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Esityksen 
tavoite ja sisältö

TAVOITE:

§ Herättää keskustelua strategiaprosessin 
metodologioista ja näiden metodologioiden 
muutoksesta.

SISÄLTÖ:

§ Muotoiluajattelu ja kehittävä työntutkimus

§ Kaksoistimantti strategiatyön prosessimallina

§ Strategiaprosessi ekspansiivisena oppimisena

§ Case Muutoslaboratorio automaatiofirmassa
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Strategiaprosessi

§ Toimintaympäristön muutos haastaa dialektiset suhteet 
monella tasolla:

§ Strategian laadinta vs. strategian toimeenpano
§ Strateginen johto vs. operatiivinen taso

§ Organisaatiokeskeisyys vs. avoimuus
§ Tuottaja vs. asiakas

§ Luokittelu vs. systeemisyys

§ Mitä tehdään?           Miten tehdään?
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Mitä on 
muotoiluajattelu?
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2. Muotoilu  
palveluna

4. Muotoilu 
yhteiskehittelynä

1. Tuotteen tai 
palvelun 

määrittely

3. Tuotteen tai 
palvelun 

yhteismäärittely

Ratkaistavan 
ongelman 
reunaehdot

Asiakkaan
osallisuus kohde toimija

avoin

suljettu
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Perinteinen 
transaktio: 

Asiakas yrityksen 
kohteena. Yritys olettaa 

asiakkaan tarpeen, 
innovoi ja tuottaa 

tarjoaman. Asiakas 
kuluttaa.

Palvelumuotoilu: 

Yritys kerää tietoa 
asiakkaan tarpeesta ja 

vastaa tähän tarpeeseen 
innovoimalla ja 

tuottamalla tarjoaman. 
Asiakas kuluttaa.

Yhteiskehittelevä 
palvelumuotoilu:

Yritys ja asiakas jakavat 
yhteistä välineistöä 
(esim. alusta), jonka 

avulla yhteiskehittelevät 
tarjoaman. Asiakas 

tasavertaisena 
arvonluojana

Mitä on  palvelumuotoilu?



Pohdintatehtävä
Miksi muotoiluajattelu soveltuu aikaamme 

erityisen hyvin?

www.kirsielinakallio.fi
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https://www.menti.com/ijd8ekhr4h

Tulokset: 
https://www.mentimeter.com/s/2fa5a
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Miksi 
palvelumuotoilu 

sopii 
menetelmänä 

tähän hetkeen?
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Asiantuntijuus

Tiedon
laatu

Ratkaistava 
ongelma

mekaaninen komplementaarinen

yksilön 
ominaisuus

yhteisössä 
jaettu

määritelty

avoin
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(Liike)toiminatamalli

(Liike)toiminnan 
prosessit ja 
teknologiat

Tuotteet ja palvelut

Liiketoimintaympäristön muutokset
tuottavat jännitteitä toiminnan rakenteeseen.

a
s

Mihin palvelumuotoilua voi hyödyntää?

a
s

a
s

a
s

Teknologinen kehitys

Talouden suhdanteet

Kilpailun kiristyminen

Asiakkaiden tarpeet
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Konkreetti
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tiAnalyysi ja ongelman määrittely

Uuden toimintamallin konseptointi 

ANALYYSI TOIMEENPANO

Kaksoistimantti strategian muotoilun prosessimallina



Kehittämistyön 
välittyneisyys

§ Muodollinen yleistäminen (formaali logiikka)

§ Luokitellaan ilmiöitä niiden ominaisuuksien ja piirteiden 
mukaan

§ Esimerkkinä ’core competence’ -käsitteen käyttö 
(Schaupp & Virkkunen, 2017)

”Kartta tärkeämpi kuin maasto.”

§ Teoreettinen yleistäminen (dialektinen logiikka)

§ Luokitellaan ilmiöiden välisisä suhteita

§ Esimerkkinä toimintajärjestelmän kolmiomalli 
(Engeström 1987) kehittävässä työntutkimuksessa

”Kartta väline suunnistaa maastossa.”
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Toimintajärjestelmän kolmiomalli

Engeström, 1987

Tekijä Tekijä

Välineet Välineet

Yhteisö YhteisöSäännöt SäännötTyönjako

Kohde

Työnjako

Kohde
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Ekspansiivisen oppimisen sykli

1. Tarvetila

2. Kehityshistorian ja 
nykytilan 

jännitteiden analyysi

3. Uuden 
toimintamallin 

muotoilu

4. Kokeilu ja arviointi

5. Vakiinnuttaminen

Engeström, 1987

Ensimmäisen asteen 
ristiriita käyttöarvon 
ja vaihtoarvon välillä

Kolmannen asteen 
ristiriita uuden ja 
vanhan välillä

Toisen asteen ristiriita 
toiminnan kohteen ja 
muuttuneen 
elementin välillä

Neljännen asteen 
ristiriita 
naapuritoimintojen 
välillä



Rajanylityslaboratorio
automaatiofirmassa
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Muutoslaboratorio

§Osallistava
kehittämismenetelmä, jossa
fasilitoituna toteutetaan
yhteistä analyysia ja uuden
toimintamallin muotoilua

§Yhdistää vuoropuheluun mm. 
§ strategian ja arkityön

§ teorian ja toiminnan

§ historian, nykyisyyden ja 
tulevaisuuden



Yhteisen 
analyysin 
tulokset

§ Yhteisen analyysin tuloksena määriteltiin
seuraavia toiminnan jännitteitä:

§ Uuden liiketoiminnan skaalaaminen vs. 
sen laadullinen kehittäminen

§ Tuotteisiin ja työtunteihin perustunut
laskutus vs. asiakkaan arvoperusteinen
laskutus

§ Osaamisen levittäminen ja 
standardointi vs. asiantuntemuksen
syventäminen



Tiekartta
uuteen
toimintaan

§ Uusi toimintamalli, joka ratkaisee tunnistetut
jännitteet

§ Luonteeltaan laadullinen, ei määrällinen

§ Kokeilu ja iterointi asiakasprojektissa

§ Vakiinnuttaminen (yksilöiden
perehdyttäminen uuteen toimintamalliin)



Pohdintatehtävä

Miksi yksilöiden 
kurssittaminen ei olisi 

ratkaissut 
automaatiofirmassa arkityön 

jännitteitä?
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Miksi
Muutoslaboratorio?

§ Yksilöiden osaamista kehittävät
menetelmät (esim. kurssitus) eivät tuota
oppimista yhteisön kyvykkyyden tasolla.

§ Kyseessä on uusi liiketoiminta, josta
kenelläkään ei ole vielä kokemuksia.

§ Liiketoimintamalli on kompleksinen
kokonaisuus, jota ei sinällään voi
kopioida ja jalkauttaa.



Kehittämisen 
trendit 

työelämässä

STUDIA PAEDAGOGICA: KEHITTÄMISEN TRENDIT 
TYÖELÄMÄSSÄ 3 OP KEVÄT 2021

Kaikille avoin verkkokurssi Helsingin yliopistossa! 

Ilmoittaudu ja katso tarkemmat tiedot:

https://courses.helsinki.fi/fi/ayeduk000/136385889

www.kirsielinakallio.fi



Lähteet:

§ Davydov V.V. (1999) What is Real Learning Activity? In: M. Hedegaard & J. Lompscher
(Eds.) Learning Activity and Development. Aarhus: University Press. 

§ Engeström, Y. (1987) Learning by Expanding, Orienta-Konsultit Oy, Helsinki.

§ Kallio, K. (2010) The meaning of physical presence: an analysis of the introduction of 
process-optimisation software in a chemical pulp mill. Chapter 2, pp. 25-48 in H. Daniels, 
A. Edwards, Y. Engeström, T. Gallagher & S. Ludvigsen. Activity Theory in Practice. 
London & New York: Routledge.

§ Leont’ev, A.N. (1978) Activity, Consciousness, and Personality, Prentice-Hall, Englewood 
Cliffs. 

§ Normann, R. (Reprinted 2007). Reframing Business: When the Map Changes the Landscape. 
Chichester: John Wiley & Sons Ltd.

§ Miettinen, S. (toim.) (2014) Muotoiluajattelu. Teknologiateollisuus, Teknova.

§ Törrönen, V. (2020) Johdatus muotoiluajatteluun ja palvelumuotoiluun. Julkaisematon 
luentomateriaali, Tampereen Kesäyliopisto.

§ Schaupp, M. & Virkkunen, J.(2017) Why a management concept fails to support managers’ 
work : The case of the ‘core competence of a corporation. Management Learning , vol. 48 , 
no. 1 , pp. 97-109 .

§ Vargo, S. L., and Lusch, R. F. (2004) Evolving to a New Dominant Logic for Marketing, 
Journal of Marketing, 68(1), 1-17.

§ Virkkunen J. and Newnham D.S. (2013) The Change Laboratory A Tool for Collaborative 
Development of Work and Education, Sense Publishers, Rotterdam.

§ Vygotsky, L.S. (1978) Mind in Society: The psychology of higher mental functions, Harvard 
University Press, Cambridge, MA.

www.kirsielinakallio.fi



Kiitos!

§ Kirsi Elina Kallio

§ www.kirsielinakallio.fi

www.kirsielinakallio.fi




