiin kattavasti, ja ne osoittavat käytännön työn kriittisen merkityksen 

siinä, miten strateginen toiminta onnistuu. Mielestäni onnistuin vastaamaan kysymyksiin 

kattavasti. Kuitenkin, kuten edellä totesin, olisin voinut rajata myös aihetta koskemaan tar-

kemmin tiettyä osaa toiminnan teoriaa tai strategia käytäntönä -suuntausta.  

Jatkotutkimusaiheena lähtisin näiden tietojen valossa selvittämään sitä, miten yksilö osana 

strategista toimintaa suhtautuu siihen, elää sitä ja kokee sen. Vaikka toiminta on kollektii-

vista ja sosiaalisesti muotoutuvaa, olisi mielenkiintoista tarkastella erityisesti yksilön mielen 

(sisäistämisen) prosessia siinä, miten strateginen toiminta ja tekeminen jäsentyvät hänelle. 

Tämä näkökulma on kiinnostava varsinkin ottaen huomioon toimijan keskeisen roolin käy-

tännöissä. Toisena jatkotutkimusaiheena voisi tarkastella sosiaalisesta näkökulmasta sitä, 

miten keskusteluissa rakentuu ymmärrys siitä, mitä strategisella toiminnalla tavoitellaan ja 

miten yksilöt ymmärtävät tavoitteen. Asiakaslähtöisen kehittämisen näkökulmasta tutkimus-

tulokset tarjosivat vahvistusta monille jo tiedostetuille tekijöille osana asiakaslähtöisyyden 

toteutumista palvelujen muotoilua. Esimerkiksi siiloutumista ilmeni myös tapausorganisaa-

tiossa, minkä näkökulmasta voisi olla hedelmällistä tutkia sitä, mitä sellaista organisaatiossa 

ja yhteisössä tapahtuu, joka vuorovaikutuksessa aiheuttaa tämän ilmiön. 

Whittington, Jarzabkowski, Mayer, Mounoud, Nahapiet ja Rouleau (2003) tarkastelevat ar-

tikkelissaan, kuinka strategia pitäisi ottaa tosissaan niin tutkimuksen kuin koulutuksenkin 

kentällä kolmen merkityksen kautta, joista yksi viittaa siihen, kuinka aihepiirissä itsessään 

tulisi ryhtyä tekemään systemaattista tutkimusta. Strategia on tutkimuskenttänä todella laaja 

aihe, ja se nähdään alttiina manipuloinnille, jolloin aiheen muut tutkijat jäävät helposti ”an-

saan”. Jatkotutkimusta tehtäessä on mielestäni kriittistä kiinnittää huomiota juuri tähän huo-

mioon. Strategian tausta ja tutkimushistoria on syytä tuntea perustavanlaatuisesti, jotta siitä 

voi lähteä tekemään uutta tutkimusta.  
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Liite 1 

TYÖPAJA: Palvelumuotoiluprosessin kartoitus palvelumuotoilijoiden kanssa 

Tarkoituksena on ymmärtää, miten palvelumuotoilu kontribuoi ja vaikuttaa yrityksen pro-

sesseihin. 

1.     Oliko palvelumuotoilu / olitko mukana tässä vaiheessa? 

2.     Mitkä olivat vaaditut KPI:t tässä vaiheessa? 

3.     Mitä piti saavuttaa / Mitä vaadittiin tässä vaiheessa? 

4.     Keitä toimijoita oli mukana tässä vaiheessa? Mitkä olivat heidän roolinsa? 

5.     Mikä oli antamasi / PaMun antaman panos tässä vaiheessa? 

6.     Mitkä olivat ne palvelumuotoiluaktiviteetit, jotka tehtiin tässä vaiheessa? 

7.     Mitkä olivat käytetyt työkalut ja menetelmät tässä vaiheessa? 

8.     Mitkä olivat outputit / deliverables (suoritteet) tässä vaiheessa? 

9.     Mitkä olivat koetut haasteet tässä vaiheessa? Mikä meni hyvin? Mikä ei mennyt hyvin? 

Miksi? 

10.  Mikä oli tämän vaiheen tulos? Mitkä olivat odotukset? Saavutettiinko ne? 

  

 

 

 

 

 


