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Esipuhe
Asiakkailla, jotka palkkaavat minut ja tiimini ratkaisemaan jotain liiketoiminnan
ongelmaansa, on viime aikoina toistuvasti ollut projekteille myös eräänlainen varjoagenda. Yhä useammin törmään asiakkaan toiveeseen, että he itsekin oppisivat
yhteisen projektimme kautta ihmislähtöisen kehittämisen metodiikkaa. Asiakas on
vakuuttunut siitä, että ihmisymmärryksen nivominen osaksi kehitystyötä on jatkossa välttämätön edellytys menestymiselle. Niinpä hän toivoo kyvyn siirtyvän
omaan organisaatioonsa – katsomalla päältä konsulttien työskentelyä. Tämä tietenkin epäonnistuu lähes poikkeuksetta.
Siksi tämä kirja. Olen viime ajat käyttänyt kaiken työaikani tämän ongelman ratkaisemiseen: ihmislähtöisen kehittämisen kyvyn todelliseen synnyttämiseen asiakkailleni. Sen aikaan saaminen on lopulta heille paljon tärkeämpää kuin yksittäisen liiketoimintahaasteen selvittäminen, mihin kaltaisiani ihmisymmärrykseen
keskittyneitä strategiakonsultteja perinteisesti käytetään. Tämä kirja kokoaa ja
esittää nyt muillekin tähän mennessä aiheesta oppimani.
Olen pohjattoman kiitollinen kahdelle suomalaiselle konsulttiyhtiölle, Gemicille
ja Palmulle. Gemic on parinkymmenen uteliaan ihmistieteilijän yhteisö, joka auttaa sellaisia globaaleja yritysjättejä kuin Procter & Gamble, Duracell, Audi, Nikon
ja BASF ymmärtämään, mihin ihmisten käyttäytyminen ja kulttuuri ovat muuttumassa, ja kääntämään tätä strategisiksi valinnoiksi. Palmu taas on Pohjoismaiden
suurin ja monin tavoin menestynein palvelumuotoilutoimisto. Monet katsovat
juuri Palmun tuoneen Suomeen ensimmäistä kertaa design-ajattelun osaksi liiketoiminnan kehittämistä. Suomessa on toki monta muutakin hienoa konsulttiyhtiötä, mutta nämä kaksi ovat olleet omat opinahjoni ihmiskeskeiseen kehittämiseen.
Jos tässä kirjassa on jokin sanoma, se on tämä: Nopeasti muuttuvassa maailmassa
yritysten ja muunkinlaisten yhteisöjen tulee kehittää kykyään ymmärtää ihmistä,
tai peräti ihmisyyttä, kuten olen sen otsikkoon muotoillut. Tämä ymmärrys on
keskeinen ja yhä välttämättömämpi kilpailukyvyn lähde, koska ihmisten käyttäytyminen ja kulttuuri muuttuvat tällä hetkellä nopeammin kuin koskaan. Tätä ymmärtämisen tapaa on mahdollista kehittää systemaattiseksi toiminnaksi sekä yksilötasolla että kokonaisen yhteisön tasolla. Avaan tässä kirjassa, miten se tehdään,
ja erityisesti vastaan kysymykseen, miten tässä muutoksessa pääsee alkuun.
Yksilötason kehitysmahdollisuuksista olen itse rohkaiseva esimerkki. Olin urallani jo niin syvällä perinteisemmässä liiketoiminnan kehittämisessä, että olin oikeastaan melko kyvytön mihinkään muuhun. Sitten sain yllättäen mahdollisuuden
opetella täysin toisenlaisen näkökulman strategiaan ja kehittämiseen. Jos minä
kykenin siihen, aika moni muukin kykenee.
Entä sitten kokonaisen organisaation näkökulman muuttaminen? On ironista, että
lähdin konsulttiuralle silloisesta OP-Pohjolasta, jossa ei oman käsitykseni mukaan
ollut mahdollista oppia ihmiskeskeistä kehittämistä. Olen harvoin ollut yhtä pahasti väärässä. Muutaman viime vuoden aikana OP-ryhmästä on nimittäin tullut
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Suomen merkittävin ihmisymmärrykseen pohjaava kehitysorganisaatio Suomessa.
Kerron tässä kirjassa myös sen, miten tämä on tapahtunut.
Valitsin tehdä tämänkin kirjani e-kirjan muotoon, jotta sen ajatukset leviäisivät
nopeimmin. Ei ajatusten levittäminen selluloosalle painettunakaan ole aivan toivotonta, mutta hidasta ja kallista se kuitenkin on, etenkin, jos julkaisijan ainoa
tavoite on saattaa tekstinsä mahdollisimman moniin käsiin. Juuri se on suurin toiveeni tätä käsikirjoitusta viimeistellessäni. Toiveeni sinulle on, että jakaisit tätä
kirjaa eteenpäin kaikille, joille arvelet olevan siitä hyötyä. Kiitos jo etukäteen.
Ymmärtääksesi OP-ryhmän tarinaa ja lopulta oman organisaatiosi mahdollisuuksia on tarpeen sukeltaa ensin siihen, miten strategian tekeminen on viime vuosina
muuttunut ja miksi. Se onnistuu parhaiten pienen tarinan avulla.
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Luku 1
IHMINEN MUUTTUU – MYÖS KEHITTÄMISEN ON
MUUTUTTAVA
”Voisitko näyttää meille kaikkein arvokkaimman esineesi?”
Alkuvuodesta 2004 nuori tutkija haastatteli 11-vuotiasta saksalaispoikaa tämän
kotona. Sanokaamme tutkijaa vaikka business-antropologiksi, sillä se hän oli,
vaikka työskentelikin strategiakonsulttina. Hän teki asiakkaalleen niin sanottua
etnografista kenttätutkimusta. Tutkijan tehtävä oli osana laajempaa tutkimusryhmää selvittää, mistä lasten leikkimisessä pohjimmiltaan on kyse: miten lapset kokevat leikin merkityksen ja miten hänen asiakkaansa kykenisi tuotteillaan vetoamaan näihin merkityksiin.
Etnografia pyrkii ymmärtämään tutkimuskohteitaan näiden omassa elinympäristössä. Etnografin mielestä esimerkiksi omassa huoneessa tapahtuvaa leikkiä ei voi
täysin ymmärtää, ellei sitä tarkastella siellä, missä se tapahtuu. Siksi oltiin pojan
huoneessa, jossa hän säilytti useimpia leikkikalujaan. Haastattelun aikana keskusteltiin paljon muustakin kuin leikkimisestä. Tutkimusryhmä halusi ymmärtää koko sitä lasten maailmaa, jonka yksi merkittävä osa leikki on. Olisiko leikki ymmärrettävissä jotenkin täysin toisin, kuin mitä olemme ajatelleet siitä tietävämme?
Keskustelun edetessä nuori tutkija kysyi, mikä oli pojan kaikkein arvokkain esine
ja voisiko tämä näyttää sen. Silloin poika kantoi esille pahasti kuluneet Adidaksen
lenkkarinsa ja esitteli niitä ylpeänä. Kukaan huoneessa olleista ei ollut osannut
odottaa aivan tällaista vastausta.
Poika oli taitava skeittari. Hän osoitti tutkijoille tarkalleen ne kohdat, joista kengät
kuluvat, kun niillä tehdään tiettyä vaativaa skeittitemppua: kantapää kuluu näin ja
sivut näin, niin että kengän ompeleetkin ratkeavat. Jos osaa katsoa oikeita asioita,
kulumat kertovat tositarinaa, jota on vaikea väärentää.
Miksi risaksi kuluneet skeittikengät olivat pojalle kallisarvoisinta, mitä hän omisti? Keskustelu paljasti, että pojan kaveripiirissä nuo kengät olivat sosiaalisen statuksen merkki. Niiden näkyminen muille palkitsi pojan skeittitemppujen oppimiseen käyttämät sadat, ellei jo tuhannet, tunnit muiden arvostuksella. Kun hän seisoi poikaporukassa koulun pihalla juuri sillä tavoin kuluneissa kengissä, kaikki
ymmärsivät, miksi juuri hän oli tärkeä siinä porukassa ja miksi joku toinen toisella
tavalla kuluneissa kengissään ei sitä ollut.
Siinä hetkessä tutkijalle ja pian koko tutkimusryhmälle valkeni vastaus heidän
tärkeimpään kysymykseensä.
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Tutkimusryhmän asiakas oli Lego. Ja Legolla oli ratkaistavanaan valtava ongelma.
Legon liiketoiminta oli muutamaa vuotta aiemmin suistunut ensin luisuun ja sitten
vapaapudotukseen. Vuonna 1998 Lego oli tehnyt pitkän historiansa ensimmäisen
tappiollisen tilikauden, mutta vuoteen 2004 mennessä tilanne oli paisunut paniikiksi: liikevaihto putosi jo kymmenien prosenttien vuosivauhtia.
Tilannetta korjaamaan oli toimitusjohtajaksi nimitetty Jørgen Vig Knudstorp.
Knudstorp nousi toimitusjohtajaksi Legon strategiajohtajan paikalta hämmästyttävän nuorena, vain 35-vuotiaana. Ennen Legoa hän oli tehnyt uraansa konsulttina.
Tällaisissa tilanteissa nokkamieheksi etsitään usein kovaa ja kokenutta ”saneeraajaa”, mutta Lego oli kulkenut sellaista polkua jo muutaman vuoden edellisen toimitusjohtajan johdolla, eikä se ollut toiminut. Kaikki järkevästi ajateltavissa olevat saneerausliikkeet oli jo tehty. Taloudellisessa syöksykierteessä olevassa yhtiössä kulujen karsiminen on toki tärkeää, mutta se yksin ei enää Legon tilanteessa
riittänyt. Knudstorpin nimittäminen oli varsinainen viimeinen oljenkorsi, johon
yhtiö tarttui. Kovin moni ei varmasti uskonut senkään korren kestävän.
Knudstorpista kuitenkin tuli yhtiön pelastaja. Tänään tuo hiljattain tuhon partaalla
heilunut Lego on maailman suurin leluyhtiö ja erittäin kannattava.
Alun perin muuten juuri Knudstorp keksi vertauksen palavasta öljynporauslautasta vaikeuksiin ajautuneen suuryhtiön kuvana. Kertoessaan siitä oman surullisen
kuuluisan versionsa alkuvuodesta 2011 Nokian toimitusjohtaja Stephen Elop
vain lainasi Knudstorpin seitsemän vuotta aiemmin vastaavassa tilanteessa käyttämää kielikuvaa. Knudstorpin viesti henkilöstölleen vuonna 2004 oli dramaattinen: ”Me olemme palavalla öljynporauslautalla. Menetämme rahaa negatiivisen
kassavirran vuoksi, ja riski on suuri, ettemme selviä veloistamme ja yhtiö hajotetaan.” Toimitusjohtaja puhuu henkilöstölle tällaisin sanoin vain äärimmäisessä
hätätilanteessa.
Miten kaikkien rakastama leluyhtiö sitten oli joutunut tällaiseen tilaan? Yksinkertaisesti tekemällä vääriä oletuksia siitä, mihin lasten leikkiminen on kehittymässä.
Lego oli 1990-luvulla analysoinut leikkimisen trendejä ja olettanut, ettei lasten
maailmassa olisi enää tulevaisuudessa tilausta aikaa ja taitoa vaativaan kokeilevaan leikkimiseen siinä määrin kuin ennen. Monipuolisen datan analyysi näytti
aivan selvästi, että ensinnäkin lasten leikkimiseen käyttämä aika oli keskimäärin
vähenemässä ja toisaalta lelujen myynnissä vahvistuivat sellaiset lelukategoriat,
joiden käyttäminen ei vaatinut Lego-palikoilla rakentamisen kaltaista vaivaa. Uudet menestyvät lelutyypit antoivat leikkijälle pikemminkin välittömän tyydytyksen. Tällaisia leluja ovat esimerkiksi toimintafiguurit, autot, erilaiset pelit ja yhä
kasvavana kategoriana lasten digitaalinen viihde.
Legolla oli käytettävänään alan paras data ja hurja joukko taitavia analyytikkoja
sekä talon sisällä että maailmanluokan strategiakonsulttitaloilta ostettuna. Yhtiö
veti analyysistä ainoan mahdollisen järkevän johtopäätöksen: se ei voisi mitenkään pärjätä tulevassa maailmassa tekemällä samaa perustuotetta kuin ennen. Tämän seurauksena Lego alkoi monistaa brändiään lukuisiin erilaisiin lelukategori-
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oihin ja lasten viihdemuotoihin, jotka olivat kiistatta kasvussa. Käytännössä Lego
löi logonsa päälle kaikkeen, minkä oletettiin tulevaisuudessa saavan suosiota lasten keskuudessa.
Loogisen liikkeen lopputulos oli edellä kuvattu katastrofi, ja vuonna 2004 sekä
aika että rahat olivat loppumassa.
Knudstorp on taitava saneeraaja ja erinomaisen konsulttikoulun McKinseyn kasvatti. Perinteisestä liikkeenjohdon traditiosta poiketen hän kuitenkin halusi myös
ymmärtää, oliko Lego sittenkin ymmärtänyt leikin roolin lasten elämässä väärin:
data oli varmasti antanut täsmällisimmän mahdollisen vastauksen, mutta olivatko
siltä kysytyt kysymykset vääriä? Knudstorp mietti, olisiko todellisuuteen olemassa jokin toisenlainen näkökulma, josta maailmaa, lapsia ja omaa bisnestä olisi
pitänyt ymmärtää tarkkailla?
Voisiko suurin mahdollinen datamäärä jopa johtaa harhaan, jos ei tiedä, mitä siitä
tulisi etsiä?
Tästä syystä Legon johdon palkkaama tutkimusryhmä päätyi syventymään lasten
maailmaan ja leikkiin. Samasta syystä tutkimusta useissa eri maissa tekivät juuri
antropologit, ihmislajia tutkimuskohteenaan tarkastelevat yhteiskuntatieteilijät.
Tutkimusryhmän aineisto oli jo aiemmin näyttänyt osoittavan suuntaan, joka olisi
täysin vastakkainen Legon aiemmille oletuksille. Kuitenkin vasta tuon saksalaisen
pojan huoneessa hänen kuluneiden lenkkareidensa äärellä tutkijoiden kuva kirkastui niin, että se näytti suorastaan itsestään selvältä: on tilanteita, joissa lapset edelleen leikkivät aikaa säästämättä ja harjoittelevat uusia taitoja. Tällainen leikki
tapahtuu alueilla, joilla lapset haluavat kerätä sosiaalista pääomaa toistensa joukossa, ja vaikka uusien taitojen oppiminen veisi kauankin, näissä tapauksissa lapset ovat valmiita maksamaan harjoittelun hinnan. Leikissä olikin siis kyse paitsi
itsensä viihdyttämisestä (mihin suuntaan Lego oli alkanut vahvasti panostaa)
myös taitojen ja sosiaalisen pääoman kerryttämisestä. Viihdyttäjäksi pyrkiessään
Lego oli altistunut aiempaa raaemmalle kilpailulle, ja muuttaessaan suuntaansa
Lego oli tietämättään hylännyt vahvimman aseensa taistelussa lasten sydämistä.
Oli aika palata juurille. Loppu on yksi hienoimmista turnaround-menestystarinoista 2000-luvun yrityshistoriassa.
Mutta takaisin nuoreen tutkijaamme.
Istuin 13 vuotta myöhemmin keväällä 2017 hänen kanssaan Helsingissä kahvila
Ekbergissä aamiaisella. Tuo sittemmin maailmalla nimeä saanut konsultti oli toiminut mentorinani vuoden verran. Mentorisuhde oli nyt tulossa loppuun. Tavallisesti kommunikoimme Skypellä valtameren yli, mutta nyt kesken mentorini matkan meille tarjoutui harvinainen mahdollisuus nähdä kasvokkain. Halusin kysyä
häneltä jotain, mistä olin saanut vihiä.
Tunsin nimittäin Legon tarinan ennestään useista kirjoista ja artikkeleista – se on
business-antropologian alueella yksi kerrotuimpia tarinoita. Olin kuitenkin vasta
aivan hiljan kuullut, että tarinassa mainittu tutkija oli tämä ammatillinen esikuvani
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ja ystäväni. Hän itse ei varmaan olisi koskaan maininnut asiaa, jos en olisi kysynyt. Joten kysyin. Ja hänhän se oli, Legon menestystarinan nuori etnografi.
”Ja tiedätkö, se oli kaiken lisäksi aivan ensimmäinen etnografinen kenttätutkimus,
jota olin koskaan konsulttina tehnyt”, ystäväni paljasti.
Jos tutkija voi jo ensimmäisessä etnografisessa kenttätyössään saada tehdä edellä
kuvatun kaltaisen löydön, on syytä tarkastella etnografisia ja muita ihmisymmärrykseen perustuvia tutkimus- ja kehitysmetodeja tarkemmin. Ne poikkeavat ratkaisevasti liikkeenjohdon suosimista perinteisistä analyysimenetelmistä.

Business case -harha
Kun tapaa yhtiössä pitkään työskennelleen legolaisen ja kysyy häneltä, miten Lego pelastettiin, moni haluaa kuulemma edelleen kertoa juuri tuon tarinan tutkijasta, pojasta ja risaksi kuluneista skeittikengistä.
”Legolaiset tietenkin vähän liioittelevat tuon haastattelun ja koko harjoituksemme
merkitystä”, mentorini kertoi istuessamme kahvilan pöydässä. ”Lego käytti samaan aikaan useita eri tutkimustoimistoja, joista monet antoivat jotain merkittävää Legon menestykselle ja monen muunkin tutkimus osoitti samaan suuntaan
kuin meidän.”
Ja totta kai Lego teki samalla myös kaiken muun, mitä hyvä turnaround vaatii:
Knudstorpin johdolla Lego supisti varastoja, nosti toimitusketjun tehokkuutta,
karsi erilaisia liiketoiminnan rönsyjä ja erityisesti rakensi tuotekohtaisen kannattavuuden seurannan, joka mahdollisti kannattavimpien tuotteiden ja projektien
priorisoinnin.
”Se kaikki oli tarpeellista. Tarvittiin siis johto, jolla oli molemmat: toisaalta kyky
järkeistää koneistoa, saneerata, ja toisaalta halu ymmärtää ihmistä syvemmin”,
mentorini kertoi.
”Mutta miksi juuri meidän tutkimuksemme tarina nousee aina esiin, johtuu paitsi
siitä, että Legolla tarvittiin merkittävä ajattelutavan muutos, myös siitä, että se piti
konkretisoida tarinaan, joka tekee muutoksen tarpeen itsestään selväksi ja helpoksi ymmärtää.”
Tarinalla on outo voima välittää ymmärrystä kuin välähdyksenä. Varmaan siksi
Jeesuskin kertoi mielellään vertauksia ihmisten arkipäiväisestä elämästä sen sijaan, että olisi ladellut opinkappaleita. Monissa idän uskonnoissa tarinan kautta
pyritään jopa sanoittamaan jotain sellaista, mitä ei muuten edes pystyisi selittämään. Tarina kuluneista skeittikengistä leviää yhä edelleen siksi, että se on havainnollisin ja voimakkain tapa kertoa yksinkertaisesti, kuinka legendaarinen leluyhtiö pelastettiin tuholta.
Strategiakonsultit ovat harvoin hyviä tarinankertojia. Jos googlaisit, millaisia niin
sanottuja business case -analyysejä Legon käänteestä on tehty, hämmästyisit. Kun
ulkopuolinen analyytikko tai strategiakirjailija kirjoittaa Legosta, hän yleensä si10

vuuttaa täysin tarinan, josta legolaiset itse aloittavat. Analyysit eivät itse asiassa
mainitse sanallakaan koko siitä Legon teettämästä mittavasta työstä, jolla se pyrki
ymmärtämään, mistä leikkimisessä on kyse. Sen sijaan Legon pelastuskertomus
palautetaan tylsään geneeriseen kaavaan, jolla pystyy jälkeenpäin kuvaamaan
melkein minkä tahansa yhtiön käänteen parempaan: keskityttiin ydinosaamiseen,
karsittiin rönsyjä, tehostettiin varaston kiertonopeutta… Keinoälyn vielä hieman
kehittyessä uskon, että myös perinteisen strategia-analyysin kirjoittaa jatkossa
paremmin kone kuin vuosikymmenen alan kärkifirmoissa palvellut konsultti.
Miksi strategia-analyysi on näin mekaanista?
Uskon, että syynä on tapa, jolla liiketoimintaa on opetettu jo yli sata vuotta. Jäljet
johtavat Harvardin yliopiston Business Schoolin syntyyn Massachusettsin Bostonissa vuonna 1908. Siellä keksittiin myös moderni business case -metodi. Vasta
perustetun korkeakoulun henkilökunta nimittäin havahtui siihen, että sen uuden
liikkeenjohdon opetusohjelman tueksi ei ollut olemassa lainkaan oppikirjoja. Tieteellisen liikkeenjohdon teoria oli vasta syntymässä Frederick Winslow Taylorin
johdolla, ja sen julistus kirjattaisiin ensimmäistä kertaa kansien väliin vasta kolme
vuotta myöhemmin 1911 julkaistussa Taylorin opuksessa The Principles of Scientific Management. Jotain täytyi siis tehdä.
Koulun henkilökunta alkoi ensi töikseen haastatella liike-elämän johtajia, joiden
kohtaamista ongelmista ja metodiikasta niiden ratkaisussa he kirjoittivat sitten
yksityiskohtaisia kuvauksia. Näitä kuvauksia tai business caseja Harvard Business
School alkoi käyttää pääasiallisena metodinaan liiketoiminnan opetuksessa: oppilaat lukivat case-kuvauksia ja keskustelivat niistä luennoilla yrittäen ratkaista,
mitä kuvauksen liiketoiminnan omistajan kannattaisi tehdä seuraavaksi.
On hyvä huomata, että valtaosa caseista syntyi tilanteissa, joissa liikkeenjohdolla
oli aidosti ratkottavanaan isoja ongelmia, eikä historia tietenkään voinut vielä
osoittaa, miten ja millaisiin käytäntöihin tukeutuen liiketoiminta niissä tilanteissa
menestyi ja kuihtui. Oli vain kuvaus käsillä olevasta ongelmasta ja dataa, joka
saattaisi auttaa ongelman ratkaisemisessa. Koko tieteellinen liikkeenjohto oli vasta syntymässä, ja sitä itse asiassa keksittiin muun muassa juuri näitä Harvardissa
koostettuja caseja ratkoen. Tästä satunnaisesta seikasta johtuen business caset
saivat sen muodon, jossa niitä käytetään luokkahuoneissa edelleen: niissä on kuvattu jokin liiketoiminnan skenaario ja kertomuksen päähenkilön edessä oleva
ratkaistava ongelma sekä annettu yleensä runsain mitoin erilaista dataa analyysin
ja mahdollisen ratkaisuehdotuksen tueksi. Tosin nykyään tiedämme yleensä myös
sen, miten kuvatussa tilanteessa lopulta kävi.
Erityisesti useat MBA-ohjelmat käyttävät kuvatun muotoista business casea pääasiallisena opetusvälineenään, ja lähes kaikissa kauppakorkeakouluissa caset ovat
merkittävä osa opetusta. Harvardin yliopiston omistama kustannusyhtiö Harvard
Business Publishing on erittäin menestyksekkäästi kaupallistanut Harvard Business Schoolin tuottamat caset myös muiden käytettäviksi.
Näin oli myös Helsingin kauppakorkeakoulussa, kun itse sinne astuin liki kolmekymppisenä teologina 2000-luvun alussa. Olin nimittäin vuosituhannen vaihteessa
kirkolliselta urapolulta sivuun hypätessäni huomannut, että minulta puuttuu joita-
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kin liike-elämässä merkittäviä työvälineitä. Humanistina ja teologina olin kulkenut hyvin syvällä ihmisen (ja jopa Jumalan, näin luulin!) ymmärtämisessä ja laiminlyönyt täysin yksityisellä sektorilla tarvittavien taitojen oppimisen. Niin käy
todella helposti. Jokainen oppiala muodostaa aivan oman maailmansa ja arvorakenteensa, jonka nuori ensimmäisen vuoden opiskelija yleensä nielee purematta
luullen, että tuo yksi kulma, josta on valinnut tarkastella maailmaa, antaa siitä
oikean ja lähes täydellisen kuvan. Eikä kukaan ole yhtä viisas kuin ensimmäisen
vuoden teologi tai sosiologi. Paitsi tietenkin kirkkososiologi.
Vielä kerran otin siis käteeni kirjat ja istuin uudelleen johdantoluennoilla, tällä
kertaa itseäni paljon nuorempien seurassa. Humanistisen ja pehmeistä pehmeimmän tutkintoni vastapainoksi ajattelin hyötyväni eniten jostain täysin sieluttomasta. Niinpä valitsin pääaineekseni rahoituksen. Jos tavoitteena oli sieluttomuus,
valinta osui napakymppiin.
Kauppakorkeakoulun rahoituksen pääaine on toinen niistä oppiaineista, joista
kaikkein useimmin edetään töihin investointipankkeihin tai strategiakonsulttitaloihin. Toinen tällainen oppiaine on teknillisissä korkeakouluissa opetettava tuotantotalous. On se sitten syy tai seuraus, erityisesti strategiakonsulttikytköksen
vuoksi ainakin kauppakorkeakoulun opetuksessa korostuu juuri business case metodi. Valtaosa Helsingin kauppakorkeakoulun opetuksessa käytetyistä caseteksteistä tuli suoraan Harvard Business Schoolin case-valikoimasta.
Caset toimivat mahtavasti, ja olen useilta kurssitovereiltani kuullutkin jälkikäteen,
että monelle ne ovat kaikkein parhaiten mieleen painuneita opetussisältöjä. Niin
itsellenikin. Case-opetus näet poikkeaa varsinaisesta luento-opetuksesta tai harjoitusryhmistä siinä, että se on huomattavan vuorovaikutteista, viihdyttävää ja paineista, kaikkea sitä samaan aikaan. Opiskelijat saavat ensin tutustuttavakseen
muutamista sivuista kymmeniin sivuihin kuvausta jostain liiketoiminnan ongelmatilanteesta ja tietoja esimerkiksi myynnin kehityksestä, kilpailutilanteesta, kohdeyhtiön taloudellisesta tilanteesta, tuotteista, palveluista tai tuotekehitysportfoliosta, hankesuunnitelmista, johdon tietotaidoista tai vaikka henkilöstön rakenteesta. Hyvin kirjoitetun casen päätöksentekijään ja tämän tilanteeseen on helppo samaistua. Seuraavassa vaiheessa opiskelijaa pyydetäänkin analysoimaan tilanne ja
esittämään perusteltu päätösehdotus kuvattuun tilanteeseen ikään kuin olisi tämän
päätöksentekijän housuissa.
Kaiken lisäksi casen ratkaisua analysoidaan usein ryhmässä ja kovassa aikapaineessa, aivan kuten oikeassa elämässäkin. Yhtä casea tekee yleensä kolmen tai
neljän hengen tiimi, joista kaikki ensimmäistä kertaa yhteen tullessaan ovat keskenään täysin eri mieltä siitä, mikä data on ratkaisussa oleellista ja miten tulisi
edetä. Tiukka aikarajoite tekee kuitenkin tehtävänsä, konsensus ehdotettavasta
ratkaisusta löytyy lopulta, ja hyvin perustellun vastauksen visuaalista esitystä rakennetaan yhdessä jo hymyssä suin.
Usein caset palautetaan luennoitsijalle, jonka tehtävä on toimia fasilitaattorina
ratkaisujen käsittelyssä seuraavalla luennolla. Moni ryhmä saapuu paikalle itsevarmana siitä, että on löytänyt ainoan oikean tai ainakin parhaan mahdollisen ratkaisun. Ensimmäinen vilkaisu naapuriryhmän papereihin tai käytävässä vaihdettu
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mielipide alkaa kuitenkin horjuttaa tätä varmuutta. Lisäksi case-työskentelyn piinallisin osa on vasta alkamassa.
Taitava fasilitaattori nostaa keskusteluun kiusallisia yksityiskohtia yksittäisten
ryhmien vastauksista, ja suurin osa parin tunnin purkusessiosta kuluukin siihen,
että opiskelijat itse perustelevat hiki otsalla arvioitaan. Luennoitsija jakaa puheenvuoroja vuorotellen täysin erilaisiin johtopäätöksiin päätyneille ryhmille. Sydän
lyö jokaisella puheenvuoron saaneella, sillä koskaan ei tiedä, nostaako luennoitsija sinun johtopäätöksesi keskusteluun niiden nerokkuuden vai niiden naurettavuuden takia. Usein tämä ei selviä vielä pitkään aikaan keskustelun kuluessa, ryhmäsi
vastaus vain piirretään taululle muistiin muiden viereen odottamaan lopullista
tuomiota.
Lukuisia caseja läpi keskustellen opiskelija kehittää parhaimmillaan hyvin vahvan
intuition siitä, mitä minkäkin laisessa liiketoimintatilanteessa on relevanttia. Toisin kuin Harvardin alkuaikoina, useimmilla caseilla on jo jokin historiallinen lopputulemansa, ja opiskelija tulee oppineeksi myös, miten tarina lopulta päättyi.
Usein myös fasilitoijan lopullinen tuomio noudattelee sitä, miten case tosimaailmassa ratkaistiin.
Pedagogisesti Harvardin case-menetelmä on loistava. Harmi vain, että siinä on
oikeiden asioiden oppimisen näkökulmasta paha valuvika. Yhä useammin nimittäin oikea ratkaisu vaikeaan liiketoimintaongelmaan ei löydy kuvatusta casedatasta. Näin siksi, että yhä harvempi liiketoiminnan strategisen tason ongelma
tapahtuu tilanteessa, jossa ratkaisun voisi johtaa jostakin joukosta menneisyyttä
kuvaavaa (pääasiassa numeerista) dataa.
Eikä tilanne juurikaan parane lisäämällä caseen dataa. Ei vaikka liikuttaisiin jo
tasolla, josta nykyisin populaaristi käytetään nimitystä big data.
Valtaosa merkittävistä liiketoiminnan muutoksista on nimittäin epälineaarisia.
Tällä tarkoitetaan, että liiketoiminnan perusteissa tapahtuu niin suuria siirtymiä,
että niitä ei mitenkään voi ennustaa menneisyyden kehityksestä. Epälineaarisissa
muutoksissa tapahtuu jotain samanlaista, kuin tapahtui sanomalehtibisnekselle
silloin, kun nettijulkaisut internetin yleistyessä alkoivat ahdistaa paperilehtiä, mutta vain kymmenen kertaa nopeammin. Muistele taaksepäin kymmentä viime vuotta ja millaisia asioita silloin kymmenen vuotta sitten pidettiin liiketoiminnassa
itsestään selvinä totuuksina.
Haluaisin nähdä sen hotelliketjun käyttöaste-, myynti- ja vaikka asiakastyytyväisyysdatan, jolla olisi voinut ennustaa, että markkinaan tarvitaan ja siihen tulee
syntymään Airbnb:n kaltainen toimija, joka kasvaa hetkessä maailman suurimmaksi majoittajaksi. Tai mietitään Facebookia: edes Facebookin oma data esimerkiksi vuosilta 2007–2010 ei olisi pystynyt ennustamaan, mihin palvelu on kehittynyt tähän vuoteen 2017 mennessä. Tai mikään kirjojen myyntiin, lukemiseen tai
kustantamiseen liittyvä datajoukko ei olisi kyennyt ennustamaan sellaista pienten
kivijalkakirjakauppojen yllättävää kasvua, mikä on tapahtunut suurissa kaupungeissa viimeisten parin vuoden aikana globaalisti. Kirjakauppojenhan piti kaiken
järjen mukaan kuolla pois. Kaikki epälineaarinen liiketoiminnan muutos ei siis
johdu ollenkaan niin sanotusta digitalisaatiosta.
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Olen tehnyt työtä joidenkin johtavien elintarvikeyhtiöiden kanssa, ja voin vakuuttaa, että yksikään aikanaan aitoon tilanteeseen kirjoitettu business case ei olisi
kyennyt ennakoimaan oikeastaan yhtäkään viime vuosien globaaleista ruokatrendeistä, jotka nyt heiluttavat koko toimialaa. Jos esimerkiksi proteiinin kulutuksen
nousun havaitseminen tapahtui meijeriyhtiössä vasta siinä vaiheessa, kun rahka
alkoi loppua kaupoista, oli jo liian myöhäistä tehdä asialle paljoakaan. Useat maitoyhtiöt olivat myöhässä lisätessään rahkan tuotantoa vain sitten huomatakseen,
että rahkan kysyntä seuraavaksi tippui ja että kyse olikin jostain aivan muusta.
Proteiinin merkityksen vahvistuminen olisi pitänyt osata lukea niistä kulttuurisista
muutoksista, jotka tapahtuvat suhteessa oman kehon hallintaan ja syömiseen osana kaikkea muuta elämän hallintaa, eikä silloin ole kyse edes yksin proteiinista ja
sen lähteistä. Kehon hallinnan merkitystä ja muutosten suuntaa taas voi ymmärtää
vasta tutkimalla kaikkea elämänhallintaa. Mikään ostoskoridata ei tällä hetkellä
kykene valottamaan ruokakulttuurin muutoksen merkittävimpiä ilmiöitä: niitä,
jotka ovat vasta syntymässä mutta joiden siemen on jo olemassa. Ja strateginen
analyysi vaatii juuri tällaisten ulottuvuuksien ymmärtämistä.
Syitä eri toimialojen nykyisille nopeille muutoksille ovat enimmäkseen yhdistelmä digitaalista teknologiaa, globaalia kuluttajakäyttäytymisen muutosta ja sääntelyn purkamista. Tämän lisäksi on hyvä havaita, että muutoksen syklissä myös
tarjonta muokkaa kulutusta: kun Google tai Facebook pystyy tarjoamaan riittävän
laajan alustan koko toimialan kehitykselle, yhtäkkiä niillä on jälleen huomattavasti vaikutusvaltaa siihen, millaisia palveluita kuluttajat haluavat ottaa käyttöön ja
mitä heille voidaan tarjota. Toimialadatasta tehtävät ennusteet menettävät tällöin
entistä enemmän merkitystään, kun yksittäisellä alustalla on valta päättää itse,
mihin suuntaan toimiala kulkee. Muistatteko, että vielä vuonna 2010 vielä puhuttiin Facebookin tai iPhonen tappajista? Nyt Facebook ja Apple yhä useammin itse
päättävät, mikä palvelu kuolee ja mikä saa elää.
Business case -metodi on rakennettu ympäristöön, jossa toimintaympäristön muutokset ovat suhteellisen vakaita ja ennustettavia. Sellaisia ympäristöjä löytyy tietenkin yhä vähemmän ja vähemmän.

Terävimmät analyytikot + paras data = fail
Tällaisen analyysimetodin toimimattomuus uuden liiketoiminnan synnyttämisessä
avautuu pienen ajatusharjoituksen kautta. Mietitään esimerkiksi finanssisektoria.
Toimialana finanssiala on pitkään ollut melko immuuni isoille epälineaarisille
muutoksille, pitkälti kiitos toimialan tiukan sääntelyn. Samalla ala on erityisesti
1980-luvulta alkaneen globaalin rahamarkkinoiden kukoistuskauden ja suhteellisen epäterveiden ansaintamahdollisuuksien aikana vetänyt puoleensa valtaosan
korkeakoulujen kypsyttämistä kaikkein terävimmistä analyyttisistä mielistä.
Yksin Suomessa pankkien, vakuutusyhtiöiden ja varallisuudenhoitajien tuotekehitystehtävissä työskentelee tuhansia ihmisiä. Globaalisti heitä on pakko olla siis
miljoonia. Oletetaan, että tästä joukosta 10 000 terävintä analyytikkoa joukon 1
000 suurimmasta finanssilaitoksesta (se on vielä reilusti alle prosentti kaikista
alan kehittäjistä) saa eteensä seuraavanlaisen datasetin: 1) koko toimialan sektori14

ja maakohtaiset kasvu- ja kannattavuusluvut viimeiseltä 10 vuodelta, 2) oman
työnantajan vastaavat luvut lisäksi jaoteltuina tuotekohtaisesti, 3) oman päämarkkinansa makroennusteet ja ennusteet kuluttajien ostovoiman kehityksestä, 4) globaalia huippututkimusyhteisön tuottamaa trendianalyysia siitä, mihin kuluttajatrendit yleensä ja erityisesti finanssisektorilla ovat menossa, ja lopuksi 5) oman
yhtiönsä pätevällä tutkimustoimistolla teettämät 120-kohtaiset kyselytutkimukset,
jotka on suunnattu sekä oman yhtiön tuotteita käyttäville asiakkaille (n = 1 500),
että muiden finanssilaitosten asiakkaille (n = 3 000). Näiden tutkimusten kysymyksissä on myös mahdollisuus antaa vapaita tekstipohjaisia vastauksia toiveistaan tulevaisuuden palveluille, ja sekin data on yhteenvetoina analyytikoiden käytettävissä.
Seuraavaksi näille 10 000 analyytikolle annetaan tehtäväksi konseptoida tämän
datan pohjalta koko finanssimarkkinan mullistava palvelu. Kuinka moni heistä
onnistuu?
Vastaus on todennäköisesti nolla. Mistä sen tietää? Siitä, että kaikki tuo kuvattu
data on ollut käytössä paljon isommalla joukolla huippuälykkäitä finanssiryhmien
analyytikkoja jo pitkään. Kuvatut raportit maksavat muutamia tuhansia euroja
kappaleelta ja kuvatun kokoluokan finanssitalot käyttävät vastaavanlaisen tutkimustiedon ostamiseen vähintään satojatuhansia euroja vuodessa. Entä minkälaisia
innovaatioita finanssiala on kyennyt tuottamaan internetpankin jälkeen? Finanssiinnovaatiot ovat viimeiset 20 vuotta keskittyneet lähinnä finanssi-instrumenttien
tuottojen kasvattamiseen.
Tilanne ei merkittävästi muuttuisi, vaikka joukkoon heitettäisiin 1 000 McKinseyn tai Boston Consulting Groupin finanssisektorin konsulttia, yksi jokaiseen
finanssilaitokseen kertomaan, millaisia toimialan kaikkein uusimmat parhaat käytänteet ovat juuri nyt, sekä auttamaan datan analysoinnissa. Tämänkin voi sanoa
varmuudella, sillä globaalisti finanssiala käyttää jo huomattavasti suurempaa määrää huippukonsulttiyhtiöiden best practice -konsultteja ja datan murskaajia.
Omaa karua kieltään kertoo se, että kevättalvella 2017 suomalainen finanssisektori asiantuntijoineen juhli sosiaalisessa mediassa sitä, että vihdoin Suomessa kyetään tuomaan markkinoille palvelu, jolla kuluttaja voi siirtää rahaa eri pankkien
välillä ilman 1–2 päivän viivettä. Jihuu.
Kehitys kertoo totta kai siitä, että tiukkaan säännellyllä alalla ei ole ollut suurta
tarvetta miettiä, mihin loikkaan kuluttajien tarpeiden tyydyttäminen voisi mahdollisesti liiketoiminnan siivittää. Kenties tästä syystä en itse tunne maailmalta menestystarinoita, joissa jokin finanssitoimija olisi kyennyt mullistamaan yhtään
mitään esimerkiksi tutkimalla systemaattisesti kuluttajien maailmaa vaikka etnografian keinoin. Sen sijaan näitä tarinoita on kuultu globaaleista kuluttajabränditaloista, kuten Procter & Gamblesta, ja aivan erityisesti digiteknologiataloista kuten
Applesta, Googlesta ja Facebookista. Siksi onkin hyvin mahdollista, että seuraavat globaalit finanssialan innovaatiot nousevat tästä jälkimmäisestä joukosta. Finanssisektori on yksinkertaisesti jäljessä omien asiakkaidensa ymmärtämisessä:
vähän kuin meijeri, joka yhtäkkiä huomaa rahkaa kuluvan enemmän kuin koskaan, mutta ei pohjimmiltaan ymmärrä, miksi ja mitä muuta pitäisi tehdä kuin
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lisätä rahkan tuotantoa. Positiivisia poikkeuksia finanssialallakin toki on, kuten
tulen OP-ryhmän kehityksen kautta jäljempänä kertomaan.
Se, mitä seuraavaksi esitän, pätee myös muille toimialoille kuin finanssitaloihin:
Jos annamme isolle määrälle huippuälykkäitä analyytikkoja käyttöön saman datasetin makro-, kuluttaja- ja trendidataa sekä toimialan parhaat käytännöt summaavan analyysin ja lisäksi lisäkäsipareja data-analyysiin, miten voisimme edes
odottaa, että tällä metodilla joku toimijoista päätyisi vallankumoukselliseen analyysiin? Koska kaikki työskentelevät samalla datalla ja täysin samanlaisilla metodeilla, yksittäiset analyysit pakostakin lähestyvät toimialan analyysien keskiarvoa.
Samasta syystä myös Harvard Business Schoolin kunkin casen parhaat vastaukset
muistuttavat globaalistikin toisiaan. Löytääkseen jotain muuta on kehitettävä datasettiään tai metodiaan toisenlaiseksi kuin muilla.

Luomistamme apuvälineistä tulee lopulta pahin rajoitteemme
Kauppakorkeakoulusta valmistuessani aloin työskennellä yrityskauppojen parissa,
ja pian tieni vei Nokian yrityskauppatiimiin. Ostimme ja silloin tällöin myös
myimme liiketoimintoja ja yrityksiä Nokian lukuun. Nokia oli siitä hyvin mielenkiintoinen paikka aloittaa yritysjärjestelyura, että sen sisäinen yrityskauppatiimi
oli riittävän iso, jotta se kykeni suosimaan itse tekemistä ulkopuolisilta konsulteilta tai pankkiireilta ostamisen sijaan. Yrityskauppatiimi työskenteli talousjohtajan
alaisena ja toimi yhteistyössä aina kunkin sellaisen liiketoiminta-alueen kanssa,
joka mietti yritysjärjestelyn tekemistä. Yrityskauppatiimi analysoi kohteita, teki
niistä arvonmäärityksiä ja kävi varsinaiset yrityskauppaneuvottelut. Niin, ja pyöritti ”mallia”.
”Malli” on jokaisen yrityskauppaa valmistelevan analyytikon ylpeydenaihe. Exceliin rakennettava malli sisältää ensinnäkin kaikki ne taustaoletukset, joilla ennustetaan kuvattavan liiketoiminnan menestymistä. Toiseksi malli sisältää noiden
oletusten pohjalta luodut ennusteet kohdeliiketoiminnan kassavirralle ja taseelle.
Malli huipentuu arvonmääritykseen, jossa siinäkin on vielä oma joukkonsa oletuksia, joista kaikkein tärkeimmät liittyvät esimerkiksi käytettävään korkokantaan,
siis kuvatun liiketoiminnan riskisyyteen.
Yksinkertaisenkin liiketoiminnan päälle saa rakennettua mallin, joka saa taulukkolaskentaohjelman hidastumaan. Tämä tehdään tietenkin dataa tai sitä analysoivia luuppeja lisäämällä. Jokainen analyytikko on jossain vaiheessa kehuskellut saaneensa Excelin kaatumaan. Niin minäkin.
Lopulliset yrityskaupan hintaneuvottelut käydään mallin tuottaman arvonmäärityksen perusteella. Kaikki matkan varrella tullut uusi, arvoon vaikuttava tieto tuodaan analyytikon malliin ja lasketaan uudet luvut neuvotteluiden pohjaksi. Analyytikko tietenkin haluaa uskoa, että malli itsessään on suuri vallan väline, Little
Britain -komediasarjan legendaarisen sketsin tyyliin: ”Computer says no”. Todellisuudessa kuitenkin liiketoimintajohto on jo ajat sitten päättänyt, että jokin diili
tehdään ja luultavasti kauppahinnankin, ja analyytikon tehtävä on perustella päätös mallillaan, jonka hän rakkaudella ja tietenkin muka täysin objektiivisesti ra16

kentaa solu solulta Exceliinsä. Onneksi mallissa käytettävien muuttujien määrä on
niin suuri, että sillä pystyy lopulta perustelemaan melkein minkä tahansa kannan
harkittavaan kauppaan.
Mistä mallien markkinoita koskeva data sitten kerätään? Mistä tahansa: ulkoisilta
tai sisäisiltä asiantuntijoilta, analyytikkoraporteista, investointipankkien julkaisemien laskelmien taustaoletuksista… siis mistä tahansa paitsi varsinaisesta ulkomaailmasta: asiakkailta itseltään.
Nokia-vuosinani rakensin lukuisia malleja kuluttajaliiketoiminnasta ja otin kantaa
muun muassa sellaisiin asioihin kuin, miten suuri osa palvelua kokeilevista ottaa
sen käyttöön, kuinka moni vaihtaa puhelimensa tietyn teknologian tullessa saataville, paljonko kuluttaja on valmis maksamaan kuukausihintaisesta palvelusta ja
niin edelleen. En kuitenkaan muista käyneeni kertaakaan kysymässä kuluttajilta
itseltään yhtään mitään. Analyysin aikana emme lähteneet kertaakaan ulos Keilaniemen Nokia-talosta, New Yorkin White Plainsin toimistolta tai Berliinin Invalidenstrasselta testaamaan oletuksiamme oikeilla ihmisillä. Ja se oli kaikkien mielestä hyvä niin, myös omasta mielestäni. Business case -kulttuuri nimittäin tuntee
huonosti tarvetta empiriaan.
Tuote- ja palvelukehityksessä on tietenkin tapahtunut näiden vuosien jälkeen vallankumous: valtaosa voittavista palveluista testataan jollakin joukolla asiakkaita
systemaattisesti aivan alusta asti. Moni palvelukehityskonsultti pitää ohjenuoranaan, että yhtään yli puolen päivän työpajaa ei pidetä ilman, että mukaan tuodaan
empiiristä uutta dataa neuvotteluhuoneen ulkopuolelta, suunnitellun palvelun varsinaisilta käyttäjiltä. Miksi? Yleensä kaikki työpajatyöskentelyn osallistujat ovat
tuoneet kolmen–neljän tunnin aikana pöytään kaiken tiedon, joka heille on kertynyt asiasta. Sitä kauemmin on turha istua yhdessä, mikäli halutaan löytää jotain
uutta.
Näin jälkeenpäin analysoiden valtaosa Nokialla tekemistämme täysin uuden palvelun hinnoitteluodotuksista olisi osoittautunut paikkansa pitämättömiksi jo puolen päivän ja noin kymmenen nopean asiakashaastattelun perusteella, vaikka haastateltavat olisi poimittu suoraan kadulta. Kun siis mallin ensimmäinen hinnoitteluoletus laitetaan kasaan asiantuntijoiden voimin (yhden aamupäivän työpaja),
seuraava looginen vaihe on kuvata palvelu ja lähteä ovesta ulos etsimään muutama palvelun kohderyhmään kuuluva asiakas. Myöhemmin urallani olen oppinut,
että iso osa huippuasiantuntijoidenkin hinnoitteluoletuksista muuttuu merkittävästi, kun tutkitaan edes pienen joukon kanssa palvelun kohderyhmään kuuluvia.
Näkemys on puolen päivän haastattelujen jälkeen joka tapauksessa aina tarkempi
ja varmempi.
Erilaiset empiiriset menetelmät ovat lyöneet jo isosti läpi tuote- ja palvelukehityksessä. Siinä traditiossa, josta suomalainen liiketoimintajohto ponnistaa, vallitseva
logiikka on kuitenkin edelleen edellä kuvatun business case -logiikan kaltainen.
Numeerisen, menneisyyttä kuvaavan datan korostaminen strategisessa analyysissä
kaiken muun edelle kertoo tietenkin siitä, että sen luotetaan ennustavan kaikkein
parhaiten myös tulevaisuutta. Silloin oletetaan, että muutokset liiketoiminnassa ja
esimerkiksi kuluttajien käyttäytymisessä ovat enimmäkseen lineaarisia: esimerkiksi, että hintaeroosio on parin prosentin luokkaa vuodessa ja tietyn kokoisella
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markkinointipanostuksella on mahdollista saavuttaa neljän prosentin vuosittainen
kasvu, koska suurin piirtein näin on olut menneisyydessä ja koska kykenemme
pienin, älykkäin korjauksin ennustamaan tulevaisuuden menneisyydestä.
Tällainen lineaarinen analyysi on tietenkin käypä metodi moneen tilanteeseen,
eikä hyvää liiketoiminta-analyytikkoa voi syntyä ilman tällaisen analyysin perusteiden hallintaa. Hyvin perinpohjaisessa lineaarisen analyysin muodossa datan
pohjalta muodostetaan hypoteeseja, joita edelleen testataan suurilla joukoilla muuta dataa, ja näin ollen ennusteet lineaarisen liiketoiminnan muutoksista tarkentuvat. Tietenkin ne tarkentuvat, mikäli muutos on tuolla tavoin ennustettavaa. Siinä
maailmassa, jossa moni nykyinen liiketoimintajohtaja on ammattiinsa kouliintunut, tällainen ennustaminen onkin ollut täysin mahdollista.
Valtaosa suomalaista liikkeenjohtoa on noussut paikoilleen reittejä, joissa menneen datan analysointi on riittänyt hyviin liiketoimintapäätöksiin. Kaiken lisäksi
tie suomalaisen liike-elämän huipulle kulkee useimmiten tietä, johon kuuluu opiskelupaikkana kauppatieteet, tekniikka tai juridiikka, työuran alussa vuodet strategiakonsulttiyhtiössä ja uran puolivälissä merkittäviä paikkoja liiketoiminnan strategia- tai suunnittelutehtävissä jossakin B2B-yhtiössä ja lopulta divisioonan vetäjän tehtävät vastaavanlaisissa firmoissa.
Vierailin taannoin yhden suomalaisen vähittäiskaupan kaikkein merkittävimpien
johtajien luona. Keskusteluteemaksi oli valittu ennakoidut suuret muutokset elintarvikekaupassa. Näin siksi, että kollegani Gemicissä olivat työskennelleet Yhdysvalloissa suurten vähittäiskaupan yhtiöiden kanssa, ja meille oli muodostunut
näkemystä siitä, millaiset kuluttajien ostokäyttäytymisessä tapahtuvat muutokset
tulevat muokkaamaan liiketoimintaa muuallakin länsimaissa. Keskustelimme nyt
erityisesti private labelin tulevaisuudesta, koska uskoimme Gemicissä, että kauppojen omat merkit sijoittuvat tulevaisuudessa laatumielikuvissa brändituotteiden
rinnalle ja jossain tapauksissa jopa niiden ohi. Sain ajatuksillemme täystyrmäyksen aivan ensimmäisistä lauseista alkaen, koska mikään kyseisen vähittäiskauppiaan historiallisessa myyntidatassa ei osoittanut, että tällaista voisi tapahtua.
Vähittäiskauppajohtajan havainto oli tietenkin kiistaton. Mikään kaupan omassa
datassa ei kertonut, että tulevaisuuden kuluttaja voisi suhtautua tarjottuihin private
labeleihin toisin kuin tällä hetkellä. Miten voisikaan kertoa? Kaupan myyntidatassa muutos alkaa näkyä vasta silloin, kun se on jo pitkällä käynnissä.
Olin itse saapunut tapaamiseen ajatuksella, että keskustelemme strategiasta. Strategisesti merkittävää olisi kai kyetä ennakoimaan tulevia suuria toimialan muutoksia. Niinpä kysyin tältä arvostamaltani johtajalta, miten he tapaavat tehdä analyysinsä tämänkaltaisten suurien päätösten pohjaksi. Sain vastaukseksi, että tärkeintä on katsoa, mitä on myyty eniten ja parhaalla katteella ja ohjata lisää tarjontaa näihin kategorioihin.
Totta kai ison vähittäiskaupan strategiaa ohjaa muukin analyysi, mutta lausumasta
loisti läpi lineaarisen liiketoiminnan ymmärryksen traditio: se, että menneisyyden
data ja sen osoittamat trendit kykenevät parhaiten ennustamaan myös tulevaisuutta.
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Jotain toki oli jo pääteltävissä siitä, miten tapaamisemme ylipäätään alkoi. Vähittäiskaupan parissa kun oltiin, kysyin ennen istumaan käymistä, missä tämä johtaja
itse käy kaupassa. ”Luuletko sä, että mulla on aikaa käydä kaupassa?” kuului närkästynyt vastaus, joka painoi minut istumaan kokouspöydän ääreen ja takaisin
asiaan. Aavistin, että tulisimme puhumaan toistemme ohi.
Minulla oli tilanteessa tietenkin suurempi todistustaakkaa. Epäonnistuin vakuuttamaan keskustelukumppanini metodista, jota käytän, puhumattakaan analyysini
tuloksista. Hän puolestaan oli jo osoittanut metodinsa toimivuuden pitkällä työurallaan. Toivon vilpittömästi, että se kantaa myös tulevassa maailmassa.
Vaikka olenkin sitä mieltä, että suomalainen yritysjohto joutuu lähtemään hieman
takamatkalta kilpailussa siitä, kuka osaa tulkita parhaiten ihmisten muodostamien
markkinoiden muutoksia, en ole menettänyt tässä asiassa toivoani. Syitä toiveikkuudelleni on parikin.
Ensinnäkin nuorempi liiketoiminnan analyysistä kiinnostunut sukupolvi on omaksunut luontevammin uudenlaiset menetelmät. Eniten tähän on vaikuttanut yrittäjyyden uudenlainen nousu korkeasti koulutettujen keskuudessa. Kun 2000-luvun
alussa osallistuin ensimmäiselle yrittäjyyden luennolleni kauppakorkeakoulussa,
luennoitsija pyysi yrittäjiksi aikovia nostamaan kätensä. Noin kahdensadan kuulijan joukosta muistaakseni pari nuorta miestä viittasi, ja hekin olivat olemukseltaan
sellaisia tuulihousukavereita, että kurssitoverit olivat jo aikaa sitten tienneet, ettei
heillä olisi mitään asiaa korporaatiouralle. (Kauppakorkeakoulu oli yllättävän ulkonäkö- ja statuskeskeinen opinahjo, sain huomata.) Itsekin tähtäsin silloin nimenomaan suuryritysten palvelukseen. Nyt 13 vuotta myöhemmin tilanne on aivan päinvastainen: moni kaikkein fiksuimmista korkeakoulujen ja erityisesti
kauppakorkeakoulun kasvateista tähtää suoraan yrittäjäksi. Jopa Lontoon Cityn ja
Wall Streetin pankit, jotka ovat 1980-luvulta asti kyenneet imuroimaan palvelukseensa ikäluokkiensa terävimmät valmistuneet, joutuvat nykyään kilpailemaan
työvoimasta startup-yrittäjyyden kanssa.
Juuri tällä kehityksellä on ollut merkittävä vaikutus jo opiskeluiässä omaksuttuun
metodiikkaan: jos aiot perustaa jotain uutta ja parhaimmillaan markkinaa mullistavaa, sinulla ei ole käytössä historiadataa, johon voisit liiketoiminta-analyysisi
perustaa. Näin lean startup ynnä muut metodiikat ovat lyöneet nopeasti läpi ja
liike-elämään valmentavat korkeakoulut ovat ottaneet ne yhtä nopeasti kurssitarjontaansa.
Toinen syy optimismiini on havainto siitä, että yritysten keskijohto on huomattavan valveutunutta. Suomalainen asiantuntijajohto todennäköisesti lukee enemmän
kuin koskaan aiemmin, ja metodinen tietoisuus leviää siksi nopeasti. Meillä Suomessakin on jo todella hyviä esimerkkejä siitä, miten nopeasti metodinen herätys
voi muuttua koko suuryrityksen toimintaa muuttavaksi käytännöksi. Avaan edempänä erityisesti OP-ryhmän tarinaa tästä.
Nykyinen big data -suuntaus on yhtä aikaa upea ja kauhea, sillä riippuu paljon
datan käyttäjän valmiuksista, mitä hän saa datasta irti. Jos datalta ei osaa kysyä
oikeita kysymyksiä, aineiston lisääminen harvoin auttaa tilannetta, päinvastoin.
Mitä suurempi määrä dataa on käytettävissä, sitä enemmän sen analysoiminen
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alkaa muistuttaa tilannetta, jossa ratkaistavassa yhtälössä on vähintään yksi muuttuja liikaa. Jokainen data tarvitsee tulkintakehyksen.
Millään kuviteltavissa olevalla datasetillä Nokia ei olisi voinut ennustaa iPhonen
syntyä tai Androidin tulevaa menestystä. Samoin Legon tapauksessa yksikään
datavuori ei itsessään olisi voinut antaa sellaista tulkinnan avainta lasten leikin
merkitysten maailmaan kuin antropologien suorittamat haastattelut lasten leikkiympäristöissä.
Jos paraskaan käytettävissä oleva data lasten maailmasta ja leikkimisestä ei voi
antaa ymmärrystä ja tulkintaa, mistä leikissä on kysymys, pelkän datan avulla
johtaminen on kuin ajaisi autoa katsomatta eteenpäin ja turvautumalla ainoastaan
sylissä olevaan navigaattoriin. Kun nopeus nousee yli viidenkympin, ei tarvita
kovin jyrkkää mutkaa, kun navigaattori ei enää synkkaa ajoissa.
Tarvitaan muita tulkinnan avaimia, jotka katsovat enemmän eteenpäin.

Anteeksi, olisiko teillä hetki aikaa keskustella fenomenologiasta?
Oletko joskus ollut strategiakonsulttitoimiston työpaikkahaastattelussa? Jotkut
niissä, samoin kuin Lontoon investointipankkien haastatteluissa, esitetyt kysymykset ovat maineeltaan suorastaan legendaarisia. Haastattelut ovat toki monilta
osin samanlaisia kuin mihin tahansa työpaikkaan, mutta yksi kysymysformaatti on
erityinen: niin sanottu Fermi-kysymys. (http://en.wikipedia.org/wiki/Fermi_problem)
Opiskelujen lähestyessä loppuaan moni konsultiksi aikova opiskelee juuri Fermikysymysten vastausteniikkaa kirjoista ja keskustelupalstoilta.
Fermi-kysymyksen nimitys tulee italialaiselta fyysikolta Enrico Fermiltä (1901–
1954), ja sen kaikkein yleisimmän muodonkin kerrotaan olevan alun perin hänen
esittämänsä: ”Kuinka monta pianonvirittäjää Chicagossa on?” Itse muistan työhaastattelussa vastanneeni esimerkiksi kysymykseen, miten paljon rahaa tarvitaan
suomalaisten baarien työntekijöiden äitiyspäivärahojen maksamiseen vuodessa.
Kysymystyypin alkuperäinen tarkoitus on mahdollistaa tehtyjen laskelmien suuruusluokan testaaminen ilman teknisiä apuvälineitä, ikään kuin tupakka-askiin
käärepaperiin sutaistuna. Myöhemmin sen on havaittu olevan loistava haastattelukysymys erilaisiin analyytikkotehtäviin haluaville: menestyminen fermipäättelyssä todella ennustaa menestystä analyytikon työssä.
Fermi-kysymyksen esittäjä ei tietenkään edellytä, että tietäisit täsmällisen vastauksen. Itse asiassa kysymykset on tehty muotoon, jossa oikean vastauksen tietäminen on miltei mahdotonta. Haastattelija onkin kiinnostunut muista asioista:
minkälaisella logiikalla haastateltava lähestyy ongelman ratkaisua (siksi vastauksen muodostumista pyydetään selittämään ääneen), miten haastateltava osaa erotella ratkaisun löytymisen kannalta relevantin tiedon ja tarvittaessa kysyä jotain
puuttuvaa tietoa ja miten haastateltava ylipäätään suoriutuu laskemisesta. Moni
kyynisempi lisäisi, että tämän lisäksi haastattelija haluaa myös nähdä, miten haasteltava osaa pitää yllä puhetta joutuessaan ratkaisemaan täysin absurdia tehtävää
ja samaan aikaan vakuuttaa keskustelukumppaninsa siitä, että syntyvä analyysi on
laadukasta.
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Tämä kysymysformaatti paljastaa paljon vastaajasta, ja itsekin edelleen suosin
tämän kaltaisia kysymyksiä jossakin tilanteissa. Haastateltavan vastaukset valottavat juuri niitä asioita, joita kysymyksellä halutaankin avata. Sen sijaan epäilen,
kertooko formaatti sittenkään juuri mitään kandidaatin kyvystä tehdä strategisesti
merkittävää analyysia.
Mistä strategiassa lopulta on kysymys? Moni pitää Richard Rumeltin kiteytystä
strategian sisällöstä oivaltavana. Alun perin kirjassaan Good Strategy / Bad Strategy (http://goodbadstrategy.com) Rumelt esitti, että strategiasta täytyy löytyä
seuraavat kolme seikkaa, jotta se voisi olla strategia:
1) diagnoosi, joka kuvaa täsmällisesti organisaation haasteen,
2) valinnat, joita tehdään, jotta haasteesta selvitään, sekä
3) suunnitelma toimenpiteistä, joilla valinnat toteutetaan.
Rumeltin vaatimuslista näyttää harmittomalta. Jos kuitenkin tarkastelet sitä vasten
useiden suomalaisten pörssiyhtiöiden ulospäin viestimää strategiaa, voit todeta,
että niissä dokumenteissa ei aina ole kysymys strategiasta. Se, että yhtiö haluaa
”kasvaa kannattavasti, tehostaa pääoman kiertonopeutta ja nousta ykköseksi toimialansa asiakaskokemuksessa” ei ole vielä strategiaa alkuunkaan. Ei, vaikka
siihen lisäisi maininnan, että ”työntekijät ovat meidän tärkein voimavaramme.”
Lukija jää toivomaan, että edes varsinainen strategiadokumentti sisältää jotain
muuta. Esimerkiksi strategian.
Kaikkein vaikein osuus Rumeltin listassa on kohta yksi, diagnoosi. Lääkärien
tekemiltä diagnooseilta toivomme tietenkin, että ne kykenevät erottelemaan jotain
sellaista, jolla on ratkaisevaa merkitystä terveytemme näkökulmasta. Diagnoosia
tarkoittava, alun perin kreikankielinen sana suomentuukin suoraan ”erilleen tietämiseksi”. Jos menen lääkäriin huimauksen vuoksi, tieto siitä, että verenpaineeni
on korkea ja hemoglobiinini matala, ei vielä ole kummoinen diagnoosi. Sen kykenisin tekemään itsekin, jos minulla olisi oikeat välineet. Potilaana haluaisin tietenkin tietää, mistä todettu tilani tarkalleen johtuu.
Yllättävän geneerisellä tasolla strategista diagnoosia kuitenkin usein tehdään:
kasvu pitäisi olla kovempaa ja kannattavuus parempaa. Vähän kuin verrattaisiin
koululaisen pituuden ja painon kehitystä keskimääräistä kehitystä kuvaaviin käyriin, ja ajateltaisiin sen kuvaavan kohteensa terveydentilaa. Strateginen diagnoosi
on liian usein juuri tällaisella tasolla: strategiajohtajan mielestä pääoman tuottoasteen täytyisi olla korkeampi, jos se jää toimialan keskiarvosta, ja siitä seuraa
joukko suosituksia.
Hiukan pidemmälle mennessään strateginen analyysi toki tutkii myös kilpailijoita
ja heidän taloudellista kehitystään. Hyvässä analyysissä nähdään jo korrelaatioita
kilpailijoiden toimenpiteiden ja heidän taloudellisten mittareidensa kehityksen
välillä. Sekin on todellisen diagnoosin kannalta vähän sama kuin vaihtaisi lasten
neuvolatietoja ja vertailisi, mitä kukin on syönyt. Varsinainen diagnoosi loistaa
edelleen poissaolollaan. Toimintaympäristön analyysissa todetaan yleensä jotain
sääntelystä, korkoympäristöstä ja yleisestä talouskasvusta ja ostovoiman kehityksestä.
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Edellä esitin esimerkin finanssialan 10 000 analyytikosta. Tässä kuvatulla tavalla
strategiaa tehdessämme olemme itse asiassa samassa tilanteessa kuin kuka tahansa
noista analyytikoista, koska kaikilla on käytössään suurin piirtein sama tieto. Tilannetta ei oikeastaan auta, jos joku konsultti tarjoaa toimialan tarkat benchmarkluvut ja apukäsiparin, joka auttaa laskentatehollaan meitä tekemään täsmälleen
tarkan analyysin tilastamme. Mittausvirheen mahdollisuus pienenee, mutta diagnoosi ei edelleenkään oleellisesti tarkennu. Se ei välttämättä ole vielä diagnoosi
alkuunkaan eikä analyysimme siis strategista.
Diagnoosin tehtävä on kuvata, mikä meitä uhkaa, ja mikä siinä tilanteessa on tärkeää. Aika montaa toimialaa ja yhtiötä uhkaa jokin aivan muu kuin liian heikko
kasvu ja kannattavuus. Ne ovat ainoastaan seurausta jonkin uhkan realisoitumisesta.
Mainitsin edellä toimialojen suurten, epälineaaristen siirtymien syyksi digitaalisen
teknologian kehityksen, sääntelyn muutokset (pääasiassa purkautumisen) ja kuluttajakäyttäytymisen äkilliset muutokset. Lista ei tietenkään ole kaiken kattava eikä
millään tavalla auktorisoitu, vaan se perustuu yleisiin havaintoihin. Yhdestä asiasta olen kuitenkin suhteellisen varma. Kaikkein merkittävin tekijä listalla on kuluttajakäyttäytymisen muutos.
On totta, että kuluttajakäyttäytymisen muutokset seuraavat ajallisesti teknologian
muutoksia ja sääntelyn muutoksia. Esimerkiksi sosiaalisia medioita oli vaikea
käyttää, ennen kuin niitä oli olemassa, ja kuluttajat tuskin ryntäävät digitaalisten,
konttorittomien ja täysin globaalien pankkien asiakkaiksi, ennen kuin sääntely
antaa sellaisten syntyä. Väitän kuitenkin, että kuluttajakäyttäytyminen on yhtälön
vaikeimmin ennustettava palanen, ja sen ymmärtäminen on siksi ratkaisevinta.
Mietitään esimerkkinä majoituspalvelu Airbnb:tä. Kun yhtiön palvelu julkistettiin
vuonna 2008, sen keskeisimmät teknologiat olivat olleet olemassa jo 1990-luvulta
lähtien. Airbnb on eräänlainen sekoitus hotellipalveluiden ja lyhytaikaisten vuokramarkkinoiden ”digitalisointia”, eikä se oikeastaan ole merkittävä tekninen edistysaskel juuri missään mielessä. Sitä enemmän Airbnb on kulttuurinen ja sosiaalinen innovaatio, joka jatkaa kehittymistään näillä tasoilla nopeammin kuin teknologisesti. Tarkoitan tällä sitä, että Airbnb tuskin tuottaa teknologista innovaatiota,
mutta ihmisten käyttäytymisen ja kulttuurin tasoilla se uudistaa jatkuvasti tapoja,
joilla suhtaudumme matkustamiseen, asumiseen ja omistamiseen. Täsmälleen
sama analyysi koskee Facebookia, Uberia, Instagramia, Woltia… you name it.
Niissä itsessään ei ole juuri mitään teknologisesti hämmästyttävää. Sosiaalisesti
ne ovat kuitenkin ei yhtään vähempää kuin vallankumous.
Siksi valtaosassa paljon puhuttua ”digitalisaatiota” ei niinkään ole kysymys yksin
tai edes keskeisimmin palveluiden digitalisoinnista. Paljon lainatun viisauden
mukaan: ”when you digitalize a shitty service, you get a shitty digital service.”
Yhdenkään maailmaa muuttaneen digitaalisen palvelun pohjalla ei oikeastaan ole
itse palvelun digitalisoiminen vaan sen oivaltaminen, mitä ihmiset haluavat tehdä,
kun palvelu on mahdollista tuottaa digitaalisesti. Paljon palvelua itseään tärkeämpää on ymmärtää ihmistä, joka palvelua käyttää. Itse digitalisointi tehdään
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useimmiten niin sanotuista standardiosista, eli tärkeintä on, mitä osia käyttää ja
miten ne linkittyvät ihmisten kokemukseen itsestään palvelun käyttäjänä.
Huomaat, että en puhu siitä, mikä on ihmisten kokemus jostakin palvelusta vaan
siitä, mikä on ihmisten kokemus itsestään palvelun käyttäjänä: mitä ihmisyys itsessään on ja miten kukin palvelu siihen vetoaa. Kun puhutaan jonkin palvelun
palvelukokemuksesta, käyttöliittymistä tai vaikka nettosuositteluindekseistä, voidaan puhua ihmisen suhteesta tuohon palveluun. Se kaikki on vielä kohtalaisen
pinnallista, vaikkakin tärkeää. Kun oikeasti puhutaan ihmisten kokemuksista, jotka muokkaavat kokonaisia uusia toimialoja, tarvitaan jo huomattavasti syvempää
ymmärrystä ihmisestä ja ihmisyydestä, ihmisten itselleen ja yhdessä luomista
merkityksistä.
Onneksi humanistiset tieteet ovat kehittäneet välineitä siihen. Yhtä näiden välineiden laajaa viitekehystä kutsutaan fenomenologiaksi.
Fenomenologian näkökulma pyrkii ymmärtämään, miten todellisuus ilmenee ihmiselle hänen kokemusmaailmassaan. Sen sijaan, että tutkittaisiin esimerkiksi
vakuutuspalvelua, tutkitaankin sitä, miten ihmiset mieltävät, mistä vakuuttamisessa on kyse. Esimerkiksi millaista arvoa ihmiset kokevat silloin, kun he ostavat
itselleen vakuutuksen. Näin vakuuttamista lähestyvä liiketoiminnan kehittäjä päätyy hyvin pian tutkimaan esimerkiksi ihmisen suhdetta riskiin, ja huomaa, että se
on jatkuvassa muutoksessa yhteiskunnan muuttuessa. Miten se voisikaan olla
muuttumatta, kun vertaamme esimerkiksi 90-luvun jälkeen syntyneiden suhdetta
vaikka tulevaisuuteen, työn tarjontaan, vanhuuteen, vaurastumiseen ja omistamiseen esimerkiksi 50-luvulla syntyneiden vastaaviin?
Fenomenologisen lähestymistavan tärkein ulottuvuus erilaisten tuotteiden tai palveluiden kehittämisen näkökulmasta on pyrkimys ymmärtää, miten ihmiset kokevat arvon: mistä arvo kulloinkin muodostuu. Legon esimerkissä fenomenologinen
näkökulma tarkoitti, että näkökulma vaihdettiin kysymyksestä ”Millaisia leluja
lapset haluavat?” laajempaan kysymykseen ”Miten lapset kokevat leikin, ja mitä
arvoa leikkiminen heille synnyttää?” Havaittuaan leikin vahvan yhteyden sosiaaliseen arvonluontiin lasten välillä Lego pystyi ratkaisemaan, miten se muokkaa
omaa tuotettaan synnyttämään paremmin tätä arvoa.
Arvon muodostumisen ymmärtäminen edellyttää, että ymmärretään, mitä arvostetaan. Vahvimmat arvostukset syntyvät ihmisten välillä luoduista yhteisistä merkityksistä. Tästä syystä fenomenologia on laajempi tarkastelukulma kuin yksilön
psykologiaan nojaava käyttäjätutkimus. Pelkkä käyttäjäkokemus rajoittuu usein
tarkastelemaan vain yksittäisen tuotteen tai palvelun käyttöhetkeä. Jos tavoitteena
on tehdä jotain mullistavaa, tämä on harvoin riittävä tarkastelukulma.
Myös jokainen tuotteita ja palveluita tuottava yhteisö muodostaa omat käsityksensä siitä, mikä on arvokasta. Näiden käsitysten tueksi muodostuvat hyvin nopeasti
toimialan tai yhtiön uskomukset ja niitä viestimään oma kieli, ja aika pian yhteisö
alkaa torjua sen käyttämän kielen ja näkökulman ulkopuolelta tulevia analyysejä.
Tiedäthän tunteen, kun työpaikalle tulee uusi asiantuntija toisesta yrityksestä tai
kokonaan toiselta toimialalta: Ensimmäiset viikot hänen tekemänsä havainnot
tuotteista, palveluista tai sisäisistä prosesseista ovat puhdasta kultaa. Ennen kaik-
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kea hän kykenee kysymään kiusallisia kysymyksiä. Puolen vuoden kuluttua tämä
etu on usein menetetty. Asiantuntija on silloin sisäistänyt uuden työnantajansa
kielen ja tavan katsoa ulkomaailmaa ja ymmärtää siellä tapahtuvaa arvonmuodostusta. Työkalut ovat alkaneet muovata työntekijää.
Fenomenologinen näkökulma oman yrityksen liiketoimintaan on parhaimmillaan
systemaattinen tapa pitää yllä tuota ulkopuolisen havainnoitsijan näkökulman
etua: olla kuin joka päivä uusi tulokas, joka kykenee näkemään sellaista, mitä
muut eivät enää osaa nähdä.
On totta kai mahdollista, että jokin kehitysorganisaatio kykenee luomaan markkinoita mullistavan tuotteen tai palvelun ilman, että se kertaakaan yrittää asennoitua
ymmärtämään ihmisten tapaa ymmärtää arvoa ja miettimään, liittyykö siihen
mahdollisuuksia, joita yhtiö voisi tuotteillaan tai palveluillaan hyödyntää. Tällainen on kuitenkin yhä harvinaisempaa, koska maailman parhaat kehitysorganisaatiot hyödyntävät jo tuollaisia näkökulmia. Siksi uskon, että tulevaisuudessa menestymään pyrkivien organisaatioiden on yhä tärkeämpää kasvattaa jokaisella
organisaationsa tasolla systemaattisesti osaamista, jota tässä kirjassa kutsun ihmisoivallus-osaamiseksi.
Millaisin kysymyksin fenomenologista näkökulmaa hyödyntävät konsultit sitten
rekrytoivat konsulttejaan? Kerron Gemicin tavasta ja kysymyksistä, joilla se seuloo hyvistä hakijoista parhaat.
Gemic on viimeisten vuosien aikana saavuttanut valtavaa menestystä suurten kansainvälisten yritysten konsulttina erityisesti siinä, mitä tulee kuluttajien arvonmuodostuksen ymmärtämiseen. Tällä menestyksellä on ollut muun muassa se
vaikutus, että Gemic saa vuosittaiseen harjoitteluohjelmaansa viitisensataa hakemusta, enimmäkseen ulkomailta. Kun hakijan perusanalyyttiset kyvyt on varmistettu, on aika siirtyä kysymyksiin, joilla arvioidaan hakijan kykyä tarkastella ja
ymmärtää ilmiöitä fenomenologisesta näkökulmasta. Suomenkielisten hakijoiden
keskuudessa hyvä tämäntyyppinen kysymys on ollut esimerkiksi: ”Voitko selittää,
mikä on Cheek?”
Kyllä, tuo on oikea haastattelukysymys, ja vieläpä loistava sellainen. Aivan samoin kuin chicagolaisten pianonvirittäjien määrää koskeva kysymys kertoo yllättävän paljon hakijan kyvystä ratkaista matemaattis-loogisia pulmia, populaarikulttuurin ilmiön onnistunut selittäminen kertoo konsultiksi haluavan kyvystä tulkita
ihmisten asioille luomia merkityksiä. Kysyjä ei tietenkään ole kiinnostunut siitä,
osaako haastateltava kuvata Cheek-nimisen artistin täsmällisesti jollain tietyllä
tavalla, vaan häntä kiinnostaa, miten haastateltava ajattelee, että tällainen kysymys ratkaistaan.
Kysymys saattaa vaikuttaa hölmöltä, mutta se toimii. Tähän päivään mennessä
kukaan, joka on kyennyt vastaamaan onnistuneesti tuohon kysymykseen, ei ole
tuottanut pettymystä oikeiden liiketoimintaongelmien parissa työskennellessään.
Timantit on ikuisia.
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Luku 2
MITÄ IHMISOIVALLUS ON?
Miten ihmistä ymmärretään?
Tässä vaiheessa on hyvä määritellä termi ihmisoivallus. Se on käännökseni englanninkielisestä sanasta human insight, jota useimmiten Suomessa asiaan vihkiytyneiden kesken käytetään ihan sellaisenaan. Olen empinyt kääntää termiä suomeksi, koska helpommin sulava käännös ihmisymmärrys ei tunnu riittävän vahvalta, että se tekisi oikeutta englanninkielisen termin sanalle insight, jossa on
enemmänkin kysymys todellisesta oivalluksesta kuin pelkästä ymmärryksestä.
Sitten alkukesästä 2017 testasin kirjani otsikkoa englanniksi erilaisissa sosiaalisissa medioissa. Englanninkielinen termi sai täystyrmäyksen, ja niinpä päätin ottaa
riskin ja käyttää omaa suomennostani.
Kutsun tässä kirjassa ihmisoivallukseksi kaikkea sellaista ongelmanratkaisussa
käytettävää ihmisen käyttäytymisen ja kulttuurin ymmärrystä, joka auttaa näkemään käsillä olevassa ongelmassa jonkin uuden ratkaisun. Kulttuurilla tarkoitan
tässä kulttuuria yhteiskuntatieteiden näkökulmasta: miten ihmiset keskenään luovat ja ylläpitävät merkityksiä ja erityisesti käsitystä siitä, mikä on arvokasta. Tällöin kulttuuri on erottelujen järjestelmä, jonka avulla ihminen luokittelee ympäristöään, arvottaa itseään ja muita sekä rakentaa identiteettiään. Mutta ihmisoivallus
voi hyvin olla myös psykologista, yksilöön tai tiettyyn tilanteeseen keskittyvää.
Tarvitaan siis kaksi asiaa, jotta voidaan puhua todellisesta ihmisoivalluksesta: 1)
täytyy syntyä jokin oivallus siitä, miten ihminen (yksilö, ryhmä tai vaikka kokonainen kulttuuri) toimii tai synnyttää merkityksiä, ja 2) oivallusta täytyy kyetä
käyttämään jonkin ongelman ratkaisuun. Jotta oivallus voi olla merkityksellistä,
ongelmankin täytyy olla vaikea.
Ratkaistava ongelma voi olla mikä tahansa: miten estää globaalin partakoneteräbrändin hintaeroosio äärimmäisen kilpaillussa markkinassa; miten järjestää lentokentän turvatarkastus samaan aikaan mahdollisimman turvallisesti ja matkustajien
kannalta mieluisasti; miten luoda rautakauppaketjuun jatkuvan kehittämisen malli,
jonka toteuttajia ovat lattiatason työntekijät; miten tuottaa mobiilipalvelu tukemaan mielenterveyspotilaan kuntoutumista; miten viestiä uuden pehmopaperin
teknologia niin, että kuluttajat ymmärtävät sen edut aiempiin teknologioihin nähden… Nämä ovat esimerkkejä ongelmista, joita minä tai kollegani olemme viime
vuosina onnistuneesti ratkoneet ihmisoivallukseen pohjautuvin menetelmin.
En tässä kirjassa rajoitu käsittelemään ainoastaan ongelmia, jotka liittyvät digitaaliseen maailman tai uuden kaupallisen palvelun synnyttämiseen tai parantamiseen.
Erilaisilla human insight -metodeilla työskentelevillä konsulteilla digitaalisten

25

projektien suhteellinen osuus toki kasvaa koko ajan, mutta tätäkin kirjoittaessani
minulla on esimerkiksi meneillään projekti, jossa tutkin erään organisaation mahdollisuuksia organisoida työn tekeminen toisella tavalla. Tällöin ihmisoivalluksen
kohteena ovat organisaation asiakkaiden lisäksi erityisesti työntekijät itse, heidän
sosiaalinen verkostonsa ja talon sisäiset sidosryhmät sekä niissä syntyvä ja ylläpidettävä ymmärrys siitä, mitä organisaatio tavoittelee ja miksi.
Entä mitä oivallukselta voidaan vaatia, jotta sitä todella voi kutsua insightiksi?
Jotkut amerikkalaiset asiakkaat, joilla on vuosien kokemus human insight metodiikan käytöstä, liittävät insightiin rajun lisävaatimuksen: paitsi että oivalluksen on oltava uusi, sen on näytettävä itsestään selvältä, kun se esitetään. Näin siksi, että tällaisilla oivalluksilla on huomattavasti paremmat mahdollisuudet levitä
kuin sellaisilla, joita joutuu selittämään.
Monissa hyvissä mainoksissa on juuri tällainen oivallus, samoin parhaimmissa
pilapiirroksissa tai vaikka itämaisten mystikkojen opetuskertomuksissa: kun kuulet tai näet sen, ymmärrät jotain uutta heti ja kirkkaana. Seuraavassa vaiheessa
ihmettelet, miksi kukaan ei ole tullut ajatelleeksi tätä aiemmin. Parhaimmillaan
myös hyvä ihmisoivallus toimii näin. Ja Legon ja saksalaispojan skeittikenkien
tapauksessa se todella toimii näin.

Neitsyt seksitutkija
Moni edellä kuvaamani näkökulma kuulostaa tutulta kaikille, jotka ovat tehneet
töitä esimerkiksi palvelumuotoilun tai laajemmin design-ajattelun metodiikoilla.
Näkökulmat ovat tuttuja myös valtaosalle kvalitatiivista kuluttajatutkimusta tai
brändikehittämistä tehneille ja yhtä lailla myös monille käyttäjätutkimusta tehneille. Mihin näistä aloista siis viittaan puhuessani ihmisoivalluksesta?
Viittaan näihin kaikkiin niin kauan kuin ne täyttävät vaatimuksen, että tutkimalla
syntyy jokin ihmistä koskeva oivallus, joka auttaa ratkaisemaan vaikean ongelman. On esimerkiksi olemassa palvelumuotoilua, jossa ihmisoivallus-näkökulma
on erittäin korostunut, ja on olemassa palvelumuotoilua, jossa ei ole siitä hiventäkään. Erilaisten metodologioiden rajat ovatkin häilyviä.
Ihmisoivallus-näkökulmaa voi harjoittaa todella monella eri menetelmällä: haastatteluilla, kyselyillä, fokusryhmillä, havainnoinnilla, osallistuvalla havainnoinnilla, yhteissuunnittelulla joko asiantuntijoiden tai käyttäjien kanssa tai jopa syventymällä tutkimuskirjallisuuteen. Merkittävässä osassa metodeista (vaikkakaan ei
kaikessa) korostuu kuitenkin jonkinlainen etnografinen ote. Yhden määritelmän
(http://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/tutkimusstrategiat/etnografinen-tutkimus) mukaan etnografinen tutkimus ”tähtää tutkimuskohteen kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen ja kuvaamiseen ja sen lähtökohdat perustuvat ihmisten ja ympäristön
monipuoliseen havainnoimiseen. Havainnoiminen tapahtuu yleensä fyysisenä
läsnäolona ihmisten ympäristössä ja konkreettisissa vuorovaikutustilanteissa tutkittavien ihmisten kanssa.”
Etnografiaksi kutsuttuja menetelmiä sovelletaan liiketoiminnan kehittämisessä
huomattavan vapaasti, ja joskus yliopiston piirissä toimivat etnografit suhtautuvat
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jopa humoristisen ivallisesti akatemian ulkopuolella harjoitettuun ja aivan erityisesti kaupalliseen kehittämiseen käytettävään etnografiaan: ”Se ei ole oikeaa etnografiaa.” He ovat usein aivan oikeassa, ei se akateemisessa mielessä välttämättä
olekaan. Sen ei nimittäin tarvitse olla. Liiketoiminnallista ongelmaa ratkaistaessa
huomion kohteena ei ole puhdas metodi vaan ongelman ratkaiseminen.
Toki myös ihmiskeskeisen kehittämisen konsultoinnin sisällä kalistellaan sapeleita samalla tavalla, mutta kun tapaa taitavia human insight -metodeilla operoivia
konsultteja tai organisaation sisäisiä kehittäjiä, heissä huomaa yhteisiä piirteitä,
jotka kertovat äärimmäisestä pragmaattisuudesta. He ovat pohjattoman uteliaita ja
hyväksyvät työvälineekseen melkein minkä tahansa metodin, joka kykenee antamaan heille ihmisestä sellaista ymmärrystä, joka auttaa ratkaisemaan vaikeita ongelmia uudella tavalla. Kerron myöhemmin vielä lisää tästä näkökulmasta, jota
kutsutaan metodiagnostisuudeksi. Tässä kohtaa tyydyn toteamaan, että itse olen
liiketoiminnan kehittäjänä pragmaatikko. Mielestäni käsitteellinen peitsen taittaminen harvoin auttaa suuresti siinä, mitä minulta odotetaan arjessani, eli todella
vaikeiden ongelmien ratkaisemisessa. Erityisesti liiketoiminnan kehittämisessä
käsitteistä väittely on yhtä merkityksellistä kuin neitsyen seksitutkijan ajatukset
tutkimuskohteestaan.
Joitakin erotteluja on kuitenkin hyvä tehdä, jotta ihmisoivallus-metodiikan soveltamismahdollisuuksia voi ymmärtää. Itse tykkään tähän tarkoitukseen kuvata ihmisoivalluksen sovellusalueen ääripäitä. Ääripäät liittyvät läheisesti tutkittavan
ongelman aikaperspektiiviin ja tutkimuksen kohteeseen.
Sovellusalueen toisessa päässä on lyhyt aikaperspektiivi. Ääritapauksessa tutkitaan asioita, jotka voivat toteutua jo nyt tai jotka voidaan helposti kehittää välittömästi. Tutkiminen tässä päässä on hyvin tilannekohtaista: keskitytään esimerkiksi tuotteen tai palvelun käyttökokemuksiin. Metodiikassa korostuu yksilön
ymmärtäminen ja psykologia. Näkökulma on lähempänä palvelukehitystä kuin
strategiatyötä, ja lyhyen aikaperspektiivin vuoksi tutkimus usein kytkeytyy läheisesti johonkin, mikä jo on olemassa.
Toisessa ääripäässä tutkitaan pitkää aikaperspektiiviä: mitä ei vielä ole olemassa,
mutta mitä voisi olla. Tällöin tutkimuksen kohteena on enemmän kulttuuri kuin
yksilöt ja erityisesti se, mikä kulttuurisesti on muuttumassa niin, että se luo kehittäjälle uusia mahdollisuuksia. Tutkimuksen kohteena on ennemmin ilmiöiden
kuin yksittäisen palvelun ymmärtäminen. Painopiste on yhteisöjen antamien merkitysten tutkimisessa. Näkökulma on usein lähempänä strategiaa kuin palvelukehitystä.
Useimmat liiketoiminnan kehityshaasteet pitävät sisällään molempia elementtejä,
mutta niitä ei usein tarkastellaan selvästi jommastakummasta näkökulmasta käsin.
Tämä johtuu usein siitä, että tutkija itse on yleensä vahvimmillaan toisessa ääripäässä. Sama pätee ihmisoivallus-metodiikkaa harjoittaviin konsulttitoimistoihinkin: toimistot ovat usein erikoistuneet vain toiseen näkökulmaan.
Perinteisesti palvelumuotoilu ja design-ajattelu sijoittuvat kuvatun jaottelun alkupäähän: lyhyeen aikaperspektiiviin ja psykologiseen lähestymiseen. Silloin, kun
palvelumuotoilua tekevät esimerkiksi suomalaisten Reaktorin ja Futuricen kaltai-
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set digitaaliset toteuttajat, liikutaan aivan jatkumon ääripäässä. Myös Palmun kaltaiset palvelumuotoilutoimistot operoivat tyypillisimmin enemmän tässä päässä
jatkumoa vaikka tekevätkin ihmiskeskeisillä menetelmillä jo enemmän strategista
työtä. Toisesta ääripäästä hyvänä esimerkkinä käy Gemic, joka käyttää etnografisia menetelmiä esimerkiksi täysin uusien liiketoimintamahdollisuuksien etsimiseen. Legon tapaus on hyvä esimerkki tämänkaltaisesta työstä. Siinä kohteena oli
nimenomaan leikin uudelleen ymmärtäminen sosiaalisena ilmiönä.
Rajat eivät kuitenkaan ole näin selviä: pääosassa on ratkaistava ongelma, ja taitava tutkija liikkuu sujuvasti alueelta toiselle siten, kuin tehtävä edellyttää ja kyvyt
antavan myöten. Edellä kuvaamaani erottelua on silti tärkeä ymmärtää, kun jäljempänä hahmotamme, miten uudenlainen tekeminen organisoidaan. Tarvittavat
taidot ovat näissä ääripäissä hyvin erilaisia, ja työkin on organisoitava jossain
määrin eri tavalla.
Kuka tahansa voi opetella erilaisia ihmisoivallus-taitoja, ja usein niihin kouluttaudutaan jo oppilaitoksissa tai viimeistään tuote- ja palvelukehitysorganisaatioissa
työskenneltäessä osallistumalla erilaisille kursseille. Oman kokemukseni mukaan
kaikkein yleisimmin tarjolla on erilaista design-ajatteluun ja palvelumuotoiluun
liittyvää metodista opastusta. Sen vuoksi en tässä yksityiskohtaisesti kuvaa erilaisia metodeja vaan olen tyytynyt listaamaan tämän kirjasen loppuun linkkejä verkkomateriaaleihin, joissa kuvataan erilaisia ihmisoivallus-tekniikoita.
Seuraavassa luvussa käyn myös läpi esimerkkejä ongelmista ja ratkaisuista, jotka
sijoittuvat edellä kuvaamani jaottelun ääripäihin. Sitä ennen haluaisin kuitenkin
esitellä näkökulmia siihen, miten ihmisoivallus-metodiikan käytössä tullaan taitaviksi, tai peräti viisaiksi. Kuka tahansa nimittäin voi valita minkä tahansa lukuisista metodeista ja operoida sillä täysin ohjekirjan mukaan saamatta silti sellaisia
tuloksia, joita voisi kutsua ihmisoivallukseksi. Tässä onkin suoraan palvelumuotoilukurssilta tulleen uuden muotoilijan suurin sudenkuoppa: kirjaimellisessa,
konemaisessa metodin hallinnassa, jossa metodi vie tutkijaa annetun ongelman
todellisen ratkaisun sijaan.
Käsittelen seuraavassa tärkeimpiä ja samalla vaikeimpia näkökulmia ihmisoivallukseen. Todennäköisimmin näkökulmien sisäistäminen tai sisäistämättä jättäminen vaikuttaa siihen, syntyykö työstä ja vaivasta todellista oivallusta vaiko vain
tutkimusraportti.

Näkökulma 1: Ei ole olemassa oikeaa vastausta
Kerroin edellä tuloksettomasta kohtaamisestani suomalaisen vähittäiskaupan johtajan kanssa, joka ajatteli kaiken merkityksellisen löytyvän myyntidatasta. Käytimme ison osan keskustelustamme private labelin tulevaisuuden pohtimiseen.
Kerroin kohta kohdalta muissa maissa saamistamme kenttätöiden tuloksista, jotka
meidän mielestämme osoittivat sellaiseen suuntaan, että ihmisten tapa arvostaa
kauppojen omia merkkejä ja brändejä on muuttumassa. Ihmiset nimittäin liittävät
private labeleihin aivan selvästi saman kaltaisia merkityksiä kuin aiemmin on liitetty brändättyihin tuotteisiin.
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”Silloin asiakkaat eivät ole ymmärtäneet, mikä private label on”, kuului keskustelukumppanini tuomio. Tavallaan hän oli oikeassa: Kauppa on yrittänyt viestiä
omilla tuotteillaan jotain arvolupausta. Jos kuluttajat eivät koe sitä samalla tavalla
hyväksi kuin ennen, niin kai he sitten eivät ymmärrä, mitä kauppa yrittää viestiä.
Vielä vahvemmin voidaan kuitenkin sanoa, että he eivät enää arvosta yhtä paljon
kuin ennen sitä, mitä kauppa yrittää omilla tuotteillaan viestiä.
Näissä näkökulmissa on valtava ero. Jos kyse on ymmärtämisestä, tilanne voidaan
korjata paremmalla viestimällä. Jos kyse on arvostuksesta, tilanteessa voi voittaa
ainoastaan kehittämällä kaupan omia merkkejä vastaamaan asiakkaiden muuttuneita arvostuksia.
Ihmisoivallukseen perustuvaa tutkimusta ei voi tehdä näkökulmasta, että asiakas
on väärässä tai oikeassa. Päätyisimme hyvin nopeasti väittelemään tutkimuskohteemme kanssa: ”Ei, et ole ymmärtänyt tätä oikein…” Yksi vaikeimpia tehtäviä
tällaisessa tutkimuksessa onkin oppia kuuntelemaan. Hyvä ohje esimerkiksi asiakkaan syvähaastatteluun on, että haastattelijan ei tulisi esittää väitteitä, ainoastaan kysymyksiä. Silloin kun haastattelija kohtaa jotain, mitä ei ymmärrä, tärkeintä on yrittää kysyä ”miksi” niin pitkään, että lopulta sanotulle löytyy syy.
Haastattelun kohteet eivät ole niin johdonmukaisia tai aina edes niin rehellisiä
kuin haastattelija luonnostaan haluaisi uskoa. Usein haastattelijan ensimmäiseen
kysymykseen annetaan vastaus, jonka uskotaan olevan siinä tilanteessa oikea tai
haastattelijan odottama. Monesti kysymys ei ole varsinaisesta epärehellisyydestä
tai edes miellyttämisen halusta – ihmiset eivät läheskään aina edes tarkalleen tiedä, miksi toimivat tai ajattelevat niin kuin tekevät. Mutta kaikkeen heillä on jokin
selitys. Yhden nyrkkisäännön mukaan haastateltavalta täytyy kysyä viisi kertaa
”miksi”, jotta päästään hänen tekojaan tai lausuntojaan todella selittävälle tasolle.
Ihmisten ajattelun epäloogisuuksien tunnetuimpia tutkijoita ovat israelilaiset tutkijat ja käyttäytymistaloustieteen isät Daniel Kahneman ja Amos Tversky. Kahneman opetti nuorena professorina oppilailleen säännön: ”Kun joku sanoo jotain,
älä kysy mielessäsi, onko se totta. Kysy, mistä asiasta se mahtaisi olla totuus.”
Kahneman sai vuonna 2002 taloustieteen Nobelin työstään, jonka perustana oli
tuo taito olla väittämättä vastaan aina jotain epäloogista kuullessaan ja pyrkimys
sen sijaan ymmärtää, mistä epäloogisuus kertoo.

Näkökulma 2: Joudut aloittamaan jopa ilman oikeaa kysymystä
Kuvitellaan, että saisit yhdeltä maailman tunnetuimmista partakoneiden valmistajista tehtäväksesi selvittää, miksi yhtiö häviää vuosi toisensa perään markkinaosuutta sellaisille valmistajille, joiden brändit ovat huomattavasti heikompia. Lisäksi sinua pyydettäisiin tekemään suosituksia toimenpiteistä, joilla partakonevalmistaja paitsi saisi markkinaosuuden laskun pysähtymään myös kykenisi
parhaiten vastaamaan partaansa ajavien miesten tulevaisuuden tarpeisiin. Mitä
tekisit?
Jos et ole huomannut, niin parrat ovat yhtäkkiä aika kova juttu, ainakin miehillä.
Ne ovat niin kova juttu, että ainakin Helsingissä kaupungilla kävellessä saattaa
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törmätä kavereihin, joiden koko ulkoinen olemus ja itsevarmuus on kokonaan
rakennettu leuoista runsaana roikkuvien, paksujen ihokarvojen varaan.
Ilmiö on niin itsestään selvä ja olemme jo niin tottuneet uudenlaiseen turpajouhien
estetiikkaan, että on vaikea kuvitella, että trendi meni syntyessään ohi lähes koko
partakoneteollisuudelta. Niin siinä kuitenkin kävi. Tämän seurauksena uudenlaiset
parranajotuotteiden valmistajat todellakin voittivat lyhyessä ajassa markkinaosuuden vanhoilta valmistajilta, joilla ironista kyllä oli käytössään koko toimialan parhaimmat tutkimusresurssit ja alan paras, ajantasaisin data. Miten se voi olla mahdollista?
Vastaus piilee siinä, miten perinteinen markkinatutkimus on rakennettu. Erityisesti kohtalaisen hitaasti muuttuvien toimialojen kuten kodinelektroniikan päätutkimusmetodi on edelleen kuluttajille tehtävät kyselytutkimukset. Huolellisesti rakennettu tutkimuspatteri saattaa kattaa toista sataa yksityiskohtaisesti samaa tuotetta ja sen käyttämisen eri näkökulmia koskevaa kysymystä. Vastausten numeroasteikko voidaan rakentaa niin, että se tyydyttää kaikkein kyltymättömimmänkin
dataniilon erottelutarpeen. Silti on mahdollista, että kyselykaavake, johon on
koottu kaikki ajateltavissa olevat kysymykset partakoneisiin liittyen, ei sisällä
yhtä ainutta kysymystä, jolla olisi mitään merkitystä toimialan tulevaisuuden kehityksen ymmärtämisen kannalta. Tämä johtuu kahdesta seikasta.
Ensiksi kuvittele, että todella saisit tuon tehtäväksiannon ja ryhtyisit työhön laajan
kyselytutkimuksen keinoin: kokoaisit tiimin miettimään partakoneisiin ja parranajoon liittyviä kysymyksiä, aikasarjojen ja trendien muodostamiseksi ottaisit
huomioon aiemmin aiheesta tehtyjä kyselyitä ja saisit kyselyn toteuttavalta firmalta apua oikean vastaajajoukon valitsemiseksi. Nyt kysy itseltäsi: mitä millään tavoin aivan uniikkia tietoa sinun on mahdollista tällä metodiikalla saada? Aivan.
Samalla tavalla kuin aiemmin kuvaamillani 10 000 finanssipalvelun analyytikolla,
joka ikinen raporttiisi saamasi tiedonmuru olisi lähestulkoon kenen tahansa saatavissa. Analyysi on määrämuotoista ja samat kysymykset kaikkien tiedossa. Siksi
sellaisille tiedoille ei voi perustaa ainakaan strategiaa, ja harvoin mitään muutakaan merkittävää kehittämistä. Tällaisillekin tutkimuksille ja raporteille on paikkansa: voi olla ihan tärkeää ymmärtää, että esimerkiksi oman brändin suositteluindeksi on laskenut 2 %, pääkilpailijan markkinaosuus on kolmatta vuotta kasvussa, ja että kuluttajat tuntuisivat kaikkein eniten haluavan tarkkoja trimmereitä
(23 % vastaajista), vähemmän ihoa ärsyttävää teräverkkoa (16 % vastaajista) ja
helppoa puhdistusta (15 % vastaajista, kun viime vuonna helppo puhtaanapito oli
kakkospreferenssi ja sitä halusi peräti 18 % vastaajista). Mitä käytännön toimenpiteitä tai strategisia ohjelmia käynnistät tämän ymmärryksesi pohjalta? Et kaiketi
mitään merkittävää, sillä toinen tutkimusyhtiö myi melkein saman tutkimuksen jo
kilpailijallesi.
Toinen merkittävä syy, miksi kyselytutkimus ei tässä tapauksessa auta, on se, että
kyselytutkimukset olettavat liiketoiminnan ja markkinan muutokset lineaarisiksi.
Muuten niitä ei voisi oikein tutkia kaavakkeilla, joiden kysymykset on määritelty
menneisyydessä nähtyjen trendien perusteella.
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Kyselytutkimuksen tilannetta ei suuresti paranna se, että kyselyihin lisätään avoimien vastausten mahdollisuus. Vastaajat eivät yleensä osaa asettua tarkastelemaan
itseään niin ulkopuolisina, että osaisivat sanoa mitään, mikä antaisi ainetta syvään
oivallukseen. Siksi kysymykseen vastaaminen tarvitsee aitoa ulkopuolisen tutkijan näkökulmaa. Juuri se on esimerkiksi antropologien tutkimusaluetta.
Miten parranajoa todella tutkitaan? Jos tavoitteemme on tarkastella samaa toimintaa kuin kaikki muutkin mutta onnistua näkemään siinä jotain paremmin kuin
muut, emme voi etäännyttää itseämme ilmiöstä. Meidän on mentävä sinne, missä
partoja ajetaan: ensisijaisesti koteihin ja niiden kylpyhuoneisiin, ehkä muuallekin:
kuntosalien pukuhuoneisiin, kesämökeille tai liikelentokenttien vessoihin.
Juuri tällaisiin paikkoihin business-antropologiksi itseään nimittävät tutkijat ovat
valmiita menemään, ja juuri näin tutkimuksessaan pisimmällä olevat kuluttajatuoteyhtiöt haarukoivat oman markkinansa muutoksia. Kokenut tutkija on tästä
syystä usein päässyt vierailemaan lukuisiin kylpyhuoneisiin, aamupalapöytiin,
ruokaostosreissuille ja yksityisautolla ajetuille työmatkoille ymmärtääkseen paremmin, mistä niihin liittyvien markkinoiden tulevaisuudessa oikeastaan on kysymys.
Antropologia on siitä armollinen tutkimuksen ala, että se ei oleta sinun tietävän
edes oikeita kysymyksiä ennen kohteeseesi tutustumista. Lähestyminen on täysin
päinvastainen kuin kyselytutkimuksissa, jotka olettavat, että tiedämme kaikki relevantit kysymykset. Antropologia väittää, että emme tiedä mitään ja että vasta
kontakti tutkimuskohteemme kanssa paljastaa, millaisia kysymyksiä meidän tutkijoina pitäisi esittää.
Lähestymistapa kuulostaa helpolta, mutta on käytännössä kaikkea muuta. Valtaosassa kehittämistyötä olemme oppineet ajattelemaan, että jos emme tiedäkään
kaikkia vastauksia, niin ainakin tiedämme tärkeimmät kysymykset. Niinpä tyypillinen kehitystyö elää yleensä joka hetki tilanteessa, jossa tutkijalla on yksi selvästi
muita vahvempi hypoteesi siitä, miten tutkittava asia on, ja jos jokin havaittu fakta
kyseenalaistaa tämän hypoteesin, uusi hypoteesi korvaa välittömästi vanhan. Täysin hypoteesitonta tilaa on harvoin.
Ihmisoivallus-metodiikalla tutkittaessa joudumme valtaosan ajasta myöntämään,
että emme välttämättä tiedä tutkittavasta aiheesta mitään relevanttia. Näinhän kävi
Legonkin tapauksessa. Legon tuhon tielle johtaneet valinnat olivat seurausta analyysista, jossa tiedettiin tarkalleen, mitä datalta tuli kysyä: millaiset lelukategoriat
tulevat tulevaisuudessa myymään ja miten tämä suhtautuu Legon tarjoomaan.
Kun Lego sitten vuodesta 2004 alkaen alkoi korjata kurssiaan, se muutti juuri tapaansa tutkia omaa markkinaansa. Leluyhtiö nöyrtyi tunnustamaan, että aivan
ensimmäiseksi sen tulikin ymmärtää, mistä leikissä on kysymys.
Suurin este tällaisen ei-tietämisen hyväksymiselle on, että se tekee emotionaalisesti kipeää. Siksi keksimme useimpiin asioihin selityksen silmänräpäyksessä,
kun alamme niitä ihmetellä. Samasta syystä kyselytutkimuksiin on vaikea luottaa:
kysymme haastateltavalta jotain, ja hän vastaa. Jos utelemme, miksi hän vastasi
näin, haastateltava pudottaa meille ensimmäisen selityksen, joka tulee hänen mieleensä, vieläpä varmana siitä, että vastaus pitää paikkansa. Kyselytutkimus for-
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maattina vahvistaa tätä vaikutelmaa. Se ei millään tavalla kannusta haastateltavaa
sanomaan: ”Niin tosiaan, miksi? Onpa mielenkiintoista, että ajattelen noin. Mistäköhän se mahtaisi johtua?” Siihen mahdollisuuden antaa vasta esimerkiksi ajan
kanssa suoritettu syvähaastattelu.
Ei-tietäminen koettelee erityisesti egoamme, sillä se saa aikaan vaaran tunteen.
Suuri ja arka ego yhdistyy kaikkein useimmin juuri niihin, jotka puolustavat kiivaasti omaa näkemystään asioista. Kaikki joissakin juhlissa ventovieraiden
(yleensä miesten) kanssa keskustelleet tunnistavat tämän yhteyden. Erityisesti
liikkeenjohdon kulttuuri on täynnä egoa ja tuntuu kasvattavan ihmisiä turhaan
itsevarmuuteen omista mielipiteistään.
Tällaisen kulttuurin kontrasti siihen, mitä ihmisoivallus-menetelmien käyttö vaatii, on dramaattinen. Menetelmä ei nimittäin toimi, ellei sitä käyttävä osaa olla
tilassa, jossa kaikki aiemmin tiedetty on jouduttu heittämään syrjään. Sitä voisi
kutsua jopa umpikujaksi. Hyvä ihmisoivallus-työskentely vaatii usein täydellisen
umpikujan, jotta jokin uusi ja riittävän radikaali oivallus voisi syntyä. Ja tässä on
todennäköisesti suurin este sille, että organisaatiosi oikeasti ottaisi ratkaisevan
askeleen ihmisymmärryksestä nousevan kehittämisen suuntaan: niin monen ihmisen on samaan aikaan hylättävä totuttu roolinsa ja myönnettävä oma tietämättömyytensä, että on paljon helpompi vain jatkaa liikkeenjohdon traditiosta nousevan
roolinsa esittämistä.
Mutta oikein organisoiden ratkaisevat askelet on mahdollista ottaa, ja lopulta vaadittu vaiva työtunteina ei ole päätä huimaava. Tulen myöhemmin luvuissa 4 ja 5
valottamaan, miten ihmisoivallus-työskentelyä jäsennetään muutamien päivien
intensiivijaksoiksi, eräänlaisiksi sprinteiksi. Sprinttimäiselle toimintamallille on
monta syytä, joista yksi on se, että tutkimusryhmä saa rauhassa ajautua umpikujaan. Esimerkiksi viikon mittainen intensiivinen ihmisoivallus-sprintti on nykyään
lempitapani jäsentää työskentelyä. Silti ne aamut, jolloin tiedän matkaavani tuijottamaan projektiryhmän kanssa taulua, jolle projektin materiaalit on koottu vielä
ilman yhtään kokoavaa, ratkaisevaa oivallusta, ovat kauheinta, mitä tiedän. Mutta
ne ovat sitä samalla tavalla kuin kuntosalille kävely jalkapäivänä. Harva tykkää
oikeasti kyykätä, mutta aina silloin tällöin niin on tehtävä.
Ja kun oivallus vihdoin syntyy, tunne on valtava.
Siksi on syytä varoittaa vielä yhdenlaisesta tilanteesta ja ehkä ihmistyypistäkin.
Usein nimittäin käy niin, että joku projektiryhmästä jo ratkaisee ongelman, kun
työ on vielä aluillaan: on kerätty taustatutkimusta, ehkä tehty jo muutama haastattelukin. Hän ”näkee” ratkaisun ja kertoo sen mielellään muillekin. Siitä hetkestä
eteenpäin hän on projektiryhmän vaarallisin jäsen. Hän saattaa hyvinkin olla jopa
oikeassa: moni vaikea ongelma nimittäin ratkeaa jo lyhyellä altistuksella toisenlaiselle datalle ja toisenlaiselle kysymyksenasettelulle. Mutta emme voi varmuudella tietää, onko näin, sillä työ on vielä kesken.
Kerran hyvän teorian löydettyään ihmisillä on tapana uuteen dataan törmätessään
pikemminkin sovittaa data teoriaansa kuin korjata teoriaa datan perusteella. Kun
kerran olemme vakuuttuneet jostain, näemme enää vain asioita, jotka vahvistavat
kantaamme. Uskovainen näkee Jumalan suuria tekoja joka puolella, vasemmisto-
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lainen näkee luokkataistelun ja pankkiiri markkinoiden näkymättömän käden ja
lahjomattoman hyvää tekevän dynamiikan. Näin siitäkin huolimatta, että he tuijottaisivat samaa kohdetta.
Kuten Leo Tolstoi sanoo teoksessaan Jumalan valtakunta on sinussa (1893):
”Kaikkein vaikeinkin aihe voidaan selittää kaikkein hidasälyisimmälle ihmiselle,
ellei hän ole muodostanut siitä mitään ajatusta ennakolta; edes kaikkein yksinkertaisinta asiaa ei voi kirkastaa kaikkein älykkäimmälle ihmiselle, jos hän on vakuuttunut tietävänsä jo, ilman epäilyksen häivääkään, mitä hänen eteensä asetetaan.”

Näkökulma 3: Vastaus on piilotettu kaaokseen
Miten uudet ajatukset syntyvät? Minnesotalaisen kemistin Arthur Fryn tarina
omasta suurimmasta heureka-hetkestään avaa tätä mielenkiintoisesti. Sunnuntaisin
Fry lauloi seurakuntansa kirkkokuorossa, joka harjoitteli ohjelmistoaan aina edeltävänä keskiviikkoiltana kirkolla. Kuorolaisilla oli tapana kuljettaa harjoituksissa
kansiota, johon oli koottu koko kauden ohjelmiston nuotit. Kun uutta teosta alettiin jonain keskiviikkona ottaa haltuun, kuoronjohtaja antoi Xeroxin laulaa ja jakoi laulajille kopiot nuoteista. Kansioon kertyi kauden kuluessa valtava määrä
nuotteja, joista aina piti löytää kussakin esityksessä tarvitsemansa.
Fryllä oli tapana taitella paperinpaloista pieniä kirjanmerkkejä kunkin esitykseen
kuuluvan laulun kohdalle. Yhtenä sunnuntaina vuonna 1974 Fry seisoi kirkon
kuorissa muiden kuorolaisten kanssa ja avasi nuottikansionsa huolimattomasti,
jolloin lukuisat paperiset kirjanmerkit varisivat lattialle. Se on kuorolaiselle vähän
sama kuin rallikuskilla menisi hetkeksi näkö välittömästi startin jälkeen. ”Kaikki
muut alkoivat laulaa, mutta minä yritin vielä selvittää, millä sivulla menemme.
Aloin vilkuilla viereisen kaverin olan yli”, Fry kertoo hetkestä, jolloin hänelle
täysin yllättäen selkeni jotain, mitä hänen ei edes ollut ollut tarkoitus miettiä esiintyessään seurakunnan edessä. Fryn oma tunnetila sähköistyi, sillä yhtäkkiä hän
näki kaiken niin selkeästi. Keikka oli silti vedettävä loppuun.
Idea PostIt-lapusta oli syntynyt.
PostIt-lappujen liiman oli kehitellyt Fryn kollega Spencer Silver jo useita vuosia
aikaisemmin. Helposti kiinnittyvältä ja irtoavalta tahraamattomalta liimalta oli
kuitenkin puuttunut käyttötarkoitus. Pian jumalanpalveluksen jälkeen Fry alkoi
testata Silverin liimaa sivelemällä sitä kapeaksi vanaksi keltaisten paperiliuskojen
päähän. Ikoninen väri valikoitui siksi, että toimistolla ei ollut muunväristä paperia
käytettäväksi kokeiluun. Tiedämme, miten tarina on tuon jälkeen edennyt: nykyään PostIt-lappuja myydään vuosittain kymmeniä miljardeja kappaleita.
Täysin uudet ja ratkaisevan nerokkaat ideat syntyvät yleensä näin: yhdistelemällä
asioita, jotka eivät kuulu yhteen. Oikeastaan millään muulla metodiikalla on vaikea keksiä yhtään uutta ajatusta, sillä miljardien ihmisten maapallolla kaikki tavanomaiset ideat on jo melko lailla mietitty. Ideointi vaatii siis sekä hyvän metodin myös polttoaineekseen asioita, jotka eivät lähtökohtaisesti edes liity toisiinsa.
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Filosofian pragmaattisen koulukunnan isäksi tituleerattu amerikkalainen Charles
Peirce (1839–1914) kutsui tällaista loogisen ajattelun menetelmää abduktiiviseksi
logiikaksi erotuksena induktiivisesta ja deduktiivisesta logiikasta. Peirce väitti,
että näillä jälkimmäisillä ei voi kyetä sellaisiin ”loogisiin mielen loikkauksiin”,
mitä uusien mullistavien ajatusten synnyttäminen aina välttämättä on. Perinteinen
liikkeenjohdon analyysi on tietenkin viritetty vahvasti sekä induktion että deduktion näkökulmista, mistä nousevat myös sen suurimmat ongelmat: lineaarisella
liiketoiminnan analyysilla on varsin vaikea esimerkiksi keksiä ratkaisevasti uudelleen liiketoimintaa tai sen osaa. On oireellista, että useat liikkeenjohdon konsultit
kuvailevat analyysinsä osioita joko induktiivisina tai deduktiivisina, aivan kuin
muunlaista hyvää analyysia ei edes olisi.
Moni liiketoiminnan kehitystä tekevä toki käyttää analyyseissään abduktiota,
vaikka perusteleekin löytönsä esimerkiksi induktiolla. Mielemme toimii abduktiivisesti ihan käskemättäkin. Mutta kyetäkseen hyvään abduktioon taitoa on syytä
harjoittaa.
Abduktiivisessa logiikassa havainnoitsija tekee joukon havaintoja ja etenee päätellen havaintojoukon todennäköisimpään selitykseen. Uuden syntymiselle on
tärkeää, että havainnoitsija kohtaa datapisteitä, jotka eivät sovi vanhaan käsitykseen siitä, miten maailma on. Käytännössä tällaisia datapisteitä kohdatessaan abduktiivisesti tutkiva ihminen alkaa systemaattisesti kiertää datapisteiden ympärillä
ja hankkia toisenlaisia datapisteitä, jotka voisivat luoda lisävaloa siihen, mistä
vanhaan teoriaan sopimattomat havainnot syntyvät.
Vedin kerran projektia suurelle energiayhtiölle. Projektiryhmää alkoi yhdessä
vaiheessa projektia ihmetyttää yksi tehty havainto. Valtaosa kuluttajista nimittäin
on jo oppinut, että sähköyhtiötä vaihtaessaan on mahdollista kilpailuttaa sopimus
hyvin erilaisilla yhtiöillä ja siten yleensä päätyä edulliseen hintaan. Tämä päti
lähes kaikkiin asiakasjoukkoihin paitsi yhteen: uudelle paikkakunnalle muuttavien
ihmisten havaittiin solmivan keskimääräistä kalliimpia sähkösopimuksia. Tämä
on jo itsessään mielenkiintoinen havainto, mutta se yhdistyi tällä yhtiöllä myös
käytännön ongelmaan: heidän kotialueeltaan toiselle paikkakunnalle muuttavat ja
täysin tyytyväiset asiakkaat vaihtoivat sähköyhtiötä lähes säännönmukaisesti,
vaikka pysyminen vanhassa yhtiössä olisi tullut edullisemmaksi – ja helpommaksi.
Tässä meillä on havaintojoukko: sähköyhtiötä vaihtaneet ihmiset, heidän asiakastyytyväisyytensä taso ja tiedot uuden sopimuksen sähköyhtiöstä ja neuvotellusta
hinnasta. Nyky-ymmärrykseen sopimaton datapiste oli tuo muuttaneiden asiakkaiden uuden yhtiön korkeampi hintataso ja hyvä yhtäaikainen tyytyväisyys vanhaan sähköyhtiöön. Asiakkaiden toiminta ei käynyt järkeen.
Miten liiketoimintajohto alkaa selvittää tällaista haastetta? Tavallisimmin esiin
kaivetaan asiakaskyselyt ja etsitään vastausta niistä. Toinen suosittu tapa on kokoontua asiantuntijajoukolla säännöllisin väliajoin neuvotteluhuoneeseen pohtimaan asiaa. Mukana voi olla niin myyjiä kuin kehityspäälliköitäkin, ja erityisesti
myyjiin luotetaan ajantasaisen asiakasymmärryksen lähteinä. Jokaisessa tapaamisessa joku päälliköistä on kaivanut esille viimeisimmän statistiikan lähteneiden
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asiakkaiden määristä ja tiedot, mihin yhtiöihin ja millaisin hinnoin asiakkaat ovat
siirtyneet. Data tällaiseen tarkasteluun saadaan juuri edellä mainituista asiakaskyselyistä, joita on tilattu erityisesti tästä näkökulmasta: tutkimusyhtiö soittaa läpi
lähteneitä asiakkaita ja kysyy lähtemisen syitä ja tietoja siitä, mihin asiakas on
vaihtanut. Tässä tapauksessa syyksi mainitaan yleensä muutto. Mutta senhän me
jo tiesimmekin.
Tällainen kokoushuoneanalyysi voi jatkua vuosia ilman, että kukaan osallistujista
kykenee esittämään yhtään uutta oivallusta siitä, mistä ilmiössä on kysymys.
Tällaisessa tilanteessa sovimme energiayhtiön kanssa, että soittaisimme läpi 10–
12 lähtenyttä asiakasta ja lähestyisimme asiaa toisella tavalla. Nyt me jo tiesimme
datapisteet, jotka eivät mahtuneet senhetkiseen ymmärrykseemme. Seuraavassa
vaiheessa meidän tulisi rikastaa dataa aiheen viereisillä havainnoilla ja etsiä, löytyisikö ratkaisu jostain läheltä mutta suoraan asiakastyytyväisyyteen tai hinnoitteluun liittymättömästä tiedosta. Sain luvan alkaa työhön sekä listan sadoista menneinä kuukausina muuton vuoksi sähköyhtiötä vaihtaneista entisistä asiakkaista.
Tehtävä on jäänyt mieleeni ikimuistoisesti, sillä alkaessani soittaa asiakkaille elettiin jouluaaton aattoa. Kuvittele, että olet pääsemässä töistä lomalle pitkän syksyn
jälkeen, jouluruokaostokset ovat vielä puolitiessä ja edessä on Jeesuksen syntymäjuhla, joka on yksi niistä juhla-ajoista, jolloin valtaosa työnteosta oikeasti hellittää
ja perheet kokoontuvat yhteen. Juuri silloin puhelin soi: joku täysin tuntemattomasta numerosta soittava haluaa keskustella kanssasi sähkösopimuksista.
Sanotaan vaikka, että harjoituksella oli kova henkinen hintansa, mutta lopulta onnistuin puolentoista vuorokauden aikana saamaan kiinni 11 oikeanlaista vastaajaa,
jotka suostuivat keskustelemaan asiasta. Hämmästyttävää tällaisissa puheluissa
on, että kun pääset läpi siitä ensimmäisen puolen minuutin epäilyksestä ja kerrot
haluavasi ymmärtää, mistä ihmisten muuttoprosessissa on ollut kysymys ja miten
kaikki meni, ihmiset yleensä antautuvat varsin estottomaan keskusteluun yksityiselämästään. Se toimii melkein aina: kun osoitat kiinnostusta ja halua ymmärtää,
ihmiset raottavat sielunsa saloja jopa ventovieraalle, jopa jouluaaton aaton iltana.
Huomaa, että en kysynyt syitä, miksi ihmiset olivat vaihtaneet sähköyhtiötään.
Tiesin jo, että valtaosa keskustelukumppaneistani antaisi siihen yksinkertaisimman mahdollisen selityksen: kun oli se muutto. Näin ihmiset myös aidosti kokivat
syynsä. Sen vuoksi yksikään perinteinen kyselytutkimus ei todennäköisesti olisi
tuonut tilanteeseen valoa. Sen sijaan keskustelimme sitäkin enemmän muuttamisesta, uuteen kotiin asettumisesta ja arjen pyörittämisestä, joidenkin vastaajien
kanssa jopa 50 minuuttia. Yksi vastaajista kertoi puolivälissä puhelua ottavansa
kinkun uunista mutta palasi vielä pariksikymmeneksi minuutiksi kertomaan marraskuisesta muutostaan uuteen kaupunkiin. Kinkku oli ensimmäinen tuossa uudessa kodissa paistettu. Siinä puhelimessa intouduimme arvuuttelemaan, mikä oli
kuusikiloisen kinkun paistoon vaadittava energiamäärä, ja pian löysimme itsemme
yhdessä pohtimasta, miten arvioimme energian kustannusta ja mikä yhteys (jos
oikeasti mikään!) kustannusarvioilla on sähköyhtiön vaihtoon elämän suurissa
muutostilanteissa.
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Keskustelujen lomassa kuva sähköyhtiön vaihtamisen syistä alkoi tarkentua. Vastaajat kuvailivat minulle projektinhallintaa muuttotilanteessa ja sitä, miten monia
asioita silloin on pidettävä mielessä ja varmistettava. Sen lisäksi kuulin muuttaneiden pahimmista peloista. Näitä uusia tiedonjyviä yhdistelemällä asiakkaiden
irrationaaliselta tai jopa ”väärältä” näyttävä toiminta alkoi selittyä.
Uusien datapisteiden selittävä yhteys alkoi valjeta mahdollisuutena jo jossain viidennen haastattelun kohdalla. Siitä eteenpäin hypoteesia oli mahdollista testata
vielä muutamassa haastattelussa. Käytännössä se tapahtuu muun muassa niin, että
ilmiölle etsitään muita mahdollisia selityksiä, joita lähestytään haastattelussa. Sellaisia ei löytynyt. Viidennen haastattelun kohdalla abduktio oli siis alkanut viedä
minua kohti lopullista ratkaisua. (En tässä voi jakaa lopullisia löydöksiämme mutta jos asia sinua askarruttaa, todennäköisesti vastaus on sinullakin vain 5-10 puhelinsoiton päässä.)
Joulunalusaikani harjoitus liittyy läheisesti PostIt-lappuihin. Olet varmaan huomannut, että varsin monenlaisella luovalla metodiikalla työskentelevä sisäinen
kehityspäällikkö tai ulkoinen konsultti tuntuu rakastavan liimalappujaan. Ei ole
mikään ihme, että moni erityisesti suuren korporaation työntekijä suorastaan vihaa
samaisia lappuja ja niiden ympärillä tapahtuvaa brainstormailua ja käsien heiluttelua. Ne ovat kuitenkin yksi parhaita työkaluja abduktiivisen prosessin toteuttamisessa, ja siksi kannan niitä ja paria tussia mukanani kaikkialle, vaikka tiedänkin
välineiden herättävän ärtymystä. Jos siitä on mitään lohtua, niin voin kertoa, että
samaan aikaan olen voinut lähes luopua PowerPointin käytöstä – sitä tarvitaan
enää vain loppuraporttien koostamiseen.
PostIt-laput ovat visuaalinen apuväline, jolla pidetään projektiryhmän tai yksittäisen tutkijan silmien edessä kaikki ne kerätyt datapisteet, joiden yhteyttä tutkittavaan ilmiöön emme vielä tiedä. Tavallinen valkotaulu on melkein yhtä hyvä väline, mutta ehdottomasti voittava yhdistelmä on valkotaulu ja PostIt-laput. Data on
syytä visualisoida sen paljouden vuoksi. Emme voi jättää mitään datapistettä pois,
ennen kuin tiedämme, ettei se ole relevantti tutkittavan ongelman ratkaisemisen
kannalta. Liimalappuja on lisäksi helppo liikutella osana isoa visualisointia. Valkotaululle voi piirtää tussilla hypoteeseja asioiden välisistä yhteyksistä. Jokin tällainen visuaalinen metodi on lähes välttämätön jo yksin työmuistimme rajoitusten
vuoksi: kun työmuistimme kykenee käsittelemään kerrallaan noin 5-9 asiaa, datapisteitä täytyy kyetä havainnoimaan yhtäaikaisesti moninkertainen määrä, jotta
abduktio voi toimia. PowerPoint on tähän aivan liian lineaarinen työkalu, mutta
PowerPointiakin voi hyödyntää, jos sillä piirrettyjä slideja printtaa ja teippaa kiinni tauluun.
Keskusteltuani puhelimessa aina kunkin sähköyhtiön entisen asiakkaan kanssa
keräsin havaintoni heti puhelun jälkeen lapuilla valkotaululle. Aivan ensimmäisen
haastattelun perusteella olin hahmottanut taululle tussilla muuttoprosessin vaiheet,
ja nyt keräsin havaintoni asiakkaiden kertomista tunnetiloista, kysymyksistä ja
toimenpiteistä prosessikuvan päälle. Jatkoin näin ja tuijotin taulua, kunnes asioiden yhteys alkoi ilmetä. Usein yhteys kiteytyy vielä muutamiin haastateltujen
lausumiin avainlainauksiin. Silloin printtaan näitä merkityksellisimpiä kiteytyksiä
ja teippaan niitä taululle muistin tueksi.
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Abduktiivisen päättelyn tuottamassa ”mielen loogisessa loikassa” on pitkälti kysymys näkemisestä. Näky kirkon kuoriin putoilevista muistilapuista yhdistyi jossain mielen sopukassa muistikuvaan tahraamattomasta liimasta: muuttaneiden
sähköyhtiön asiakkaiden kuvaamat projektivaiheet ja tunnetilat alkoivat yhtäkkiä
näyttää liittyvän selkeästi toisiinsa. Veikkaan, että Legonkin tapauksessa heti saksalaisen pojan haastattelua seuraavassa vaiheessa tutkimusryhmä kokoontui tuijottamaan samaa tussitaulua, jota he olivat katselleet jo viikkoja. Uusi havainto tuntui auttavan yhdistämään toisistaan irralliset datapisteet ja osoittamaan siten leluyhtiön kohtalonkysymyksen. Abduktiivisen logiikan mukaisesti lasten leikissä
toteutuva keskinäinen hierarkia oli paras mahdollinen selitys havaintojen yhteydelle. Se ei seurannut havainnoista pakottavan loogisesti, mutta datan ympärillä
työskentelevät luovat mielet eivät enää kyenneet keksimään paremmin toimivaa
selitystä vanhoista uskomuksista poikkeaville havainnoilleen.
Mistä tulikin mieleeni, että on hyvä sanoa myös muutama sana luovuudesta.

Näkökulma 4: Luovuus on yliarvostettua
Kehittäjän on oltava jossain määrin luova, sillä abduktiivinen analyysi on äärimmäisen luova prosessi. Onneksi olemme luonnostamme luovia. Tuote- ja palvelukehityksessä luovuus on välttämätön edellytys, mutta ei missään nimessä riittävä.
Usein luovuuden varaan lasketaan jopa liikaa.
Tee itsellesi testi: ota paperi ja ala listata mieleesi tulevia ajatuksia siitä, millä
tavoin henkilöauto täytyy suunnitella tilanteeseen, jossa autot alkavat itse kuljettaa itseään. Miten matkustajan kokemus muuttuu, millaisiin uusiin käyttötarkoituksiin autoteknologia voisi kyetä ja mitä tärkeitä aspekteja autosuunnittelijan
täytyy ottaa huomioon? Entä millaista liiketoimintaa itsestään ajavien autojen
ympärille voidaan rakentaa?
Tehtävä on kohtalaisen helppo, sillä meillä kaikilla on paljon kokemuksia autolla
matkustamisesta, autoihin liittyy edelleen huomattavan paljon intohimoja ja itsestään matkustava auto on riittävän hurja mutta samalla konkreettinen ja realistinen
näky, jotta se inspiroi mielikuvitustamme. Luova prosessi päässämme pyörähtää
käyntiin, ja jos sinulla on yhtään mielikuvitusta, paperi on pian vähintään puolillaan loistavia luovia ehdotuksia.
Mitä luovempi olet, sitä puhuttelevamman ja intuitiivisesti oikealta kuulostavamman kuvan kuljettajattomasta ajamisesta kykenet luomaan. Juuri tässä on luovuuden ongelma. Sinulla on nyt paperilla mielipide, mutta ei juurikaan empiriaa sen
tueksi. Siksi ihmisoivallus nojaa aina vahvasti empiiriseen tietoon.
Olen istunut sessioissa äärimmäisen luovien ihmisten kanssa miettimässä esimerkiksi edellä kuvatun kaltaista tehtävää. Äärimmäisen luovat ammattilaiset pystyvät hetkessä loihtimaan erittäin vakuuttavan kuvauksen kuljettajattomasta autosta
ja sen ympärille muodostuvasta bisneksestä. Sisäänpäin kääntynyt luova prosessi
ei kuitenkaan sisällä mitään uutta tietoa, eikä siksi ole kovinkaan todennäköistä,
että sillä syntyisi sellaista perustavaa oivallusta, joka ratkaisisi vaikean ongelman.
Totta kai jokainen kantaa luovaan prosessiin mukanaan kaiken siihen mennessä
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kokemansa, mutta se ei yleensä ole riittävästi oikeasti uuden oivalluksen synnyttämiseen. Kun siis seuraavan kerran innostut brainstorming-tilaisuutesi tuloksista,
muista jälleen kerran, että samat tulokset ovat lähes kenen tahansa saavutettavissa.
Kun luovuuteen lisää oikealla tavalla empiriaa, kuva muuttuu. Yksi Gemicin ensimmäisistä isoista autoteollisuuden projekteista tuli keskieurooppalaiselta autovalmistajalta, joka pyysi yhtiötämme tutkimaan juuri kysymystä kuljettajattomaan
autoon liittyvästä kokemuksesta. Projektiryhmä koostui äärimmäisen luovista
ihmisistä, mutta tällaisessa projektissa luovuuden anti on noin puolen päivän
workshopin mittainen. Sen jälkeen prosessiin on jo saatava uutta, testattua tietoa,
muuten luovuus kietoutuu syleilemään itseään ja lakkaa tuottamasta arvoa.
Kaikilla on mielipide autoilun tulevaisuudesta. Muistatko, mitä Clint Eastwoodin
esittämä Callahan toteaa mielipiteistä elokuvassa Dirty Harry? ”Opinions are like
assholes: everybody has one.”
Miten mielipiteestä jalostetaan näkemystä? Gemicin tapauksessa prosessin rikastaminen empirialla tarkoitti muun muassa sitä, että erityisesti projektin alussa haettiin jo olemassa olevaa tieteellistä tutkimusta tarkasteltavaa ilmiötä lähellä olevista ilmiöistä. Tällä tavoin rikastetaan havaintojoukkoa ja suunnataan tutkimusfokusta seuraavassa kenttätutkimusvaiheessa. Varsinainen data tutkimukseen kerättiin kahdessa suurkaupungissa eri mantereilta, ja menetelmä oli – mikäs muu
kuin viettää aikaa tutkimuksen kohderyhmään sopivien ihmisten kanssa heidän
autoissaan tai muissa kulkuvälineissä. Jos missään kohdin luovaa prosessiasi et
vietä ihmisten kanssa aikaa autoillen, tuskin kykenet tuottamaan autoilun tulevaisuudesta mitään niin oivaltavaa, että sen päälle voi rakentaa.
Arvostan suuresti luovia ihmisiä ja niin sanottujen luovien toimistojen työtä. Luovuudella yksin pääsee kuitenkin vain tiettyyn pisteeseen, ja todellisen ihmisoivalluksen muodostamiseen se harvoin riittää. Paras resepti on yhdistää riittävää luovuutta empiiriseen, uudenlaiseen aineistoon, jollaista muilla ei välttämättä ole
edes käytössä.
Tällaisen aineiston tunnistaminen ja löytäminen vaatii äärettömän uteliasta mieltä.

Näkökulma 5: Ihmetteleminen on aliarvostettua
Oletko koskaan ihmetellyt, mistä vaikka maidon juomisessa pohjimmiltaan on
kysymys: millaisia merkityksiä ihmiset siihen liittävät ja miksi? Hyvin harva tapaamani meijerialalla työskentelevä on. Eikä tässä oikeastaan ole juuri mitään
yllättävää, sillä jokainen ala indoktrinoi työntekijänsä perin pohjin, jos sitä vastaan ei taistele. Aivan ensimmäisenä alan sisälle vihitystä työntekijästä katoaa
ihmetys siitä, mistä alan toiminnassa ilmiönä on kysymys. Aivan kuin kala, joka
ei tiedä, mitä on olla märkä, meijerin palveluksessa oleva ei enää ymmärrä kysyä,
mitä oikein on maito ja maidon juominen.
Tästä on tietenkin myös hyötyä. Jos jokainen työskentelysessio maitoalalla alkaisi
sen kyseenalaistamisella, millä alalla ollaan töissä ja miksi, kukaan ei tietenkään
saisi töitään tehtyä. Mutta jos noita näkökulmia ei aika ajoin oteta uudelleen luu38

pin alle, työntekijöiltä katoaa tyystin kyky ymmärtää ja ennakoida silloin, kun
kuluttajien käyttäytymisessä tapahtuu merkittäviä epälineaarisia muutoksia. Koko
elintarvikealan kertomus on itse asiassa samanlainen: tällä hetkellä suuret liha- ja
maitoteollisuudet kärvistelevät sen paradoksin kanssa, että ne kykenevät tuottamaan luonnonmukaista, proteiinipitoista ja kerrassaan herkullista ruokaa, jonka
tulevaisuudesta kuitenkin vallitsee valtava epätietoisuus.
Syy epätietoisuuteen on useimmiten työntekijöiden ja kehittäjien kykenemättömyydessä tarkastella omaa toimialaansa ilmiöpohjaisesti ja yrittää ymmärtää aivan perusteistaan uudelleen, mistä on kysymys esimerkiksi siinä, että ihminen syö
lihaa. Tämä vaatii paitsi kykyä ja kestävyyttä tunnustaa, ettei tiedä, myös suorastaan lapsenkaltaista intoa oppia ja ymmärtää jokin aiemmin itsestään selvänä pitämänsä asia uudelleen.
Nämä näkökulmat liittyvät kiinteästi toisiinsa. Parhaat koskaan tapaamani ihmisymmärrykseen perustavat liiketoiminnan kehittäjät ovat järjestään huiman optimistisia ihmisiä. On tavallista, että uuteen projektiin lähdettäessä todetaan ääneen,
että juuri nyt meillä ei ole pienintäkään aavistusta, mistä vastaus tulee löytymään
ja millainen se tulee olemaan. Samaan hengenvetoon todetaan, että ollaan varmoja, että se kuitenkin löytyy: jos on olemassa ilmiö, joka ratkaisevasti vaikuttaa
tutkittavan toimialan tulevaisuuteen, se kyllä nousee tutkittaessa pintaan. Ja niin
yleensä myös käy. Tutkija, joka on valmis myöntämään, ettei tiedä (eikä tunne
ketään muutakaan, jonka voisi sanoa varmuudella tietävän), on nimittäin lopulta
valmiimpi näkemään sen, mitä etsitään. Koska asiat aina selittyvät jotenkin, hän
uskoo kokemukseensa perustuen, että on hyvin todennäköistä, että aiheen tutkimisen jälkeen siitä ymmärretään jotain tärkeää uudella tavalla. En itsekään ole vielä
kertaakaan ollut mukana hyvin vedetyssä ihmisoivallus-projektissa, joka ei olisi
lopulta synnyttänyt oivallusta, joka koetaan kaiken sen vaivan arvoiseksi.
Uuden projektin lähdettyä käyntiin työpäiväni on kaikkein parhaimmillaan kuin
pienen lapsen heräämistä uuteen päivään.
Jos optimismi, tietämättömyytensä tunnistaminen ja ääretön uteliaisuus ovat edellytyksiä uuden löytämiselle, on liikkeenjohdon kulttuurimme enimmäkseen täysin
väärin virittynyttä. Tiedän tästä jotain, sillä ennen ihmisoivallus-metodiikan oppimista tein toistakymmentä vuotta työtä isojen yritysten ylimmän johdon palveluksessa, ja näin jälkikäteen joudun tunnustamaan, että sekä minä että he, joille
analyysiäni aika ajoin sain käydä johtoryhmissä esittämässä, kävimme aivan liian
kyynisillä kierroksilla, että niistä keskusteluista olisi voinut syntyä jotain merkittävää. Ylipäänsä en ennen konsulttiuraani ole ollut yhdessäkään johtoryhmän kokouksessa, jossa olisimme aidosti pysähtyneet ihmettelemään jotain, mistä toteaisimme, että vaikka se on meidän ydinliiketoimintaamme, emme kuitenkaan
ymmärrä, mistä siinä pohjimmiltaan on kysymys. Ja sitten yrittäneet ratkaista tätä
ongelmaa. En kertaakaan. Pääsääntöisesti johtoryhmät heittävät ulos sellaiset asiantuntijat, ja hiljentävät sellaiset jäsenensä, jotka eivät kykene vakuuttamaan tietävänsä.
Sen sijaan asiantuntijat isoissa organisaatioissa yrittävät arvata, mitä johto todella
haluaa. Johto yrittää suhteessa asiantuntijoihin pitää yllä vaikutelmaa, että he jos
ketkä ymmärtävät, mistä tässä kaikessa on kysymys. Muutenhan joku voisi ky-

39

seenalaistaa, miksi he ovat paikalleen nousseet. Neuvotteluhuoneet täyttyvät oikeista vastauksista ennen kuin kukaan osaa etsiä oikeaa kysymystä.
Tämä on lahjojen ja kalliisti palkattujen ihmisten työtuntien suurinta hukkaa.

Näkökulma 6: Voit oppia uudelleen katsomaan ja näkemään
Viimeinen näkökulma ihmisoivallukseen on mielestäni kaikkein vaikein. Hyvällä
oivaltamisella tuote- ja palvelukehityksessä on samankaltainen haaste kuin hyvällä tieteellä. Edellä jo keskustellun Amos Tverskyn kuolemattomin sanoin: ”Osa
hyvää tiedettä on kyky nähdä sama kuin kaikki muut, mutta ajatella jotain, mitä
kukaan ei ole vielä sanonut ääneen.”
Lakkaamme näkemästä asioita tarkasti, kun niistä tulee meille liian tuttuja, koska
silloin tiedämme jo, mitä näemme. Jopa etnografisissa menetelmissä pitkälle harjaantunut antropologi joutuu jatkuvasti taistelemaan omia ennakkokäsityksiään
vastaan; sitä vastaan, että ennen kuin näemme, olemme usein jo monella tavalla
valinneet, mitä katsomme.
Parhaat human insight -tutkijat kykenevätkin tarkastelemaan asioita jatkuvasti
kahdella tasolla: ensin sillä tasolla, mitä he havaitsevat, ja toiseksi sillä tasolla,
mitä sellaista heidän havaintonsa saa heissä itsessään aikaan, mikä saattaa vääristää ulkoisen havainnon. Ulos katsominen ja ymmärtäminen vaatii ensin oman
itsensä havainnoimisen opettelemista, ja siinä prosessissa harjaantuminen vaatii
jatkuvaa harjoittelua.
Jos tähän viimeiseen näkökulmaan syventyminen kiinnostaa sinua, niin olen kirjoittanut tästä katselemisen taidosta kokonaan oman kirjansa, joka on ladattavissa
ilmaiseksi tästä:
http://www.bit.ly/paatokZENteko_v2
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Luku 3
METODEISTA. JA METODI-AGNOSTISUUDESTA
Kaksi prinssiä
Kuvitellaan, että meillä olisi loistava ajatus uudeksi palveluliiketoiminnaksi ja
lisäksi kyky lanseerata se pian brittimarkkinassa. Mietimme nyt palvelumme kohdesegmenttiä. Miellämme, että palvelumme on suunnattu ensisijaisesti eläkeikäisille mutta alle 75-vuotiaille aktiivisille brittimiehille. Koska palvelu on paikkasidonnainen ja päätämme tehdä ensimmäisen lanseerauksen Lontoossa, palvelumme kohdeyleisönkin tulee asua Lontoossa tai lähialueilla. Ajattelemme myös,
että koska kysymyksessä on varsinainen luksuskategorian palvelu, kohdesegmentissämme henkilökohtaiset tulot ovat yli miljoona puntaa vuodessa. Lisäksi uskomme, että palvelumme myy parhaiten ihmisille, joiden perheissä on pienikokoisia koiria.
Olemme luoneet melko tarkkaan määritellyn segmentin. Siihen tosin kuuluvat
sekä ”pimeyden prinssi” Ozzy Osborne että Walesin prinssi, prinssi Charles.
Siitä sitten vain segmentoinnin pohjalta voittavaa palvelukonseptia kehittämään!
Jos vain tuntisimme ihmiset ja heidän tarpeensa tarkasti, meidän olisi suorastaan
lapsellisen helppoa kasvattaa liiketoimintaamme myymällä heille tuotteitamme ja
palveluitamme tai kehittämällä heille jotain aivan uutta, eikö? Naulan kantaan.
Juuri siitä ihmisoivalluksessakin on perusteissaan kysymys. Kuluttajien segmentointi demografisilla tekijöillä on pitkään ollut tärkein työkalu oikeiden kohderyhmien tunnistamiseen ja tutkimiseen sekä esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin kohdentamiseen. Tarkoitan tällä sellaisia tekijöitä kuten ikää, sukupuolta, varallisuutta, perhestatusta tai vaikka asuinpaikkaa. Tuote- ja palvelukehityksessä
segmenttejä on perinteisesti käytetty puhtaasti siksi, että segmenttiajattelu ohjaa
usein liiketoimintaa ja liiketoiminta ohjaa kehittämistä. Perinteisesti jokainen kehitysprojekti törmää melkein jokaisella portilla kysymykseen, johon vastaamatta
jättäminen keskeyttää matkan: mille segmentille tämä tuote/palvelu on tarkoitettu?
Demografisessa segmentoinnissa on kuitenkin omat vakavat rajoitteensa, kuten
edellä näimme. On totta kai aivan mahdollista, että onnistuisimme tekemään palvelun, jota molemmat prinssit voisivat käyttää, mutta todennäköisesti se olisi
enemmän sattumaa kuin huolellisen suunnittelun tulos. Näin siksi, että demografiset tekijät kertovat hyvin vähän ihmisten todellisista motivaatioista käyttää jotain
palvelua. Yhä voimakkaammin pirstoutuvassa maailmassa ne kertovat itse asiassa
entistä vähemmän.
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Segmentoinnin puutteiden ratkaisemisessa on tällä hetkellä kaksi päälinjaa. Niistä
ensimmäinen nojaa ihmisten verkkokäyttäytymisen data-analytiikkaan: koska
tiedämme, mitä teit juuri, ja koska mallimme näyttävät, että yleensä tuossa tilanteessa ihmiset ovat valmiita tekemään x, kohdistamme sinulle mainoksen tehdä x.
Toinen päälinja taas nojaa ihmisten motivaatioiden ja arvojen syvälliseen tuntemiseen tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Se on sitä, mistä tässä kirjassa käytän nimitystä ihmisoivallus. Data-analytiikka toimii parhaiten juuri mainonnan
kohdentamiseen ja ihmisoivallus-metodit tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.
(Jako pitää paikkansa, vaikka onkin olemassa joitakin hyvin mielenkiintoisia datapalveluita, kuten suomalainen Ihminen360, joka kykenee luomaan aineistostaan
arvopohjaisia segmenttejä, joita usein pystyy käyttämään myös kehittämisen pohjana.)
Miten ihmisoivallus-metodit kykenevät siihen, missä vanha segmenttiajattelu
epäonnistuu? Valotan eroa kahdella esimerkillä Palmun ja Gemicin käyttämästä
metodiikasta oikean ongelman ratkaisemisessa. Palmun ja Gemicin ydinmetodiikat edustavat ihmisoivallus-jatkumon ääripäitä. Aloitan Palmun tavasta ymmärtää
palvelun käytön tilannesidonnaisia motiiveja.

”Saisinko vielä toisen kupin pähkinöitä?”
Miten suomalainen energiayhtiö kykenisi löytämään tavan pärjätä kilpailijoitaan
paremmin uusien sopimusten solmijana? Tehtävä on vaikea. On nimittäin vaikeaa
keksiä yhtään toista toimialaa, jolla toimiviin yhtiöihin kuluttajat haluaisivat samaistua vähemmän. Jopa teleoperaattorin valinta on mielenkiintoisempaa kuin
sähköyhtiön.
Käytännössähän me emme usein edes tunne valitsevamme sähköyhtiötä, vaan
valitsemme jonkin eteemme sattuvista sopimuksista lähes täysin välittämättä siitä,
mikä yhtiö sopimuksen takana on, niin kauan kuin luotamme, että yhtiö kykenee
suoriutumaan velvoitteistaan eikä pyri aktiivisesti huijaamaan meitä. Harvalla
kuluttajalla on mitään tietoa tai edes mielipidettä sähköä myyvien yhtiöiden eroista ja yllättävän moni ei kysyttäessä kykene edes nimeämään omaa energiayhtiötään.
Juuri tästä syystä ongelma on perin mielenkiintoinen ratkaistavaksi. Pienessä
maassamme toimii kymmeniä sähköä kuluttajille myyviä firmoja, ja energia itsessään ymmärretään jopa globaalisti merkittäväksi teemaksi. Energia on seksikäs,
sähköyhtiö ei niinkään – voisiko tämä muuttua?
Kun Palmu alkaa ratkaista esimerkiksi tällaista energiayhtiön myynti- ja asiakaspito-ongelmaa, se usein päätyy käyttämään yhtä kaikkein tehokkaimmista työkaluistaan, niin sanottuja suunnitteluprofiileja. Suunnitteluprofiilit poikkeavat perinteisistä segmenteistä parilla merkittävällä tavalla.
Ensinnäkin suunnitteluprofiilit eivät perustu demograafisiin muuttujiin vaan asiakkaissa havaittuihin erilaisiin motivaatioon liittyviin muuttujiin suhteessa palveluun: millaiset seikat asiakkaissa kaikkein eniten vaikuttavat heidän motivaatioonsa käyttää suunnitellun kaltaista palvelua; miten asiakkaissa havaittuja motivaati42

oita kannattaisi käyttää uuden palvelun suunnittelussa, niin että se parhaiten kytkeytyisi noihin motivaatioihin. Useimpien palveluiden kanssa riittää, että tunnistetaan kaksi merkittävintä muuttujaa, jotka vaikuttavat palvelunkäytön motivaatioon. Sähköyhtiön valinnan tapauksessa hyviä arvauksia ohjaaviksi muuttujiksi
ovat esimerkiksi se, miten asiakkaat arvottavat toisiaan vastaan esimerkiksi sähkön hintaa ja ympäristöystävällisyyttä, sähköyhtiön paikallisuutta ja valtakunnallista tunnettuutta, sähköyhtiön suhdetta kaupan keskusliikkeiden etuohjelmiin ja
sähköyhtiön riippumattomuutta, tai vaikka asiakaspalvelun kasvokkaisuutta ja
asiakaspalvelun digitaalisuutta.
Projektin alussa Palmun konsultilla on toistakymmentä arvausta mahdollisiksi
merkittäviksi motivaatiotekijöiksi. Nämä etsitään työpajoissa asiantuntijoiden
kanssa, koehaastatteluissa lähipiirissä ja tutustumalla alan tutkimuksiin. Todelliset
motivaatioon vaikuttavat vastapoolit löytyvät usein kuitenkin vasta syvähaastatteluissa, joita Palmu pyrkii tekemään projektin alkuvaiheessa kymmenkunta. Haastateltavat rekrytoidaan yleensä laajalla haarukalla erilaisista kohderyhmistä, ja
haastattelut kestävät keskimäärin tunnin.
Kaikkein parhaimmat haastattelut tehdään aina haastateltavien kotona. Siellä on
mahdollista puhua luontevammin siitä, miten laajemmin tarkastellen kotiin ja sen
infraan (sähkö, lämpö, vesi, kaasu) liittyvät päätökset syntyvät. Perheen taloudellisesta tilanteesta ja päätöksenteosta on huomattavasti helpompi puhua, kun konteksti paljastaa jo paljon. Ylipäänsä tutkija hakee tässä vaiheessa läheltä tunnettuja
ilmiöitä niitä datapisteitä, jotka poikkeaisivat tunnetuista ilmiöistä tai auttaisivat
tulkitsemaan aiempia havaintoja, jotka eivät sovi tavanomaisiin käsityksiin tutkittavasta asiasta. Sähköyhtiöitä tutkittaessa paljastava hetki on esimerkiksi se, kun
tutkija kysyy haastateltavalta, missä tämä säilyttää viimeisintä sähkölaskuaan ja
saisiko sen nähdä. Se, löytyykö lasku mapista vai löytyykö se ollenkaan, onko
kirjekuorta edes avattu tai löytyykö lasku sähköpostikansiosta, antaa huomattavasti enemmän vihjeitä siitä, millainen suhde haastateltavalla on sähköön ja yhtiöön,
kuin suoraan sitä uteleva kysymys. Tarkoitus on ymmärtää niitä mahdollisia konteksteja, joita palvelu ja sen käyttäminen sivuavat, sillä niistä useimmiten löytyvät
myös ne laajemmat merkitykset, jotka määrittävät suhdettamme palveluun.
Yhdessä asiakashaastattelussa kiipesin noin 70-vuotiaan rouvan perässä hänen
omakotitalonsa katolle, koska rouva halusi näyttää, miten olivat aviomiehensä
kanssa ajatelleet asettaa aurinkopaneelit. Hänelle oli paljon luonnollisempaa puhua asiasta, kun hän sai samalla näyttää, miten nerokkaasti he olivat ratkaisemassa
siirtymisensä uusiutuvaan energiaan. Puhelinhaastattelussa olisimme ehkä päässeet melko lähelle samanlaista keskustelua mutta kyselytutkimuksessa emme koskaan. On aivan eri tilanne kysyä talonsa katolle kiivenneeltä hengästyneeltä vanhukselta, mikä häntä motivoi näkemään kaiken tämän vaivan, kun on ensin kiivennyt sinne hänen kanssaan ja tutkijana ensimmäistä kertaa tajunnut, miten paljon jotkut asiakkaat ovat ratkaisunsa eteen valmiita tekemään. Nämä haastateltavat tuskin tulisivat edes asumaan omassa kodissaan niin pitkään, että investointi
maksaisi itsensä takaisin; kyse on siis pakko olla jostain muusta kuin energian
hinnasta. Katolta laskeuduttuamme keskustelimme vielä puolitoista tuntia koko
ajan silmäillen lipaston päällä seisovaa pitkää riviä lastenlasten kuvia.
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Tässä on Palmun profiilimetodin ihme: data on niin rikasta, että hyvällä otoksella
kymmenen haastattelua riittää kaivamaan esiin kaikki merkittävimmät motivaatioakselit, joita on olemassa. Itse asiassa jo 6–8 haastattelun jälkeen melkein kaikki merkittävä on jo sanottu, mutta senkin päälle on hyvä tehdä vielä jokunen haastattelu. Haastattelun hypoteesit muokkautuvat tutkiessa ja haastattelija usein
muuttaakin haastattelurunkoaan, kun oppii lisää tutkimuskohteestaan. Syvähaastattelua täydennetään usein erilaisilla yksinkertaisilla kognitiivisilla harjoituksilla,
kuten erilaisten palvelun ominaisuuksien priorisoinneilla. Tämä tehdään esimerkiksi asettelemalla erilaisia ominaisuuksia sisältäviä kortteja tärkeysjärjestykseen.
Usein vierailun isäntä tai emäntä keittää siinä lomassa kahvit, ja tutkija huomaa
yllättäen tuijottavansa, missä vaiheessa tämä kytkee kahvinkeittimen pois päältä.
Sitä tulisi mieleenkään kysyä esimerkiksi puhelinhaastattelussa – vasta haastateltavan keittiön pöydän äärellä käy itsestään selväksi, että sillä voi olla merkitystä
ratkaistavan ongelman ymmärtämisen kannalta.
Haastattelija ottaa kuvia kaikesta näkemästään, ja usein haastattelut äänitetään tai
videoidaan muun projektiryhmän käyttöön ja oman muistin tueksi.
Palmun metodissa joskus haastattelurupeaman puolivälissä tutkijat alkavat koota
haastatteluaineistoa visuaaliseksi tauluksi, jota analysoimalla tutkimusryhmä lopulta vetää johtopäätöksensä siitä, mitkä kaksi motivaatioakselia vaikuttavat palvelun käyttöön merkittävimmin. Akselit asetetaan ristiin ja testataan, miten paljon
ne kykenevät selittämään havaintojoukkoa. Lopulliset profiilit muodostuvat siis
nelikentän neljänneksiin, kun kaksi merkittävimmäksi arvioitua motivaatioakselia
taulukoidaan ristiin.
Kävin kerran pitkän keskustelun eräässä ministeriössä. Olin saanut kutsun tulla
miettimään, miten edellä kuvatulla metodiikalla saisimme suunniteltua valtion
tulospalkkausjärjestelmän uudelleen. Kollegani kanssa esitimme tapausesimerkkejä projekteista, joissa tällä tavoin motivaatioita ristiintaulukoimalla oli onnistuttu löytämään lopputulokseen kaikkein oleellisimmin vaikuttavat tekijät ja käyttäytymistä eniten selittävät suunnitteluprofiilit.
Salissa vallitsi yhtä aikaa valtava innostus ja suuri epäluulo. Esityksemme jälkeen
vanhempi herrasmies, edellistä vastaavaa uudistustyötä vetänyt johtaja, piti puheenvuoron, jossa hän epäili metodiikkaamme syvästi. Hänen argumenttinsa oli,
että syntyäkseen edellinen uudistus oli vaatinut, että yli kymmenhenkinen toimikunta ministeriön johtoa oli säännöllisesti istunut palavereissa keskenään tutkimassa, miten palkkauksen uudistus tuli tehdä. Tweed-takkinen herrasmies kuvasi:
”Se, että te pelkistäisitte nyt tulospalkkauksen tehokkuutta ajavat tekijät kahteen
muuttujaan, kuulostaa epäuskottavalta meidän kokemustamme vastaan. Viime
kerralla meillä meni tältä ryhmältä ensiksi melkein puolitoista vuotta, jotta saimme lopulta aikaiseksi kaksi A4-sivua käsittävän listan näkökulmista, joita on
huomioitava, kun varsinaista uudistusta lähdetään tekemään.”
Toimiko vuosikausia valmisteltu uudistus, kysyin.
”Huonosti”, oli tweedtakkisen vastaus.
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Tästä tapaamisesta on nyt juuri tuo puolisentoista vuotta. Emme lopulta päätyneet
yhteistyöhön, mutta uskon, että ministeriössä on suurin piirtein näihin aikoihin
vihdoin saatu valmiiksi uusi lista niistä näkökulmista, jotka uudistuksessa on tällä
kertaa otettava huomioon. Vertailun vuoksi: Palmun metodilla työskenneltäessä
ensimmäinen lista tehtäisiin puolen päivän työpajassa. Työpajan pohjalta tehdään
alustavia hypoteeseja ja haastattelurunko niiden testaamiseen. Seuraava työvaihe
on alkaa testata sitä haastatteluin varsinaisilla uudistuksen kohteilla vain huomataksemme, että emme alkuunkaan olleet ymmärtäneet, mitkä asiat palkkauksen
motivoivuuteen oikeasti vaikuttavat. Sillä on huomattava merkitys, huomataanko
tämä jo ensimmäisillä työskentelyviikoilla ja ilman merkittäviä tappioita vai vasta
parin vuoden kuluttua työskentelyn aloituksesta ja niin, että empiiriset huomiot
syntyvät, kun tutkimuksen kohteena oleva palkkausmalli on jo uudistettu.
Palmun metodi lähtee yksinkertaisesta oivalluksesta: jos palvelun käytön kannalta
on olemassa voimakkaasti palvelun käytön motivaatioon vaikuttavia tekijöitä, ne
tulevat pakostakin esiin jo varsin pienellä mutta tarkalla otoksella syvähaastatellen. Jos jokin ei nouse merkittävästi esiin 10 hengen syvähaastattelussa, se todennäköisesti ei ole kovin merkittävää. Nämä motivaatiotekijöitä ristiintaulukoimalla
syntyneet profiilit kykenevätkin paremmin kuin mikään muu näkemäni metodi
ohjaamaan tuote- ja palvelukehitystä siten, että se ei sorru sivupoluille vaan toteuttaa varmuudella ja hyvin juuri ne asiat, jotka ovat palvelun käytön kannalta
ratkaisevia.
Monesti Palmun profiilit vielä varmistetaan ja kvantifioidaan verkossa tehtävällä
kyselytutkimuksella ja suurella vastaajajoukolla. Väitin edellä, että kyselytutkimukset ovat uuden kehittämisen ja ihmisen ymmärtämisen kannalta enimmäkseen
hyödyttömiä. Niin ovatkin, jos ensin ei ole muodostettu ymmärrystä siitä, mitä on
ratkaisevan tärkeää kysyä. Palmun suunnitteluprofiilit ovat juuri tällainen avain,
joka mahdollistaa älykkäästi suunnitellun kvantitatiivisen analyysin tekemisen
niiden päälle.
Energiayhtiöharjoituksemme tuloksista en voi paljastaa muuta kuin että projektin
lopputuloksena meillä oli terävä kuva siitä, millaisista tekijöistä energiayhtiön
uusmyynti kuluttaja-asiakkaille riippuu. Saatujen profiilien pohjalta synnytettiin
muutama uusi palveluidea, joita pilotoitiin seuraavassa projektissa. Profilointityön
tulokset altistettiin empiiriseen taloudelliseen tarkasteluun: kyettiinkö niiden perusteella edullisempaan uusasiakashankintaan. Kaikin mittarein löytömme osoittautuivat ratkaiseviksi.
Voin toki jakaa yhden paljon puhuvan tunnelmapalan siitä, millaisen palapelin
ratkaisemista suunnitteluprofiiliharjoitus joskus on. Tässä nimenomaisessa harjoituksessa projektiryhmällämme oli nimittäin selkeästi tavallista suurempia vaikeuksia saada sovittua haastatteluja haastateltavien koteihin. Jokin on vialla, totesimme. Niinpä valtaosa haastatteluista tehtiin toimistollamme Helsingin Kampissa.
Aivan kaikki toimistomme neuvotteluhuoneissa tehdyistä haastatteluistakaan eivät
lähteneet käyntiin hyvin, mutta emme tienneet, mistä se johtui. Eräässä eläkeikäisen miehen haastattelussa asia alkoi vihdoin aueta. Mies saapui haastatteluun,
josta hänelle oli luvattu palkkioksi 50 euron arvoinen lahjakortti. Minä ja kollega-
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ni saatoimme miehen neuvotteluhuoneeseen, jossa istuimme kaikki pöydän eri
sivuilla. Small talk matkalla huoneeseen ei oikein ottanut sujuakseen, ja mies yritti kaikin tavoin väistellä jokaista henkilökohtaista kysymystä, jonka esitimme;
edes tarkkaa asuinpaikkaa oli vaikea saada hänestä irti. Katselimme kollegani
kanssa jo 15 minuutin kuluttua kelloon ja mietimme molemmat, antaisimmeko
periksi vai jatkaisimmeko. Myös haastateltava vilkaisi kelloaan pariin otteeseen
niin, että huomasimme. Haastattelutilanteessa on melkein mahdotonta katsoa kelloon ilman, että toinen sen huomaa. Meistä kaikista tuntui, että olisi varmaan aika
pian lopettaa.
Ensimmäisen vartin aikana mies oli hermostuksissaan syönyt kokonaisen kulhollisen suolapähkinöitä, jotka oli asetettu neuvotteluhuoneen isolle pöydälle. Hän
pyysi saada alussa juodun kahvin lisäksi vielä mehua, jota kollegani lähti hakemaan. ”Ja saisinko vielä toisen kupin noita pähkinöitä?” hän jatkoi. Silloin rohkaisin mieleni ja kysyin jotain, minkä kysyminen ahdisti mieltäni. Saatan ehkä itseni
naurun alaiseksi, mietin, mutta kysyin kuitenkin: ”Ajatteletko sinä tällä hetkellä,
että me yritämme myydä sinulle sähkösopimusta?”
Mies vastasi: ”No, ettekös te sitä just yritä? Mä vain mietin, että kyllä mä voin
näihin kysymyksiin vastata, jotta saan sen lahjakortin, mutta en mä kyllä mitään
sopimusta aio tehdä.”
Bingo.
Monen muunkin haastateltavan varautunut käytös alkoi selittyä. Osa haastateltavista ilmeisesti aidosti luuli, että oli tullut keskelle umpikieron energia-alan uutta
tapaa myydä sopimuksia pahaa aavistamattomille. He siis luulivat, että olimme
energiayhtiön palkkaamia myyjiä, jotka tutkimuksen kautta yrittivät koukuttaa
yhtiölle uusia asiakkaita mahdollisimman kalliisiin sopimuksiin. Juuri tällä haastattelemallamme miehellä olikin kokemuksia siitä, että uuden yhtiön sähkönmyyjä
oli soittanut hänelle puhelun, jonka tuloksena hänen sähköyhtiönsä oli vaihtunut
hänen sitä ymmärtämättään. Nyt siinä meidän kanssamme neuvotteluhuoneessa
istuessaan hän oli valmistautunut voittamaan meidät omassa pelissämme: hän
istuisi läpi tunnin mittaisen ”haastattelun”, pokkaisi palkinnon ja kävelisi ulos
mahdollisimman suurin voitoin vaihtamatta sähköyhtiötään. Pähkinät olivat jollain tavalla merkityksellinen osa tätä tasetta. Mies oli päättänyt voittaa energiayhtiöltä mahdollisimman paljon.
Sillä hetkellä meille valkeni, miten vaikeaksi energia-ala puhelinmyyjineen ja
epämääräisine uusine huijariyhtiöineen on tehnyt oman tulevaisuutensa kuluttajien silmissä.

Mistä tiedän, millainen on tulevaisuuden apteekki?
Oletko joskus ostanut tai edes tutkiskellut apteekissa myytävää kosmetiikkaa?
Huomasitko, että poimiessasi hyllystä Vichy Laboratoires –kasvojenpuhdistusveden, sinun mielellesi tehtiin pieni taikatemppu, johon ehkä lankesitkin? Temppu
on tämä: pullossa on suurin piirtein samaa ainetta kuin kasvojenpuhdistusnestepulloissa Citymarketin kosmetiikkahyllyissä tai Sokoksen katutason kosmetiikka46

osastoilla. Ajattelet kuitenkin, että se on jotenkin luonnollisempaa, puhtaampaa ja
ehkä jopa riskittömämpää, koska sitä myydään apteekissa. Kenties se jopa jotenkin salaisesti hoitaa ihoasi kaiken meikinpuhdistuksen ohessa. Siksi maksat pullon
sisältämästä nesteestä kaksin- tai kolmikertaisesti Citymarketin hinnan ja ehkä
puolitoistakertaisesti Sokoksen hinnan. Lisäksi teet sen mielelläsi, olethan juuri
ostanut apteekkikosmetiikkaa. Sen kuuluukin maksaa enemmän.
Hintaero ei selity yksin esimerkiksi Vichyn kansainvälisellä brändillä vaan vielä
enemmän sillä, että apteekit Suomessa ovat onnistuneet ”kehystämään” tuotteen
eri tavalla kuin mihin vähittäiskauppa kykenee. Suomen kielessä tästä käytetään
yleensä anglismia ”freimata”. Apteekki on freimannut tavallisen kosmetiikkatuotteen uudelleen tuomalla sen apteekin kontekstiin, ja niinpä kuluttajina liitämme
tuotteeseen aivan toisenlaisia mielikuvia kuin muissa konteksteissa. Tässä tapauksessa mielikuvat pystyvät perustelemaan korkeampaa hintaa. Kosmetiikka on apteekeille erittäin hyvän katteen liiketoimintaa, ja suomalaiset apteekit ovatkin turvanneet asemansa kauneustuotteissa sopimalla tiettyjen kosmetiikkamerkkien
vähittäismyynnistä Suomessa yksinoikeudella. Niinpä esimerkiksi Vichyn tuotteet
eivät Suomessa ole myynnissä marketeissa tai edes tavaratalojen kosmetiikkaosastoilla.
Vaikkakin kadehdittavan nerokkaasti rakennettu, tämäkään kilpailuetu ei ole pysyvä. Näyttäähän siltä, että nykyinen apteekkikaupan sääntely maassamme tulee
purkautumaan merkittävässä määrin seuraavien muutaman vuoden sisällä. Sääntelyn purkautuessa alalle pyrkivät totta kai ainakin kotimaiset vähittäiskaupan toimijat mutta myös ulkomaiset terveys- ja hyvinvointiketjut. Silloin nykyisellään
hieman yli 2 miljardin euron bisnes jaetaan uudelleen, mutta ei ainoastaan niin:
koska terveys-, hyvinvointi- ja kauneustuotteet liittyvät jo vahvasti toisiinsa, sellainen vähittäiskaupan toimija, joka on näissä jo entuudestaan vahva mutta saa nyt
lisäksi valikoimaansa apteekkituotteet, saattaa onnistuessaan vahvistaa kaikkien
näiden kategorioiden myyntiään. Apteekin vapautuessa apteekkituotteiden euromääräinen kokonaismyynti todennäköisesti kasvaa, vaikka hinnat putoaisivatkin.
Miten jokin vähittäiskauppaketju voi voittaa perinteiset apteekit tässä tulevassa
verisessä kisassa?
Gemic ei ole Suomessa ratkaissut tätä ongelmaa vielä kenellekään vähittäiskaupan
toimijalle mutta se on tehnyt terveyteen ja kauneuteen liittyviä harjoituksia muun
muassa Yhdysvaltojen vähittäiskauppamarkkinassa. Lisäksi apteekkitoimialan
tilanne Suomessa on niin mielenkiintoinen, että en voi vastustaa kiusausta jakaa
tässä osaa menestyksen reseptistä niille, jotka sitä haluavat käyttää. Miten siis
Gemicin kaltainen konsultti lähtisi tehtävää ratkaisemaan?
Vähittäiskaupan, joka haluaa voittaa apteekkien vapautumisessa uudelleen jaettavaa bisnestä, on onnistuttava freimaamaan sekä apteekkituotteet että vähittäiskaupan terveys- ja hyvinvointituotteet uudelleen. On siis tehtävä ikään kuin väärin
päin se, minkä apteekit ovat onnistuneet tekemään myymälleen kosmetiikalle.
Väärin päin siksi, että apteekkien kaltainen freimaus onnistuu vain tiukkaan säännellyssä ympäristössä. Kun sääntely purkautuu, sekä apteekkituotteet että muut
terveys-, hyvinvointi- ja kauneustuotteet on kehystettävä uudelleen tavalla, jossa
nämä kategoriat vahvistavat toistensa myyntiä. Valmista mallia tähän ei ole, sillä
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suhteessa apteekkeihin ja terveyteen on myös vahvasti kansallisia piirteitä, ja
meillä apteekkikauppa on vasta vapautumisen kynnyksellä.
Lopputulos tulee olemaan merkittävästi erilainen kuin nykyinen markettien, tavaratalojen ja apteekkien liitto. Sen on pakko olla. Jos olet käynyt vaikka Erottajan
apteekissa, joka sijaitsee keskellä Helsingin Stockmannin -1 -kerroksen kosmetiikkaosastoa, tiedät mitä tarkoitan. Apteekki siellä nimittäin näyttää ja tuntuu
siltä, kuin terveyskeskus olisi tuotu keskelle Harrodsia. Inspiraatioon, hetken tunteisiin ja voimakkaisiin brändeihin pohjautuvan kosmetiikkaosaston keskelle on
seinin rajattu erillinen tila, joka kaikin tavoin viestii päällepäin, että sinne poiketaan vain, jos siihen on tarkkaan määritelty tarve. Istuin eräänä päivänä pitkän
tovin läheisen käytävän penkillä ja laskin, kuinka moni asiakkaista teki ostoksia
molemmilla puolilla. Tunnissa en tehnyt sellaisesta yhtään havaintoa. Itse asiassa
apteekista poistuvat asiakkaat eivät edes pysähtyneet Stockmannin kauneustuotteiden kohdalle. He olivat erilaisessa moodissa, eikä tavaratalon ja apteekin liitto
kyennyt tässä moodinvaihdoksessa auttamaan mitenkään.
Jos apteekkikauppaan pyrkivän vähittäiskauppiaan ongelmaa lähtisi selvittämään
Gemicin keinoin, tutkittaisiin kolmea asiaa. Aivan ensimmäiseksi sukellettaisiin
syvälle kaikkien kyseessä olevien kategorioiden, lääke-, hyvinvointi- ja kauneustuotteiden, oston ajureihin. Kysymys olisi hyvin samanlainen kuin Legon tapauksessa: pitäisi selvittää, mistä kunkin kategorian tuotteiden ostamisessa ja käyttämisessä todella on kysymys. Mitä on ostaa ja käyttää lääkkeitä? Mitä on kuluttaa
kauneustuotteita? Mitä ylipäänsä hyvinvointi, terveys ja kauneus ovat? Jos vastaukset näihin kysymyksiin ovat mielestäsi itsestään selviä, niin pyydä ketä tahansa
ystävääsi kirjoittamaan näiden kysymysten vastaukset paperille ja tee itse sama.
Vertailkaa vastauksianne ja huomaat takuulla, miksi sanon, että näihin kysymyksiin täytyy ensin löytää hyvät yhteiset vastaukset. Gemicissä vastauksia kysymyksiin haettaisiin pureutumalla kuhunkin niistä kolmella tasolla: funktionaalisella
tasolla, sosio-emotionaalisella tasolla ja kokonaisen kulttuurin tasolla. Tällöin siis
selvitettäisiin, mitä yksilön tarpeita, lähipiirin sosiaalisissa suhteissa jaettuja tarpeita ja lopulta kokonaisen terveys- tai lääkekulttuurin tason tarpeita ihmiset täyttävät näiden kategorioiden tuotteita ostaessaan.
Toiseksi gemicmäinen lähestymistapa tutkisi ostamiseen liittyviä mentaalisia malleja. Tarkkailepa itseäsi, kun seuraavan kerran kuljet ostoksilla sellaisessa isossa
Prismassa tai Citymarketissa, jossa samassa kiinteistössä on myös apteekki ja Alko. Jos aiot vierailla kaikissa näissä, sekä ruoka-, lääke- että alkoholiostoksilla,
tarkkaile, millä tavoin toimien ja ajatellen lähestyt kutakin tehtävää: mihin kiinnität huomiosi, miten löydät etsimäsi, miten tarkkaan ylipäänsä etukäteen tiedät
etsimäsi, miten kysyt neuvoa, ja miten arvioit onnistuneen ostoskokemuksen.
Mentaalinen mallisi ostaa vihanneksia tai viiniä on todennäköisesti täysin erilainen kuin lähestyessäsi apteekin hyllyjä. (Ja jos olet tässä samanlainen kuin valtaosa suomalaisista, jätät Alkossa asioinnin aina viimeiseksi, jotta sinun ei tarvitsisi
esiintyä yhdessä alkoholiostosten kanssa näissä muissa liikkeissä. Sehän olisi kiusallista! Useimmat suomalaiset menevät mieluummin norjalaisen lohen kanssa
Alkoon kuin italialaisen punaviinin kanssa Prismaan.)
Kolmanneksi tutkittaisiin apteekkikauppaan pyrkivän vähittäiskaupan itsensä
tuottamaa kokemusta, ja tämäkin tehtäisiin noilla jo mainituilla kolmella tasolla:
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pyrittäisiin ymmärtämään, mitä asiakkaiden funktionaalisia arvoja (esimerkiksi
ajan tai rahan säästämistä), sosio-emotionaalisia arvoja (esimerkiksi identifioitumista tiettyyn ekonomiseen luokkaan tai tietynlaisen vuorovaikutuksen synnyttämistä) ja kulttuurisia arvoja (esimerkiksi liittymistä aina vain voimistuvaan oman
ruumin kontrollin ja mittaamisen kulttuuriin) vähittäiskauppa palvelee.
Lopullinen apteekkituotteiden freimaus vähittäiskaupan ympäristössä johdettaisiin
näiden kolmen näkökulman tuloksista.
Tutkittavien näkökulmien kirjo puhuu jo siitä, että todennäköisesti metodiikka on
merkittävästi erilaista kuin edellä esitetyssä energiayhtiön haasteessa. Energiayhtiön ongelma voidaan ratkaista lähes kokonaan palvelumuotoilun metodiikalla,
joka on huomattavan tilannekohtaista ja kognitiivis-psykologista. Apteekkikaupan
ja vähittäiskaupan yhdistämisen tutkiminen vaatii jo enemmän kulttuurintutkijan
näkökulmaa, jossa lähtökohtaisesti uuden ymmärryksen kohteena ovat kokonaiset
ilmiöt.
Päälle päin näiden kahden tapauksen tutkimusmetodiikat näyttävät silti hyvin samanlaisilta: tutustutaan taustatutkimukseen, tehdään kuluttajilla puolistrukturoituja syvähaastatteluita, havainnoidaan kuluttajien käyttäytymistä, tehdään erilaisia
kognitiivisia harjoitteita ja osallistutaan kuluttaja-asiakkaiden kanssa erilaisiin
palvelutilanteisiin. Lähtökohtaisesti kysymyksenasettelu puhtaassa palvelumuotoiluharjoituksessa ja kokonaisten ilmiöiden tutkimisessa on kuitenkin erilainen,
ja niin on tutkijan virittyminenkin. Ei kuitenkaan ole mahdotonta, että palvelumuotoilija laajentaisi osaamistaan kulttuurintutkimuksen suuntaan, tai toisin päin.
Suurin este tähän on päämme sisäinen: miellämme itsemme helposti joko palvelumuotoilijoina tai kulttuurintutkijoina. Oikea liiketoimintahaaste ei kuitenkaan
tunnista tällaisia rajoja, niin kauan kuin ratkaisemme ongelmaa onnistuneesti.
Tosimaailmassa harvoin ilmenee täysin puhtaita metodisia tyyppitapauksia. Siksi
on hyvä puhua nyt siitä, miten hyvä human insight -tutkija suhtautuu puhtaisiin
metodeihinsa.

Metodi-agnostisuus
Tein kerran tutkimusta erään globaalin informaatiopalveluyrityksen markkinoinnille. Heidän asiakkaitaan ja siten tutkimuksen kohdeyrityksinä olivat kemianteollisuuden jättiläiset kuten BASF, DuPont ja Evonik. Markkinointia mietitytti, miksi heidän tietokantatuotteensa hävisi selvästi markkinaykköselle, vaikka tuotteen
yksityiskohdat ja käytettävyys oli jo ajat sitten kehitetty tätä kilpailijaa paremmalle tasolle.
Tällaisia kysymyksiä ihmistieteisiin pohjaava tutkimus lähtee usein selvittämään:
tilannetta, johon ei nykyisestä tietämyksestä löydy mitään järkeenkäyvää ratkaisua. Meidän onneksemme asiakkaan markkinointitiimistä löytyi henkilö, joka oli
innostunut erilaisista käyttäjälähtöisen kehittämisen metodeista. Ensimmäisissä
keskusteluissa itse asiassa huomasin, että hänen metodologinen tietämyksensä oli
itse asiassa monin tavoin jopa ajantasaisempaa kuin omani. Asiakkaamme mainit-
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si usein erilaisia yhteissuunnittelumetodeita, joihin oli törmännyt viime aikoina
jossain työpajassa tai seminaarissa.
Jouduin kertomaan, että en itse asiassa juuri koskaan mieti metodien nimityksiä,
enkä usein itse metodejakaan. Aloitan tekemisen jostain ja hyvin pian alan nähdä,
mitä kannattaisi tehdä seuraavaksi. Siksi kenttätyöhön lähtiessä koko metodipakkia ei kannata etukäteen lyödä täysin lukkoon. Asiakkaan pyynnöstä aloimme
kuitenkin työn määrittelemällä yhdessä hyvin tarkasti työmme lopputulokset tiettyyn metodiseen formaattiin: tällaisia käyttäjäpolkuja piirtäisimme ja tällaisia analyysejä tuottaisimme. Ne alkoivat ohjata yhteistä työskentelyämme asiakkaan tiimin kanssa, ja asiakas odotti meiltä tarkasti tietyn muotoisia lopputuloksia kussakin vaiheessa.
Projektin intensiivisimmässä vaiheessa teimme kaksi kierrosta asiantuntijahaastatteluita Keski-Euroopassa kahdessa kemianteollisuuden tuotekehitysyksikössä. Jos
olet koskaan ollut noissa paikoissa, tiedät varata puoli tuntia aikaa erilaisiin turvallisuusproseduureihin, ennen kuin pääset ensimmäiseenkään neuvotteluhuoneeseen. Kemianteollisuudessa kaikki viestinnän keinot on valjastettu ensimmäiseltä
portilta alkaen kertomaan, että sinulla ei sitten ole mitään asiaa näkemään mitään
kiinnostavaa. Vieraille varatut neuvottelutilat ovat etäällä sieltä, missä oikeasti
tehdään tuotekehitystä.
Siksi oli yllättävää, että lopulta pääsimme kolmen hengen tutkimustiimillämme
sisään jokaiseen laboratorioon, johon vain pyysimme päästä. Melkein jokainen
tapaaminen alkoi samalla tavalla: turvatarkastuksen jälkeen jostain kaukaa käveli
vieraiden odotusaulaan kemisti, joka ohjasi meidät elektronisten porttien jälkeen
neuvotteluhuoneeseen. Teimme tässä kohtaa aina saman taktisen liikkeen: ennen
kuin istuimme alas neuvottelupöydän ääreen, kerroimme, että olisi todella mielenkiintoista myös nähdä, missä tutkija oikeasti työskentelee, varsinkin kun kukaan meistä ei ollut kemian alalta.
Hieman meidän yllätykseksemmekin vastaus oli usein, että totta kai. Emme ehtineet istua kunnolla alas, kun jo olimme matkalla tutkimuskohteittemme kaikkein
pyhimpään, R & D -laboratorioon. Haastateltavat näkivät ylimääräistä vaivaa,
jotta koko ryhmälle löytyi jostain ylimääräiset labratakit ja suojalasit.
Miten tämä onnistui näin helposti? Siitä yksinkertaisesta syystä, että ihmiset keskimäärin pitävät siitä, kun joku on kiinnostunut ymmärtämään, mitä he tekevät
työkseen ja miten he sen tekevät. Siksi parin tunnin haastatteluajan varaaminen
ultrakiireiseltä tiedemieheltä onnistuu, kun kerrot, että haluat oppia häneltä. Siksi
usean yliopiston kemian professori, jolla on äärimmäinen vaitiolovelvollisuus
kaikesta, mitä hän on kehittämässä, päästää sinut samalle penkille viereensä istumaan ja antaa sinun katsella, mitä muita ohjelmia hän käyttää tutkimasi tietokannan kanssa työskennellessään, ja hän jopa rakentaa siinä silmiesi edessä malliexcelin, jonka käytöstä yksikään tuotteen myynnin kanssa vuosia työskennellyt ei
ollut koskaan kuullutkaan. Lisäksi oikeat kemistit vihaavat neuvotteluhuoneita
ihan yhtä paljon kuin meidän kaltaisemme etnografista kenttätyötä tekevät tutkijat. Juuri myyjät haluavat istua neuvotteluhuoneissa, eikä kukaan kemisti halua,
että hänelle myydään. Kemisteistä on virkistävää, kun vieras haluaakin laboratorioon eikä halua näyttää PowerPointia.
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Yksikään myyjä ei ollut koskaan pyytänyt päästä noihin labroihin, meille kerrottiin. Ja juuri myyjiähän pidetään usein luotettavina tahoina, jolta tuotekehitys ja
markkinointi hakevat palautetta siitä, mitkä ovat asiakkaiden suurimmat toiveet ja
turhautumisen aiheet. Mutta eiväthän myyjät sitä tiedä, sillä he eivät ehkä koskaan
ole nähneet, miten tuotteen käyttäjä oikeasti tekee työtään.
Tai myyjät kyllä tietävät sen, mitä heille on kerrottu, mutta myyjien metodi kerätä
tätä palautetta on puutteellinen. Tämän tuotteen kohdalla tyypillinen myyjän
käynti kohdeyrityksessä varattiin tuotteen maksajan eli tietohallinnon kanssa. Tietohallinto kutsui tapaamiseen niitä, joita hyväksi katsoi, usein laboratorioiden johtajia, jotka kaikki eivät välttämättä itse ole käyttäneet tuotetta enää vuosiin. Vaikka jotkut labrojen vetäjät sitä käyttivätkin, myyjän esitys oli rakennettu demoksi,
jonka tarkoitus oli esitellä tuotteen uusimpia tai vanhoja mutta vähän tunnettuja,
nerokkaita ominaisuuksia. Esityksen loppuun oli toki varattu aikaa kysymyksille
ja kommenteille. ”Ja keskeyttää ja kysyä toki saa missä tahansa kohtaa esitystä. Ei
ole olemassa tyhmiä kysymyksiä.”
Myyjä tulee tapaamisiin väärällä mentaalisella mallilla, jotta niissä voisi löytää
jotain uutta ja ratkaisevaa. Myynnin kannalta malli on totta kai oikea, ja myynnistähän häntä palkitaan. Myyjä tulee tapaamiseen siitä lähtökohdasta, että hän tietää.
Hänen kuuluu tietää, koska tuote on kallis, ja jos hän ei tietäisi, voitaisiin kyseenalaistaa, mitä hän tapaamisessa edes tekee. Myymisen näkökulmasta tietäminen
on myös hyvin vakuuttavaa. Lisäksi hyvä myyjä on myös hyvä kuuntelija. Mutta
tuotekehityksen tarpeisiin kuunteleminen ei vielä riitä. Tarvitaan paljon systemaattisempi lähestymistapa, jotta päästään kuulemaan kaikkein merkityksellisimpiä asioita.
On tärkeää huomata, että myyjän kanssa keskustellessa myös asiakkaan mentaalinen malli on vääränlainen, jotta tapaamisessa voisi ratketa jokin suuri tuotteeseen
tai sen käyttöön liittyvä mysteeri. Sama malli aktivoituu lähes meillä kaikilla, kun
menemme esimerkiksi auto- tai vaateliikkeeseen, ja myyjä lähestyy meitä. Minä
ainakin tunnen lievää epämukavuutta siitä asetelmasta, että tiedän hänen perimmäisen tehtävänsä olevan vaikuttaa minun päätöksiini. Silloin viimeiseen asti suojelen omaa asemaansa, jotta en tulisi paljastaneeksi jotain, mikä parantaa myyjän
argumentointikykyä. Näin siitä huolimatta, että usein myös tarvitsen myyjää keskustelukumppaniksi, jotta saisin tilanteesta ulos haluamani tiedot.
Lisäksi asiakasdemonstraatioissa on yleensä paikalla useita ihmisiä. Kaikkein
syvimpiä tuntoja, epävarmuuksia ja henkilökohtaisia ylpeydenaiheita ei yleensä
paljasteta sellaisessa porukassa. Jokaisella on päällä organisaation edellyttämä
rooli. Etnografinen kenttätyö rikkoo nämä primäärit roolit, jotta niiden taakse voisi nähdä.
Tutkija lähestyy asiakasta siitä lähtökohdasta, ettei hän oikeasti tarkkaan edes
tiedä, mitä tämä tarvitsee tai haluaa saavuttaa. Vaikka hän uskoisikin tietävänsä,
oletus on syytä haudata hetkeksi ja tarkkailla tilannetta ikään kuin ei oikeasti edes
uskoisi tietävänsä. Tätä tehostaa usein se, että kertoo haastattelun kohteelle rehellisesti, miten vähän ajattelee aiheesta tietävänsä. Kun tutkimuksen kohteena on
haastateltavan tapa tehdä työtään, on helppoa sanoa, ettei siitä ole itsellä aavistus-
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takaan. Näin tutkimuksen kohdekaan ei oleta, että tietäisit jotain eikä jätä mitään
kertomatta ainakaan siitä syystä.
Vaikka pääsimme tässä kenttätyössämme katsomaan paikkoja, joiden ovia ei ollut
koskaan avattu perinteiselle tuotekehityksen väelle, lähestymistapa ei tuottanut
alussa kummoisiakaan tuloksia. Lähestyimme kohdetta niiden asiakkaan kanssa
ennalta sovittujen erilaisten käyttäjäpolkujen avulla ja laitoimme haastateltavat
itse mallintamaan meille oman tuotekehitysprosessinsa ja työkalujen käyttötilanteensa ja preferenssinsä pöydälle paperisilla korteilla, joihin kirjoitimme käsin
jokaisen mainitun prosessin vaiheen. Kortteja saattoi järjestellä haluamallaan tavalla aina sen mukaan, mistä puhuttiin: tavoitteisiin pääsemisen kannalta kriittisimmät vaiheet, työkaluilla huonoiten tuetut vaiheet, erilaisten rinnakkaisten työkalujen käyttö eri vaiheissa ja niin edelleen. Kaikki se oli arvokasta tietoa muuta
ei ratkaisevaa. Suureen oivallukseen ei ollut aineksia.
Yleensä tutkimuskohteemme pitivät tästä metodista, koska se antoi heille itselleen
konkreettisen keinon ajatella, demonstroida ja miettiä preferenssejään kussakin
tilanteessa. Jos haastateltava esimerkiksi kertoo joissakin vaiheissa käyttävänsä
kahta rinnakkaista työkalua, on hänen helpompi päättää, kumpi työkalu on tärkeämpi, jos hänen täytyy konkreettisesti poistaa toinen työkalu juuri hahmottamastaan prosessikuvauksesta. Jos hän alkaa epäröidä sillä hetkellä, kun tarttuu työkalun korttiin poistaakseen sen pöydältä, hän osaa kertoa, miksi epäröi. Joskus hän
itsekin hämmästyy, mitä tuli ajatelleeksi ja sanoneeksi.
Käyttäjäpoluista ei kuitenkaan tuntunut löytyvän mitään mullistavaa. Joku asiakkaamme organisaatiossa olisi kyennyt jo ennustamaan monta löydöksistämme.
Vaikka kokonaiskuva tarkentui huomattavasti, huomasimme jo kolmannen haastattelun kohdalla, että läpimurtoa ei näin synny: keskustelu kiertää kehää täysin
ennalta arvattavasti. Palasimme pariksi päiväksi toimistolle miettimään ja analysoimaan. Olimme täydellisessä umpikujassa. Suurimmat löydöt kuitenkin alkavat yleensä tapahtua tällaisissa tilanteissa: kun syvennymme haastattelumuistiinpanoihin, kuviin ja muistiin merkitsemiimme tunnelmiin ja alamme jälleen kerran
koota havaintoja isoille valkotauluille.
Ensimmäisen kierroksen haastateltavissa oli jäänyt vaivaamaan jokin, mistä olin
kirjoittanut muistivihkoni reunaan havaintoja: kuvauksia siitä, miten asioista kerrottiin, kun taas varsinainen muistiinpanoteksti käsitteli sitä, mitä kerrottiin. Ensimmäinen haastateltavista oli jossain määrin pidättyväinen vaikka veikin meidän
katsomaan työtilojaan. Hän punnitsi kaiken sanomansa erityisen varovasti, ja
mainitsi useita kertoja epävarmuuden liittyen siihen, kykenisikö hän pääsemään
työssään tavoitteisiinsa. Tämä saattoi tosin johtua kiinalaisen nuoren tiedemiehen
omista ura-ambitioista, mutta takana saattoi olla myös muuta. Toinen haastateltava oli mielenkiintoisempi: hyvässä fyysisessä kunnossa oleva noin 50-vuotias
saksalainen tutkija istui koko haastattelun labratuolillaan jonkinlaisessa lyyhyssä.
Kasatessamme prosessikuvaa hänen työhuoneensa lattialle (kuvat kannattaa tehdä
sinne, minne ne luontevimmin haastateltavalta syntyvät) hän tietyissä kohdin jännitti näkyvästi lihaksiaan ja meni yhä tiukempaan kyyryyn. Koko puhumisen tyyli
oli jollakin tavalla jännittynyt: kasvojen lihakset kiristelivät, kun hän lausui ajatuksiaan kemianteollisuuden johtamisesta ja johtajista. Päivän kolmas haastateltava oli samaan aikaan hyvin ystävällinen mutta tavassaan ilmaista asioita hiukan
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aggressiivinen. Kaikkea muuta, kuin mitä osasimme odottaa nelikymppiseltä, hyvin urallaan edenneeltä tutkijatohtorilta.
Lisäksi panimme merkille, millaisin sanoin haastateltavat kuvasivat yhtiönsä liiketoimintajohtajia, jotka he mainitsivat kemian maistereiksi ja MBA-koulutetuiksi
sävyllä, jossa oli mukana hiukan ivaa. Oletimme varovaisesti, että kemian tutkijat
ovat päivittäisessä työssään kovan paineen alla, ja paineet johtuvat enimmäkseen
globaalien liiketoimintayksiköiden tavasta johtaa näiden tiedemiesten työtä.
Toisella haastattelukierroksella uudessa yhtiössä kuva alkoi yllättäen kirkastua.
Olimme edelleen menossa haastatteluihin tyhjän korttipakan kanssa, mutta samalla meille oli syntynyt uusi hypoteesi siitä, mikä palvelun loppuasiakkaiden todellinen ongelma saattoi olla. Tällaisessa tilanteessa muokkaamme haastattelurunkoa
lähemmäksi teemoja, joissa hypoteesia voisi varovaisesti testata. Varovaisuus
olikin tarpeen, sillä jo ensimmäinen vihjaus oikeisiin ongelmiin päin sai haastateltavamme purkautumaan raivoisasti.
Tämä tutkijatohtori ja professori oli yksi kapean alansa kiistattomia huippuja koko
maailmassa. Tämäkin selvisi meille vasta jälkeenpäin, ja hyvä niin: jos haastateltavaa pitää etukäteen guruna, hänelle ei uskalla esittää kysymyksiä samalla tavalla
kuin kenelle tahansa muulle. Hän kuitenkin tuli jossain määrin paineisen näköisenä haastattelutilaan, jollaiseksi hän oli valinnut ison neuvotteluhuoneen.
Haastateltava hikoili voimakkaasti hiuksista harventuneilta ohimoiltaan ja hänen
äänenpainoissaan oli jotain samalla tavalla aggressiivista kuin edellisen kierroksen haastateltavilla. Kun sitten pyysimme häntä kuvailemaan vuorovaikutustaan
liiketoimintajohdon kanssa, hän kertoi meille olevamme huoneessa, jossa hänelle
pari viikkoa aiemmin oli huudettu. Huutaja oli ollut liiketoimintajohtaja, joka ei
haastateltavan mukaan ymmärrä kemiasta tieteenä mitään.
Tästä havainnosta eteenpäin tiesimme varmuudella, mitä asioita kehittämämme
palvelun tulisi oikeasti ratkaista, jotta sillä olisi minkäänlaista suurempaa relevanssia asiakkaiden päivittäisessä ongelmanratkaisussa. Ne liittyivät kaikkeen
muuhun kuin käytettävyyteen perinteisessä mielessä. Kaikki asiakkaamme metodiset oletukset ja suoranaiset vaatimukset tutkimuksellemme osoittautuivat turhiksi.
Kun tapaa jonkun palvelumuotoilusta, design-ajattelusta, yhteissuunnittelusta tai
vaikka business-ympäristössä tehtävästä antropologiasta innostuneen liiketoiminnan kehittäjän, ei useinkaan voi välttää keskustelua metodiikasta. Monelle ihmiskeskeisen kehittämisen omaksuminen on ollut niin suuri elämys entiseen kehittämisen tapaan nähden, että he rakastuvat metodiin. Tai metodeihin, joita he sitten
keräilevät salkkuunsa.
Kun taas tapaa niitä, joilla on jo kovia näyttöjä ihmiskeskeisellä kehittämisellä
saatavista tuloksista, he harvoin intoilevat metodeista. He keksivät metodinsa lennossa, vuorovaikutuksessa tutkimuskohteen kanssa. Olen kuullut useammankin
todella taitavan liiketoiminnan kehittäjän käyttävän itsestään jopa ilmaisua ”metodi-agnostikko”. Se on vahva vastakohta metodiuskovaiselle.
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Miksi vahva metodiosaaja haluaa kutsua itseään metodi-agnostikoksi?
Moni kokenut kehittäjä ensinnäkin tietää omasta kokemuksestaan, että metodit
eivät ole lainkaan yleispäteviä. Kahdessa samankaltaisessa tilanteessa jokin tietty
metodi tuo tuloksia joskus vain toisessa, emmekä aina osaa sanoa etukäteen, mikä
voisi toimia. Täytyy vain mennä ja kokeilla. Ihmistä liiketoiminnan kehittämismielessä tutkivan onkin syytä osata vaihtaa lähestymistapaansa lennossa, ja parhaat kehittäjät kykenevät aukomaan vaikeitakin ongelmia, oli käytössä melkein
mikä metodi tahansa. Hän toimii vähän kuin entinen tennisammattilainen Tapio
Nurminen, joka huvikseen haastaa kokeneitakin harrastajia Helsingin Taivallahden tennishallilla matsiin mutta niin, että hän itse käyttää mailanaan vanhaa paistinpannua. Lähes poikkeuksetta hän voittaa haasteen, vaikka hänen vastustajallaan
on todennäköisesti kädessään viimeisin tieteellisen urheiluvälinekehityksen tuotos
Wilsonilta. Hän osaa pelin, välineellä ei niin väliä. Vastustajalle on vähän hyötyä
huippumailastaan.
Toinen metodiin liittyvä näkökulma on vaikeampi selittää, joten kerron pienen
tarinan. Eräässä globaalissa kustannustalossa, jolle sain aikoinaan työskennellä
konsulttina, oltiin innostuneita metodista, jossa asiakkaan tapa käyttää heidän palveluaan ongelmansa ratkaisemiseen piirretään palvelupoluksi. Palvelupolkua voi
rikastaa esimerkiksi kuvaamalla palvelun käyttäjän emotionaalista virittymistä
kussakin polun vaiheessa, mikä harjoituksena auttaa palvelukehittäjää esimerkiksi
keskittymään suurimpien kipupisteiden poistamiseen. Metodi on usein loistava
perustyökalu, jos sillä kyetään kuvaamaan jotain sellaista, minkä olemassaoloa
emme vielä työhön lähtiessämme tiedä. Asiakkaamme oli asiantuntija, joka oli
jossakin toisessa projektissa rikastanut palvelupolkua erilaisilla käyttötilanteen
kuvauksilla, mistä oli ollut suurta hyötyä hänen osastolleen. Nyt hän halusi samanlaisen kokemuksen.
Työn alettua huomasimme varsin nopeasti, että palvelupolkukuvauksilla ei ole
minkäänlaista relevanssia itse ongelman ratkaisun kannalta. Tämän näkee aika
nopeasti esimerkiksi siitä, että polun käyttäminen ei ala tuoda minkäänlaisia oivalluksia, miten ja mitä tulevaisuudessa täytyisi kehittää. Asiakkaamme oli kuitenkin
niin rakastunut alkuperäiseen metodiinsa, että hän pakotti meidät pysymään sovitussa ja tekemään myös tämän osan työstä valmiiksi. Lopputuloksen tuottaminen
vaati päiviä ja lopussa meillä olikin kaunis, lähes täydellinen palvelupolku käyttötapakuvauksineen. Se oli kuitenkin täysin turha. Olimme suorittaneet metodin ja
lopputulos oli raportti. Onneksi samaan aikaan löysimme myös metodit, joilla
haasteen ratkaiseminen onnistui, mutta se kaikki oli tuplatyötä alun perin sovittuun nähden.
Metodin lopputulos on aina pelkkä raportti, mikäli metodia ei käytetä tilanteessa,
jossa tulkitseva mieli voi jalostaa jotain oivaltavaa metodin avulla. Itämaisessa
sananlaskussa tällainen metodiin tuijottamisen vaara on kuvattu hienosti: ”Viisas
mies osoittaa taivaalle, mutta tyhmä vain tuijottaa sormea.” Metodi kykenee vain
osoittamaan jonnekin, mistä päin uusi tieto voi avautua. Metodin kokematon käyttäjä vain tuijottaa metodia.
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Luku 4
OP:N IHME
”Me tiedämme, mitä te puuhaatte”
Huhutaan, että alkuvuodesta 2011 Esko Ahon esikunta Nokiasta olisi ottanut yhteyttä OP-Pohjolan johtoon. Entinen pääministeri ja tuolloinen Nokian yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja ja johtoryhmän jäsen halusi tulla vierailulle, minkä
hän muutamia päiviä myöhemmin tekikin. Mitään agendaa tapaamiselle ei etukäteen annettu, eikä se ilmeisesti selvinnyt itse tapaamisessakaan. Aho tuli esikuntineen paikalle, puheli hyvän tovin mukavia, joi kahvia ja poistui.
Se oli Nokian tapa viestiä, että ”tiedämme, mitä te puuhaatte”. Kai tämä oli jonkinlainen absurdi jäänne Nokian todellisen globaalin suuruuden päiviltä, eikä niistä päivistä ollut kuin pari–kolme vuotta. Entisissä oloissa johtoryhmän jäsenen
yllätysvisiitti olisi kai tulkittu vielä niin dramaattiseksi eleeksi, että se olisi saanut
vierailun kohteen avautumaan suunnitelmistaan. Näin OP:laiset eivät tiettävästi
kuitenkaan tehneet. Nokian entinen valta oli mennyttä maailmaa.
Kertomus perustuu vain käytäväpuheisiin, koska en itse ollut paikalla tapaamisessa. Olin silloin kyllä töissä OP-ryhmän, silloisen OP-Pohjolan pääkonttorilla Helsingin Vallilassa ja syvällä mukana valmistelemassa sitä finanssiryhmän strategista liikettä, jonka vuoksi entinen pääministerimme kunnioitti yhtiötä vierailullaan.
Sillä liikkeellä oli kauaskantoisia vaikutuksia.
Myöhemmin samana keväänä, huhtikuun 27. päivänä, Nokia julkaisi suunnitelmansa vähentää Suomesta 1 400 työpaikkaa. Oli aivan selvää, että vähennyksillä
tulisi olemaan valtava vaikutus muun muassa Ouluun. Se oli ollut selvää jo pitkään, vaikka Nokia varoikin yksilöimästä leikkausten kohteita sisäisissä ja ulkoisissa tiedotteissaan. Alkuvuodesta 2011 kaikki kuitenkin jo aavistivat, mikä olisi
Nokian Oulun yksiköiden kohtalo. Nokian omien ihmisten lisäksi muutos tulisi
kurittamaan jopa suurempaa määrää sen alihankkijoiden työntekijöitä Oulun alueella.
Mikä olisikaan sen parempi tilanne mobiilikehitysammattilaisia rekrytoivalle
suuryritykselle, joka jo on paikkakunnalla vahvasti ja joka on päättänyt painaa
turbonappia? Päivä Nokian ilmoituksen jälkeen OP-Pohjola tiedotti perustavansa
mobiilikehitysyksikön. Se perustettaisiin Ouluun. ”Oulun Nokian raunioille”,
epävirallisesti puhuttiin. Ajoitus oli täydellinen, ja uutinen oli Suomen sen ajan
ilmapiirissä suorastaan kaunis. Harvoin tuntee työnantajastaan samanlaista ylpeyttä kuin tuolloin huhtikuun lopussa.
Niille raunioille oli hyvä rakentaa: OP-Pohjola pääsi noukkimaan globaalin kuluttajaelektroniikan ja ohjelmistojen kehittämisessä koulituista asiantuntijoista par55

haat päältä. Globaalilta jätiltä Huaweilta meni reilusti yli vuosi julkistaa omat
suunnitelmansa Oulussa. Rekrytointiprosessin virallisesti startattua finanssijättiin
halusi töihin suurempi joukko maamme terävimpiä kehittäjiä kuin koskaan ennen.
Heti alusta asti OP-Pohjolassa alkoi kiertää huhuja, että uudet kehittäjät olivat
tuoneet mukanaan uusia tapoja kehittää. Oulun mobiilikehitysyksikkö nimittäin
otti tavakseen testata jokaisen projektin ja hankkeen mahdollisimman nopeasti
varsinaisilla loppuasiakkailla. Nyt muutama vuosi myöhemmin tämä ei välttämättä kuulosta enää kovin vallankumoukselliselta, mutta siinä ympäristössä se oli
sitä.
OP:n ICT-väki (joka muuten on henkilömäärällisesti yksi Suomen suurimmista)
oli totta kai omaksunut jo aikaa sitten erilaisia lean-metodologioita, mutta asiakkaiden ymmärtämistä niihin ei ollut osattu siihen mennessä kytkeä. Kuten valtaosassa suomalaisia suuryrityksiä myös OP-Pohjolassa kehittäminen oli ollut asiantuntijavetoinen prosessi: ideat haudottiin ja konseptit luotiin lähestulkoon ilman
mitään varsinaista validointia asiakkailla, niin että uuden palvelun merkittävin
asiakastestaus saattoi tapahtua vasta palvelun lanseerauksessa. Ei mikään ihme,
että OP-Pohjola ei ollut kyennyt tuomaan markkinoille mitään merkittävää palveluinnovaatiota sitten verkkopankkinsa lanseerauksen vuonna 1996. Silloin OPryhmä oli sentään ollut Euroopassa ensimmäinen ja maailmassa toinen pankki,
joka lanseerasi selaimella käytettävän internetpankin.
Oulusta alkoi nyt syntyä uutta OP-mobiilia ja täysin uutta palvelua Pivoa, joita
arvioitiin heti lanseerauksessa toimialansa parhaiksi Suomessa. OP aloitti palvelukehittäjänä uuden, nopean nousun toimialansa kärkeen kaukaa takamatkalta.
Merkittävämpää kuitenkin oli se hiljalleen käynnistynyt virta, joka Helsingin Teollisuuskadun pääkonttorilta alkoi käydä kohti Oulua: huhut uudenlaisista tavoista
ymmärtää ihmistä osana kehittämisprosessia levisivät, ja moni halusi varta vasten
matkustaa Ouluun katsomaan, miten se tapahtui. Oulun mobiilikehitysyksikön
väki käytti paljon aikaa ja energiaa metodologiansa esittelyyn. Johtaja toisensa
perään tuotiin Ouluun, jossa kehittäjät istuttivat heidät kuuntelemaan ensin lyhyen
johdatuksen aiheeseen ja sitten ratkaisemaan itse jonkin ongelman ihmislähtöisellä metodiikalla. Johdon apupoikana minäkin osallistuin yhdelle näistä matkoista ja
pääsin todistamaan, miten kaikki palasimme Helsinkiin jossain määrin viisaampina ja innostuneina.
Tätä vasten on hauska tajuta, että kyseisen metodologian tuominen OP-ryhmään
oli puhdas sattuma. Kukaan ei sitä tietoisesti ollut suunnitellut, mutta ratkaiseville
paikoille rekrytoitujen joukossa sattui olemaan muutama visionäärinen kehittäjä,
jotka vain alkoivat levittää uutta metodiikkaansa. Välillä he näkivät niin tehdessään suurta ylimääräistä vaivaa kaiken virallisen työnsä ohessa. Syntyneet metodiset oivallukset olivat niin inspiroivia ja Oulun synnyttämät palvelut niin hyviä,
että yhä useampi halusi päästä näkemään, miten Oulussa kehitetään.
Oulun kehitysyksikköön rekrytoidut kehittäjät tulivat kuitenkin tällä tavoin puolivahingossa käynnistäneeksi OP:n ihmisoivallus-vallankumouksen. Nyt oli kuitenkin kylvetty vasta sen siemenet – paljon merkittävämpiä asioita tulisi vielä tapahtumaan.
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Miten ihmisymmärryksestä tulee strategista
Helsingin Teollisuuskatua kutsutaan usein pankkipiireissä leikillisesti Suomen
Wall Streetiksi: kadun eteläpuolella kohoavat Nordean ja S-pankin pääkonttorit,
pohjoispuolella edeltäjänsä paikalla vuonna 2016 valmistunut OP-ryhmän uusi
pääkonttori. Sanotaan, että nousukaudella nuoret pankkiirit loikkivat työhaastatteluissa tien yli holtittomasti kuin hirvenvasat lohjalaisella pikatiellä. Autoilijan on
syytä hiljentää vauhtia, koska pankkiiri ei siinä tilanteessa sitä tee.
Aivan vappuviikonlopun alla 2017 olen sopinut OP:n pääkonttorille tapaamisen
muotoiluyksikön päällikön Tuomas Mannisen kanssa. Hän on luvannut valottaa
minulle OP-ryhmän viimeaikaista polkua human insight -osaamisen edelläkävijänä. Pääkonttorin aulaan saapuessani törmään sattumalta konsulttiin, jonka kanssa
teimme töitä, kun itse vielä työskentelin OP:ssa. Hän vitsailee sopineensa OP:lle
aamupalatapaamisen, jotta voisi samalla selvittää, mitä yhtiön työntekijät oikein
syövät aamupalakseen.
Viime kuukausina OP-ryhmä on nimittäin tullut julkisuuteen entistä rohkeamman
strategian kanssa. Pääjohtaja Reijo Karhinen on julistanut, että perinteisten finanssipalveluiden markkina on kuihtumassa, ja siksi finanssitoimijoiden on palveltava asiakkaitaan monipuolisemmin. OP:sta on tulossa monialainen palveluyritys, joka investoi nyt uuden kehittämiseen satoja miljoonia euroja vuodessa. Viime vuosina OP on jo onnistuneesti mullistanut terveydenhoitoa OmaSairaalakonseptillaan, joka on nyt uudelleenbrändätty Pohjola-sairaalaksi. Kuukaudesta
toiseen OP näyttää nyt lanseeraavaan erilaisia uusia liikkumisen palveluita. Tulossa on vielä merkittävä laajeneminen turvallisuuspalveluihin, ja ryhmän tarjoamien
asumisen, sähköisen kaupankäynnin ja talouden hallinnan palveluiden odotetaan
myös monipuolistuvan. Kumma kyllä, vielä jokunen vuosi sitten ”maalaisten pankiksi” luonnehditusta OP:sta on tullut yksi seksikkäimmistä työnantajista myös
pk-seudulla.
OP-ryhmää ei uskoisi samaksi paikaksi, josta lähdin muutama vuosi sitten. Ei
edes ulkoisilta puitteiltaan. Uuden pääkonttorin aulasta nousevat pitkät loivat kiviset portaat tuovat mieleen muinaisen temppelin. Kun nousen niitä Mannisen
kanssa, mielessäni käy, että kun kerran nousen kohtaamaan pyhän Pietarin, taivaan portille käyvät portaat lienevät samanlaiset. Ainoastaan lyhyemmät.
Nousu on hidasta, sillä Manninen kantaa molemmissa käsissään isoa kassia täynnä munkkeja ja simaa, joilla hänen vetämänsä yksikön pääkonttorilla oleva puolisko aikoo tänään aloittaa vapunvieton. Yksikössä on 40 omaa palveluiden kehittämisen parissa työskentelevää muotoilijaa, ja sen lisäksi vuokratyövoimana ostetaan toinen mokoma lisää. Käytännössä Manninen siis vetää tietääkseni Suomen
suurinta palvelumuotoiluorganisaatiota. Se on tietääkseni suurempi kuin muotoilussa kunnostautuneen Koneen palvelumuotoiluresurssit. Mannisen yksiköllä on
yksinkertaisesti kuvattavissa oleva perustehtävä: yksikkö auttaa OP-ryhmää näkemään maailma asiakkaan silmin. Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sekä henkilöasiakkaita että eri kokoisia yritysasiakkaita.
Manninen jakaa yksikkönsä edustaman design-ajattelun leviämisen neljään eri
portaaseen. Ensimmäisellä portaalla design on näkymätön osa tuotekehitystä, ja
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siihen liittyvät tehtävät eivät ole koulutettujen muotoilijoiden hoidettavana. Silloin
lopulliset tuotekehityksen ratkaisut esimerkiksi hyvässä käytettävyydessä, asiakastarpeessa ja estetiikassa perustuvat aina prosessiin osallistuneiden omiin mielipiteisiin. Oikeiden loppukäyttäjien näkökulmaa hyödynnetään hyvin vähän tai ei
ollenkaan, pääasiassa siksi, että hyvän kehittäjän ajatellaan kykenevän helposti
eläytymään asiakkaan rooliin päätöksiä tehdessään. Onhan jokainen pankkikehittäjä itsekin jonkin pankin asiakas, ja vaikka hän ei olisikaan yritysasiakas, on hän
työssään aina silloin tällöin tavannut yritysasiakkaita ja kykenee siksi ymmärtämään heidän tarpeitaan.
Toisella portaalla design nähdään kehitysprosessin loppuvaiheena tapahtuvana
muodonantona, joka voi olla tuotteen, palvelun tai graafisen materiaalin suunnittelua. Tehtävien hoitamiseen saatetaan käyttää muotoilun ammattilaista. Jokainen
palvelumuotoilutoimisto tuntee asiakkaan, jolla on kaikki lähes valmiina lanseerattavaksi, mutta joka vielä haluaisi ostaa ”vähän palvelumuotoilua”.
Design-osaamisen kolmannella portaalla design nähdään näkökulmana, joka on
integroitu alusta asti osaksi kehitysprosessia. Silloin käyttäjien näkökulmat ja heidän ongelmiensa ratkaiseminen ohjaavat suunnittelua koko matkan. Tämä edellyttää organisaatiolta jo monen eri osaamisalueen resursseja ja niiden yhdessä toimimista: tarvitaan prosessien, teknologioiden, markkinoinnin, muotoilun ja ylipäätään muotoiluprosessin johtamisen osaajia, joilla on ymmärrystä erilaisista
ihmisoivallus-metodeista.
Neljännellä kehitysportaalla organisaatio käyttää Mannisen mukaan designajattelua strategisesti. Silloin muotoilija toimii yhdessä organisaation johdon
kanssa suunnittelemassa nykyisen liiketoiminnan merkittävää uudistamista tai
kokonaan uusia liiketoimintakonsepteja. Tällä tasolla design-prosesseissa huomio
kohdistetaan organisaation visioon, liiketoimintaportfolioon ja rooleihin tulevaisuuden arvoketjuissa ja verkostoissa.
”OP on tänä vuonna siirtymässä ylimmälle portaalle”, Manninen kertoo, kun istumme palaveriamme keskellä pääkonttorin valopihaa ja työntekijöiden viuhuessa
ohi. (Huhut kertovat, että jopa pääjohtaja on jo pitkään pitänyt valtaosan palavereistaan täysin avoimissa tiloissa.)
Kehitys on tapahtunut nopeasti, sillä vielä Oulun kehitysyksikön aloittaessa syksyllä 2011 ryhmän voidaan katsoa olleen tukevasti ensimmäisellä portaalla. Ainahan isossa organisaatiossa on ollut myös yksittäisiä edelläkävijöitä, mutta oma
tulkintani on, että ryhmänä OP:lla ei voida sanoa olleen mitään suhdetta designajatteluun ennen kuin se puolivahingossa hiipi Oulun kautta yhtiöön sisälle.
Kehitys on ollut nopeaa. Mannisen mukaan vuoden 2015 lopussa palvelumuotoilun metodiikkaa hyödynsi systemaattisesti jo 38 % ryhmän hankkeista, kun vastaava luku alkuvuodesta oli 10 %. Vuonna 2016 sitä hyödynsi alusta asti jo 79 %
hankkeista. Tavoite on sata prosenttia. OP:n tapa hyödyntää ihmisymmärrystä ei
toki tyhjene pelkästään tällaiseen metriikkaan. OP tavoittelee viimeiselle portaalle
nousua, koska sen on pakko. Muuntautuminen finanssitalosta monialaiseksi palveluyritykseksi ei voi mitenkään onnistua, ellei matkalla oteta päättäväisiä aske-
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leita kohti liiketoimintastrategian luomiseen ja kehittämisen ohjaamiseen sisäänrakennettua tapaa ymmärtää paremmin asiakkaita.
”Meidän tapamme soveltaa designia on muuttunut viime vuodenkin aikana merkittävästi. Design oli meille ennen sitä, että ensin oli päätetty isot linjat, siis se
mitä kehitetään, ja sitten lopuksi designin avulla mietittiin, miten se kehitetään.
Nyt mietimme yhdessä liiketoimintajohdon kanssa myös sitä, mitä kehitetään”,
Manninen kertoo. Koska OP-ryhmää johdetaan liiketoiminta-alueiden kautta, design-ajattelun täytyy hyödyttää liiketoimintoja niiden suunnitellessa strategisia
valintojaan. Muuten sillä 40 hengen design-organisaatiollakaan ei ole OP:n kaltaiselle jätille mitään merkitystä. ”Ymmärsimme, että tämä on meidän strategian
toteutumiselle elämän ja kuoleman kysymys.”
Tämä on vaatinut tiukkoja päätöksiä sekä OP:n ylimmältä johdolta että Mannisen
omalta organisaatiolta.

Osaaminen päätetään tuoda sisään
Vuosi 2015 oli taitekohta OP:n matkassa oikeaksi ihmisymmärryksen ohjaamaksi
kehittäjäksi. Vasta nimitetty yksikönpäällikkö Manninen analysoi silloin yhdessä
esimiehensä kanssa, miten paljon koko ryhmässä käytettiin budjettia projektien
ostamiseen ulkoisilta palvelumuotoilutoimistoilta ja mitä projektien lopputuloksilla saatiin aikaan. Vaikka loppusumma jo sinänsä oli melkoinen osa koko Suomen
palvelumuotoilumarkkinan liikevaihdosta, vasta vastaus jälkimmäiseen kysymykseen oli varsinainen laukaisija sille, että OP päätti vahvistaa omaa muotoiluosaamistaan.
”Äärimmillään meillä saattoi olla tilanne, että teetimme ulkopuolella kokonaisen
tulevaisuuden palvelukonseptin, josta maksetaan satoja tuhansia. Muotoilutoimistot tekevät todella hyvää jälkeä, arvostan niitä suuresti siinä. Ongelmat kuitenkin
alkavat viimeistään siinä vaiheessa, kun projektin lopputuloksena syntynyt konsepti luovutetaan meille ja sitä tarvitsisi alkaa implementoida.”
”Totesimme silloin, että olemme ulkoistaneet aivan liikaa ihmislähtöistä tekemistä, ja sen seurauksena meille ei oikeasti synny sellaista ymmärrystä, jota tarvittaisiin projektien loppuun saattamisessa.”
OP:ssa tajuttiin, että jos he itse eivät omista prosessia, jossa konseptien takana
olevat oivallukset syntyvät, he menettävät valtaosan sen työn hyödyistä, jossa
pyritään oivaltamaan jotain ratkaisevan oleellista asiakkaista. Lisäksi ulkoisten
kumppanien johdolla tehdyt harjoitukset todettiin myös läpimenoajoiltaan liian
pitkiksi. Monessa vaiheessa tarvittiin joku selittämään ja uudelleen myymään ostajalle itselleen se, mitä hän oli ostanut. Näissä tilanteissa ulkopuolella tehty työ,
vaikkakin briljantti, on helpompi hylätä konsulttiharjoituksena. Yhtälö on vaikea
jo normaalissa markkinatilanteessa, mutta erityisesti OP:n tehtyä päätöksen hyökätä aktiivisesti muuttamaan finanssitalon roolia, ulkoistettu asiakasymmärrys ei
voinut enää toimia.
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Oli tullut aika tuoda design-osaaminen OP:lle sisään. Tämän päätöksen vuoksi
Manninen joutui tuona tapaamisaamunamme kantamaan kymmenien sisäisten
muotoilijoiden munkit ja simat.
Nyt OP:n business designerit, kuten heitä kutsutaan, istuvat kehittämisen johtoryhmissä. Manninen piirtää auki nelivaiheisen putken: ymmärrä – ideoi – kokeile
– toteuta. Hänen organisaationsa kykenee omistamaan asiakasymmärrykseen liittyvän näkökulman läpi koko tämän putken. Ulkopuolisia toimistoja käytetään
edelleen, mutta nyt ne kutsutaan osaksi OP:n prosessia, kun ennen saatettiin käyttää kumppania ajamaan projekti omalla prosessillaan.
Neljänkymmenen muotoilijan vaikutus ryhmätasolla jäisi kuitenkin vaatimattomaksi satojen miljoonien eurojen kehityssalkussa, elleivät OP:n muotoilijat olisi
kyenneet levittämään metodista oivallustaan ja tekemisen tapaansa yli koko yhtiön, erityisesti tärkeimmille tekijöille ja mielipidevaikuttajille.
Tämä tehtiin onnistuneesti kokeilemalla Google Venturesin tunnetuksi tekemää
viiden päivän mittaista design-sprinttiä.

Viikossa saa aikaan juuri kaikkein tärkeimmän
Google Venturesin design sprint -malli on dokumentointi siitä, mitä Googlen uusien liiketoimintojen organisaatio on oppinut nopeasta ihmiskeskeisestä kehittämisestä. Avaan sprintin suunnittelua ja toteuttamista tämän kirjan viimeisessä
luvussa, mutta todetaan tässä kaikkein oleellisin: design-sprintissä yli organisaatiorajojen koottu projektitiimi ratkaisee jonkin liiketoiminnan ongelman tutkimalla, ideoimalla, prototyyppejä rakentamalla ja niitä testaamalla. Tiimi kootaan yhteen tämän tietyn ongelman kokeellista ratkaisua varten, ja se antautuu työskentelemään tarkkaan aikataulutetussa sprintissä koko viikon, seitsemän tuntia päivässä. Tiimissä ovat mukana kaikki merkittävimmät tekijät, jotka vaaditaan, että sen
työ pystyisi ottamaan yhtä aikaa huomioon teknologiset, liiketoiminnalliset ja
asiakaskokemukseen liittyvät tavoitteet ja rajoitteet. Tiimiin kuuluu aina myös
kehitettävän kohteen omistavasta liiketoiminnasta joku, jolla on valta tehdä päätöksiä etenemissuunnasta.
OP-ryhmä aloitti sprinttikokeilut vuoden 2015 toukokuussa mutta sovelsi Googlen valmista sprinttimallia heti vastaamaan paremmin yhtiön realiteetteja. Alun
perin viiden päivän sprintti pilkottiin valmisteluvaiheeseen, kolmen päivän varsinaiseen intensiiviseen sprinttiin ja erilliseen purkuvaiheeseen. Heti alussa sallittiin, että valmistelu ja purku voitaisiin tehdä rauhallisemmassa tahdissa, koska
liiketoiminnan ihmisten irrottaminen viideksi päiväksi kerralla on vaikea organisaatiossa, jolle työskentelytapa on uusi.
”Meille on kulttuurisesti joskus helpompi hyväksyä vaikka neljän miljoonan euron uusi investointi järjestelmiin kuin irrottaa parin liiketoiminnan ihmisen työpanos muutamaksi päiväksi varmistamaan, että ratkaisemme sillä järjestelmällä
asiakkaan kannalta oikeita ongelmia”, Manninen summaa.
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OP:n sprinttimallilla työstämien hankkeiden opit kuitenkin puhuvat niin vahvasti
toimintatavan puolesta, että ryhmän eri liiketoiminnat ovat ottaneet mallin omakseen. Manninen kertoo esimerkin digitaalisen varainhoidon palvelusta, jonka kehittämistä sprinttimallilla testattiin.
”Valitsimme ideoinnin perusteella sprintin kohteeksi yhden palvelun, jossa oli
arveltu olevan yhteensä 12 asiakkaiden kannalta tärkeää ominaisuutta, joista rakensimme prototyypit. Sprintin lopussa teimme yhteensä 12 asiakashaastattelua ja
prototyypin testausta. Niissä huomattiin, että näistä ominaisuuksista ainoastaan
kolme oli asiakkaille kriittisen tärkeitä ja muut joko hieman kiinnostavia tai ei
ollenkaan kiinnostavia. Tästä eteenpäin tiesimme, että keskitymme tekemään ne
kolme kunnolla. Ilman sprinttiä olisimme jatkaneet niiden 12 ominaisuuden kehittämistä ja matkan varrella olisimme keksineet vielä toisen tusinan lisää. Sprintin
oppien jälkeen liiketoiminnan kanssa on helppo miettiä, kumpi on nopeampi tapa
edetä: toteuttaa kolme ominaisuutta vai kaksitoista.”
Lokakuuhun 2015 mennessä Mannisen yksikkö oli toteuttanut kolmisenkymmentä
sprinttiä ja hionut mallin OP-ryhmään sopivaksi. Kantapään kautta myös opittiin,
että sprintti ei toimi, mikäli liiketoiminnalliset tavoitteet tai tavoiteltu kohderyhmä
eivät ole selvillä sprintin alkaessa. Kaikkein tehokkaimmin OP:n sprintti on Mannisen mukaan toiminut hänen edellä kuvaamansa nelivaiheisen putken vaiheissa 2
ja 3, joissa ideoidaan ja kokeillaan.
Onnistuneiden sprinttien kautta tieto metodista on kulkenut OP:n käytäviä pitkin
liiketoiminnan edustajalta toiselle. Se, että liiketoiminta itse omaksuu designmetodiikan tapana tehdä paremmin ja nopeammin, on ehdoton edellytys sille, että
OP voi onnistua uudessa strategiassaan.
Yksi aivan erityisen mainio oivallus Mannisen yksiköltä sen fasilitoidessa designsprinttejä muiden yksiköiden työntekijöille on ollut käytäntö, että liiketoiminta on
suorittanut haastattelut itse. Mannisen design-porukka on vain auttanut tutkimuksen suunnittelussa. Liiketoiminta on itse toteuttanut kaiken alusta loppuun, jotta
sprinttien oppimishyöty liiketoiminnassa olisi maksimaalinen.
Oivallusta on nimittäin vaikea tuottaa paremmin muutoin kuin laittamalla oppija
itse tekemään myös sitä.
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Luku 5
MITEN MUUTOKSESSA PÄÄSEE ALKUUN
Tee – ymmärrä – opi
OP-ryhmän kaltainen muutos on mahdollista toteuttaa valtaosassa kehitysorganisaatioista. OP:n mallin kopioiminen sellaisenaan ei kuitenkaan toimi: organisaatio
voi toistaa jokaisen mallin mukaisen askelen oikein ja saada aikaan prosessin mutta ei merkittävää muutosta. Liikkeenjohdon kulttuurissa uskotaan, että yrityksiä
muutetaan ensisijaisesti muuttamalla prosesseja. Muutokset yleensä edellyttävätkin prosessien muuttamista, mutta se yksin ei riitä.
Ottaakseen OP-ryhmän kaltaisen loikan ihmiskeskeisessä kehittämisessä organisaation täytyy tehdä kaksi asiaa erityisen hyvin. Ensinnäkin sen on ymmärrettävä,
minkä ongelman OP on toimillaan ratkaissut ja todella haluta ratkaista samanlainen ongelma. Toiseksi organisaation täytyy alkaa katsoa myös itseään ihmisoivallus-metodein: sen täytyy alkaa tehdä, ymmärtää ja oppia tuloksista ja sen jälkeen
soveltaa oppimaansa aiempaa viisaammin.
Tässä viimeisessä luvussa haluan kertoa, miten tällainen matka tämän hetkisen
ymmärrykseni mukaan aloitetaan ja miten sillä kuljetaan eteenpäin. Tätä kirjoittaessani OP-ryhmän matka on tietenkin vielä kesken, mutta sen saavuttamat välitavoitteet ja matkalta saamat opit ovat rohkaisevia. Olen itse luotsannut joitakin
organisaatioita alkuun samankaltaisen muutoksen tavoittelussa samankaltaisin
menetelmin, ja niin on tehnyt muutama muukin. Apua tämän luvun kirjoittamiseen olen saanut erityisesti keskusteluista Palmun konsultin Pertti Pitsingin kanssa. Monien mielestä Pepellä on Suomessa kaikkein eniten osaamista juuri siinä,
miten organisaatio itse oppii kehittämään osaamistaan käyttämällä designmetodeja.

Mitä OP ymmärsikään muita paremmin?
Tuomas Manninen tarkasteli keväällä 2015 OP-ryhmän ulkopuolisilta konsulttitoimistoilta ostamaa human insight -työtä ja mitä sillä kaikella lopulta oli saatu
aikaan. Kriittisyydestään huolimatta hän totesi työn olleen pääosin briljanttia. On
todennäköistä, että ihmistä tutkimaan ja ymmärtämään erikoistunut ulkopuolinen
toimisto tuottaa suurempia oivalluksia ja tarkempia suosituksia kuin yrityksen
omista asiantuntijoista omia menetelmiä toteuttamaan koottu tiimi, vaikka tiimiin
olisikin rekrytoitu ulkopuolisia asiantuntijoita. Tämän mahdollistaa tietenkin toimistojen täysin ulkopuolinen näkökulma sekä niihin kertynyt huima määrä kokemusta, jonka kanssa sisäisen kehitystiimin on vaikea kisata.
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Esimerkiksi Palmun ydintiimillä on jo toista vuosikymmentä pitkä historia palvelumuotoilun metodiikan kehittämisessä ja yhdessä työskentelemisestä. Samoin
Gemicin perustajat ovat jo yli kymmenen vuotta olleet pohjoismaisen osaamisen
aallon harjalla erilaisten liiketoimintojen asiakkaiden kulttuurien tutkimuksessa.
Heidän metodiikkansa on hioutunut Procter & Gamblen kaltaisten globaalien kuluttajatuotefirmojen palveluksessa. Jos samaan hengenvetoon mainitsen vielä sellaisia taitavia suomalaisia toimistoja kuten Hellon, Kuudes kerros, Demos tai
vaikka Kaufmann, tiedän samaan aikaan unohtavani lukuisia muita vähintään yhtä
taitavia toimistoja, joilla kaikilla on oma syvempi osaamisalueensa kuin kellään
muulla.
Vaikka ulkopuolisten toimistojen työn jälki oli hyvää, OP-ryhmän siitä saama
hyöty ei tyydyttänyt Mannista. Miksi maan parhaiden konsulttitoimistojen työ ei
hyödyttänyt OP:ta riittävästi?
Mieti hetki, millaista on todella oivaltaa jotain. Kuvittele esimerkiksi tilanne, jossa ajattelet oppineesi jotain todella merkittävää niinkin monimutkaisesta asiasta
kuin vaikka ihmissuhteista. Kuvittele oppineesi jotain, millä on ollut ratkaiseva
merkitys sille, miten myöhemmässä elämässäsi olet ihmisten keskellä navigoinut.
Jos elämänkulkusi on muistuttanut yhtään omaani, olet todennäköisesti oppinut
merkittävimmät asiat ihmissuhteista käytännön kokemusten kautta. Usein kokemukset ovat lisäksi olleet kipeitä: johonkuhun saattaa esimerkiksi luottaa liikaa tai
itse saattaa toimia epäluotettavasti ja kärsiä sen seurauksista. Voimakkaiden kokemusten hienous on siinä, että oppiminen niissä tapahtuu paljon syvemmin kuin
pelkän tiedollisen analyysin tasolla. Aivokuorten kuvauksetkin kertovat samaa.
Siksi opittua myös kyetään myöhemmin soveltamaan varsin joustavasti ja melkein
automaattisesti: se, miten tunnen eteeni osuvista asioista, ikään kuin vaistomaisesti ohjaa minua oikeaan suuntaan.
Entä jos joku olisikin tarjonnut sinulle nämä opit viimeiseen asti hiottuna powerpoint-esityksenä, jossa koko opittava asia olisi kuvattu mahdollisimman havainnollisin kuvin ja tarkimmalla mahdollisella analyysilla. Olisiko se ehkäissyt sinua
joutumasta niihin ongelmiin, joihin olit ihmissuhteissasi matkalla?
OP:ssa ymmärrettiin, että on aivan eri asia ostaa joltakulta kuvaus oivalluksesta
kuin itse oivaltaa.
Kun omakohtainen oivaltaminen tapahtuu pelkkää tiedollista tasoa syvemmin,
yksilö tai yhteisö kykenee oivalluksen myötä toimimaan muuttuvissa tilanteissa.
Eikä mikään muutu niin nopeasti kuin yrityksen päätöksentekotilanteet. Kun yritys laatii projektibriiffiä, voi sen oma käsitys kehitystarpeista muuttua monta kertaa jopa kuukauden aikana. Jos liiketoiminnan kehittäjä oivaltaa jotain merkittävää, hän kantaa oivallustaan automaattisesti mukanaan tilanteesta toiseen. Sen
sijaan tarkkaan tarpeeseen ulkopuolelta tilattu kehitysprojekti ja sen loppuraportti
ovat usein vastaus ongelmaan, joka täsmälleen sellaisena voi vanheta täysin jo
hetkessä. Raportin sisältämiä oivalluksia ei kyetä soveltamaan enää sen jälkeen,
koska kukaan työn tilaajista tai soveltajista ei oikeastaan ole ollut mukana tekemässä suurimpia oivalluksia.
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Insight- ja design-toimistot ja niiden asiakkaat voivat tietenkin yrittää ratkaista
ongelmaa monin tavoin. Joskus toimisto kykenee kirkastamaan oivalluksensa
niin, että esitettäessä se synnyttää melkein alkuperäisen suuruisen oivalluksen.
Parhaimmillaan tapahtuu jotain samaa kuin Don Draperin esitellessä Mad Men televisiosarjan klassikkokohtauksessa Kodakin päättäjille ajatustaan karuselliksi
brändättävästä dianvaihtimesta. Kuten alussa kerroin, jotkut kansainväliset asiakkaat vaativat, että heille tuotu insight on niin terävää, että esitettäessä se vaikuttaa
suorastaan itsestäänselvältä vaikka onkin täysin uutta. Legon skeittikenkätarinassa
on jotain tällaista tunteisiin vetoavaa. Siksi se on tarinana helposti kerrottavissa
eteenpäin. Keskimääräinen projekti ei kuitenkaan yleensä anna aihetta fanfaareihin, eikä hyväkään tutkija tai konsulttiyhtiön taitava projektipäällikkö ole Don
Draper.
Konsulttimuotoilutoimistot ja asiakkaat voivat yrittää ratkaista asiakkaan ongelmaa ottamalla asiakkaan tiimin mukaan projektin kriittisiin oivallusta synnyttäviin
vaiheisiin, esimerkiksi asiakashaastatteluihin tai etnografiseen kenttätyöhön. Kokemukseni mukaan iso osa asiakkaista haluaa osallistua ja suunnitteleekin osallistuvansa työhön sitä tilatessaan. Valtaosa heistä ei kuitenkaan lopulta juurikaan ole
siinä mukana, tai jos on, sillä ei ole merkittävää arvoa lopputuloksen ja sen hyödynnettävyyden kannalta. Syitä tähän on kolme.
Ensinnäkin kenttätyötä ja asiakashaastatteluja tehdään käytännön pakosta niin
intensiivisesti ja joustavin aikatauluin, että harvan asiakkaan kalenteri antaa oikeasti myöten osallistua. Joskus asiakkaani näyttäessään minulle kalenteriaan näky
on lohduton. Yritysten sisäisten asiantuntijoiden tulevat viikot ovat niin täynnä,
että ne pystyvät joustamaan vain harvoin kenttätyön aikataulujen mukaan. Sellaista elämä suurissa organisaatioissa vain on.
Toiseksi varsinaista oivallusta on vaikea aikatauluttaa ja se vaatii projektiryhmältä
merkittävän määrän yhteistä työskentelyä tilassa, jossa on mahdollista myös ajautua yhdessä täydelliseen umpikujaan aineiston äärellä ja siitä huolimatta jatkaa
työtä yhdessä. Oivallukset syntyvät vähintään puolikaaoksessa ja aina kysymättä
kelloa. Tästä syystä konsultti, joka on varannut projektille aikaa täysiä päiviä ja
joskus öitäkin, alkaa nähdä datansa ratkaisevasti toisin juuri silloin, kun läsnä on
korkeintaan kollegoita. Noina lyhyinä ja kiihkeinä hetkinä synnytetään projektien
suurimmat oivallukset.
Kolmatta syytä hävettää hieman myöntää, mutta totuuden nimissä teen sen kuitenkin. Useimmiten konsultti ei nimittäin halua asiakasta mukaansa kentälle. Etnografinen kenttätyö on samaan aikaan vaativaa ja antoisaa. Aikapaineiden ja
käytännön ongelmien vastapainona antoisuus syntyy parhaimmillaan tutkimuskohteeseen uppoutumisesta, ja se on totta kai helpompaa yksin tai ainakin tuttujen
ammattilaisten seurassa. Niinpä asiakkaan kanssa saatetaan sopia yhteisestä kenttätyöstä, mutta lopulta konsultti ei näe kohtuuttomasti vaivaa varmistaakseen, että
asiakas todella pääsee mukaan. Vain harvoin asiakkaan omat asiantuntijat tuovat
tiimiin välttämätöntä osaamista, joten lopputulos harvoin kärsii, vaikka työn tekeekin vain konsultti.
OP:n suurin löytö ihmisoivallus-työskentelyn tuomisessa organisaatioon on mielestäni siinä, että OP vaatii omien asiantuntijoidensa ottavan omistajuutta myös
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oivalluksista. Isoissa organisaatioissa jokainen prosessi on jonkun omistuksessa,
mutta nyt sitä vaaditaan myös ihmisen ymmärtämiseltä. Parhaiten tämä näkyy
edellä kuvatussa OP:n sprinttimallissa, jossa vastuu oivalluksen synnyttämisestä
on annettu liiketoiminnoille, ja talon omat varsinaiset ihmislähtöisen kehittämisen
asiantuntijat vain fasilitoivat. Palaan tämän roolijaon nerokkuuteen vielä myöhemmin.
OP käyttää konsulttitoimistoja edelleen, myös edellä kuvatun suuren käänteensä
jälkeen. Samoin Procter & Gamble, joka käänsi kaiken kehittämisensä ihmislähtöiseksi jo 2000-luvun alussa, käyttää edelleen myös muutamaa ulkopuolista toimistoa silloin, kun haluaa käyttöönsä todella erikoistunutta osaamista. OP:n tavassa käyttää ulkopuolisia insight- ja design-konsultteja on kuitenkin yksi merkittävä
ero aiempaan. Konsultit osallistuvat OP:n insight-prosessiin, mutta eivät tuo mukanaan omaa prosessiaan, johon OP:n olisi osallistuttava.

Tärkeintä on aloittaa
Oivallusten omistajuuden lisäksi toinen salaisuus OP:n viimeaikaiselle menestykselle ihmisoivallus-metodiikan soveltamisessa on tekeminen. Nopeasti oivalluksensa jälkeen OP:ssa yksinkertaisesti alettiin tehdä. Tekemisessään OP itse asiassa
sovelsi ihmiskeskeisen kehittämisen metodiikkaa itseensä: yhtiö päätti kehittää
kokeilemalla oman tapansa kehittää kokeilemalla, ja tästä syntyi OP:n oma sovellus Google Venturesin sprinttimallista.
Pidän todennäköisenä, että tämän kirjan lukija ei ole ison organisaation toimitusjohtaja tai joku muu, joka kykenee itse määrittämään koko organisaation kehittämisen tavan. Jos olet, onnittelut: sinulla on parempi mahdollisuus kuin kenelläkään muulla luoda organisaatio, joka kykenee kehittämään ja kehittymään ymmärtäen ihmistä. Meidän muiden täytyy kulkea hiukan pitempi tie. Kaikki seuraavaksi esitetty käy kuitenkin suuntaviivoiksi myös sinulle, kun mietit, minkälaisen
porukan vastuutat uutta kehittämisen tapaa tekemään.
Todennäköisesti tämän kirjan lukee yksittäinen asiasta innostunut asiantuntija,
asiantuntijoiden esimies tai vastuualueen johtaja. Ehkä olet merkittävässäkin vastuussa isosta asiantuntijajoukosta tai isosta liiketoiminnasta. Todennäköisesti olet
jo herännyt siihen, että ihmislähtöisen kehittämisen oppiminen on teidänkin organisaatiossanne kohtalon kysymys ja haluaisit jossain vaiheessa viedä organisaatiosi kehittämisen kulttuuria sen suuntaan. Seuraavat ajatukset on kirjoitettu erityisesti sinun tilanteeseesi.
Tärkeintä on aloittaa. Kukaan ei näet voi esitellä sinulle valmista kaavaa, miten
kehittää organisaatiotasi ihmislähtöisesti, vaan kysymys on kokeilemalla oppimisesta. Tällä matkalla opitte todennäköisesti useampia sellaisia tapoja, jotka eivät
toimi, kuin niitä toimivia. Juuri niin pitääkin tapahtua. Jokainen organisaatio on
kulttuuriltaan erilainen, ja ihmislähtöinen kehittäminen leviää niissä erilaisin tavoin. OP:n tapauksessa kehitys olisi varmasti näyttänyt toisenlaiselta, ellei Oulun
kehitysyksikön väki olisi tehnyt jo kolmisen vuotta taustatyötä tietoisuuden levittämiseksi.
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Sinä tuskin olet organisaatiossasi täysin yksin. Koska tietoisuus tarvittavasta muutoksesta on tavoittanut sinut, se on todennäköisesti tavoittanut muitakin. OPryhmän tapauksessa muutoksen laittoi alulle pieni ryhmä kehittäjiä, jotka kuin
sattuman kaupalla löysivät toisensa Oulussa ryhmän uudessa mobiilikehitysyksikössä. Heiltä vaadittiin uskoa toisenlaisen metodiikan soveltamisen mahdollisuuksiin ja sen päälle valtava määrä tekoja, joilla kipinää saatiin tarttumaan muihin. Kun työ aika nopeasti alkoi näyttää perinteistä kehittämistä parempia tuloksia, ryhmän muuta väkeä alkoi pian luonnostaankin kiinnostaa, mitä Oulussa tehtiin toisin. Oulussa vastassa oli silloin jo tiimin verran asiantuntijoita, joita inspiroi yhteinen näky paremmasta kehittämisestä.
Ala siis puhua ja pitää asiaa esillä, jotta voisit löytää muut asiasta innostuneet.
Seuraavia vaiheita et nimittäin voi tehdä yksin.
Tiimi on minimiyksikkö, jossa voit alkaa työhön. Näin siitä syystä, että ihmisoivallus-menetelmiä voi oppia vain käytännössä tekemällä porukalla, jossa on tarvittava osaaminen toimivan ratkaisun löytämiseen. Tietoisuutta metodiikasta voi
levittää muutenkin, kirjoin, blogein ja kurssein, mutta aivan yhtä vähän kuin kukaan oppii ajamaan autoa oikeasti ajamatta, organisaation toiminnalle kriittistä
ongelmaa ei voi oppia ratkaisemaan yhdessä ihmislähtöisesti, ellei ala ratkaista
sitä yhdessä ihmislähtöisesti.
Tarvitset siis tiimin, jossa kaikki vähintään ymmärtävät, miksi tällaista kehittämisen tapaa on hyvä opetella tai ainakin testata. Tiimi tarvitsee intensiiviseen työskentelyyn minimissään noin viikon. Viikko voidaan toki jakaa useampaan osaan,
mutta suurin piirtein sen verran vie aikaa, että tiimi ohjatusti ratkaisee jonkin liiketoiminnan ongelman ihmiskeskeisillä metodeilla ja kykenee osoittamaan työskentelytavan hyötyjä myös muille. Todellisuudessa muutoksen aikaan saamiseksi
viikkoja tarvitaan useita peräkkäin ja eri ihmisten toteuttamina, mutta ensimmäisessä viikon yksikössä onkin kyse myöhemmin toistettavan kaavan oppimisesta.
Viikon määräaikaa on sovellettu esimerkiksi Google Venturesin sprinttimallissa,
jossa viiden päivän mittaisessa intensiivityöskentelyssä haetaan ratkaisu johonkin
liiketoiminnan polttavaan ongelmaan design-metodeja hyödyntämällä. Viikko on
lyhyt aika, mutta sprintti lähtee ajatuksesta, että jos haaste on oikein mitoitettu,
viikon mittaisen keskittymisen aikapaine vaikuttaa lopulta myönteisesti ja ratkaisu
löytyy juuri aikapaineen vuoksi. Jos sprinttiin annettaisiin kaksi viikkoa, tuloksia
tuskin tulisi kaksinkertainen määrä. Niin kutsutun Parkinsonin lain mukaan työ
näet aina täyttää sille varatun ajan.
Jos olette vielä alussa ihmislähtöisen kehittämisen tapanne luomisessa, huomaatte,
että yksi viikkokin keskittynyttä tekemistä on paljon pyydetty kokonaiselta tiimiltä. Puolellasi on kuitenkin se, että ratkaisette oikeaa ongelmaa, joka on todennäköisesti joka tapauksessa ratkaistava. Te ette ala valmentautua, kurssittaa itseänne
tai testailla, vaan te teette ja ratkotte jotain organisaatiollenne tärkeää. Jos työnne
fasilitoidaan hyvin, saatte viidessä päivässä aikaan enemmän kuin perinteisesti
työskentelemällä JA opitte samalla ihmiskeskeisen kehittämisen metodiikkaa.
Olet lähellä onnistumista, jos löydät organisaatiostasi tiimillisen ihmisiä, jotka
kaikki ymmärtävät, miksi työhön täytyy ryhtyä ja kykenevät irrottamaan siihen
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noin viikon verran aikaa. Nyt sinun täytyy enää strukturoida työskentely viisaasti.
Siihen Googlen sprinttimalli ei ole ollenkaan hassumpi työkalu.

Tutustu sprinttimalliin ja räätälöi se sopivaksi
Google Venturesin viikon sprinttimalli on tehty tietynlaiseen liiketoimintaan, ja se
toimii sellaisenaan parhaiten juuri design-näkökulman tuojana digitaalisen palvelun kehittämiseen. Jos pidät tämän mallin alkuperän mielessä, malli on sovellettavissa myös toisenlaisissa tilanteissa. OP-ryhmä otti lähtökohdakseen Google Venturesin sprinttimallin ja sovelsi sitä vapaasti omaan tilanteeseensa. Jos et tunne
mallia vielä, tutustu siihen esimerkiksi mallin kotisivun kautta
(http://www.gv.com/sprint/). Mallista kirjoitettu kirja The Sprint Book on yksi
käyttökelpoisimpia apuvälineitä matkallanne ihmiskeskeisiksi kehittäjiksi. Jos
olisin ison organisaation kehittämisestä vastaava johtaja, tilaisin tuota kirjaa
kymmeniä kappaleita ja laittaisin ne kehuvin saatesanoin kiertoon.
Esittelen myöhemmin, miten isossa mittakaavassa viikon runko taipuu erilaisten
ongelmien ratkaisemiseen. Sitä ennen kuitenkin jaan yleisiä huomioita mallista ja
sen soveltamisesta.
Mikä sprintti ihmisoivalluksesta puhuttaessa siis on?
Sprintti on rajattu ajanjakso, jolloin tiimi työskentelee intensiivisesti yhdessä jonkin ennalta sovitun ongelman ratkaisemiseksi. Työskentelyssään tiimi soveltaa
ihmisoivallus-tutkimusmenetelmiä. Käytännössä menetelmiä sovelletaan siten,
että tiimi 1) ideoi ratkaisuja tavoitteen saavuttamiseksi, 2) rakentaa testaussuunnitelman tai prototyypin ratkaisujen testaamiseksi, 3) testaa ratkaisut ihmisillä ja 4)
oppii testituloksista jotain oleellista, jolla ongelma kyetään ratkaisemaan.
Sprintin ajatus on, että se kykenee hyvin lyhyessä ajassa tuomaan prosessiin ongelman ratkaisemisen kannalta oleellista empiiristä dataa, joka liittyy esimerkiksi
ihmisten käyttäytymisen tai arvonmuodostuksen ymmärtämiseen. Google Venturesin sprintti on tyypillinen palvelukehityssprintti, jonka menetelmät muistuttavat
palvelumuotoilua sellaisena, kun se on esitelty tämän kirjan aikaisemmissa luvuissa. Tyypillinen palvelukehityssprintillä ratkaistava ongelma voisi olla vaikka
kysymys, miten vakuutustuotteiden verkkomyyntiä voitaisiin lisätä.
Sprintti soveltuu kuitenkin mainiosti myös toisenlaisen ihmisoivalluksen kerryttämiseen muodossa, josta tässä käytän nimitystä ilmiösprintti. Ilmiösprintissä tiimi pyrkii käsittämään jonkin liiketoiminnallisen ongelman uudessa valossa. Legon esimerkki leikin uudelleen ymmärtämisestä voisi olla tällaisen sprintin aihe,
jos se olisi tehtävänä palasteltu sopivan kokoiseksi viikossa suoritettavaksi. Legon
ratkoma ongelma toki oli niin suuri, että se täytyisi jakaa useampiin viikon sprintteihin, jotka kaikki keskittyisivät osiin ongelmasta. Palaan vielä tuonnempana
näiden kahden erilaisen sprinttimallin tarkempaan toteuttamiseen, sillä joiltakin
osin ne eroavat merkittävästi toisistaan.
Nimensä mukaisesti sprintti on kiihdytysvaihe tuotteen tai palvelun kehittämisessä, oli kysymys sitten vasta ongelman uudelleen määrittelystä tai jo pitkälle kehi67

tetyn tuotteen tai palvelun hiomisesta. Se on intensiivinen vaihe, jossa tehdään
yksi asia empiirisesti todentaen hyvin. Kerran sprinttityöskentelyn opittuaan tiimi
pystyy toistamaan sitä, ja isommissa projekteissa on mahdollista käyttää rinnakkain useita eri sisältöisiä sprinttejä.
Sprintin intensiivisyys vähentää hukkaa, jota perinteinen kehittämisen työpajatyöskentely aiheuttaa: kerran-pari viikossa järjestettävästä kolmen tunnin työpajasta melkoinen osa kuluu erilaisiin tilannepäivityksiin ja edellisten työpajojen
lopputulosten kertaamiseen, työpajassa syntyvien lopputulosten dokumentoimiseen ja seuraavista vaiheista sopimiseen. Usein varsinaista tehokasta työstöaikaa
työpajasta on vain 1–1,5 tuntia. Keskittyneenä useamman päivän työskentelynä
sprintti vähentää vanhan kertaamista ja seuraavan tapaamisen kalenteriajan etsimistä. Ja mikä parasta: esittely- ja kuulumiskierroksia tarvitaan vain ensimmäisenä päivänä. Työskentelyn alettua kaikki osallistujat tietävät, missä muut menevät.
Sprintin onnistumisen mittari on, kykeneekö tiimi ratkaisemaan annetussa ajassa
sille annetun ongelman tavalla, joka sisältää ratkaisevaa uutta ymmärrystä ihmisistä, joille tuotetta tai palvelua kehitetään. Sprinttityöskentelyllä voi olla toinenkin mittari, mutta mennään siihenkin myöhemmin.
Millainen on sprintin tiimi?
Sprintin tiimi on melkein kuin mikä tahansa tiimi, jolla on mahdollisuus ratkaista
liiketoiminnallinen ongelma. Omissa harjoituksissani olen todennut, että optimaalinen koko tiimille on 3–7 henkilöä. Tiimissä on oltava riittävästi kaikkien keskeisten liiketoiminnan eri aspektien ymmärrystä, jotta se voi kehittää tuotetta tai
palvelua, joka 1) on teknisesti toteutettavissa, 2) kykenee muodostamaan tervettä
liiketoimintaa (tai vastaamaan muihin reunaehtoihin, jos kyse ei ole puhtaan kaupallisesta tuotteesta tai palvelusta), ja 3) vastaa ymmärrystämme asiakkaiden tai
käyttäjien odotuksista. Tällöin toimintakykyinen tiimi sisältää (liike)toiminnan
numeerista ja teknistä ymmärrystä sekä mahdollisesti markkinoinnillista, viestinnällistä ja logistista ymmärrystä. Yhdellä lauseella tiivistäen: tiimistä täytyy löytyä kaikki tarvittava osaaminen, että se voi ratkaista annetun ongelman.
Sprinttiä toteuttavasta tiimistä on ehdottomasti löydyttävä kolme roolia:
1) Päätöksentekijä. Hän on henkilö, jolla on valmiudet tehdä jatkokehitystä sitovia päätöksiä silloin, kun sprintissä tehdään valintoja, jotka vaikuttavat seuraaviin
vaiheisiin. Yleensä tämä henkilö on kehitettävän tuotteen tai palvelun bisnesomistaja. Aina liiketoiminnan päätöksentekijä ei kuitenkaan kykene sitoutumaan viikon mittaiseen sprinttiin. Silloin sovitaan esimerkiksi yhden osallistujan sijaistavan häntä tai menetelmästä, jolla kriittiset päätökset saadaan liiketoiminnan päätöksentekijältä sprintin ratkaisevissa kohdissa.
2) Vähintään yksi suunnittelija tai toteuttaja. Auttavatkin graafiset valmiudet riittävät erilaisten palveluprototyyppien tai haastattelujen visuaalisten apuvälineiden
rakentamiseen. Mikäli tavoitteena on testata palvelun digitaalisia elementtejä,
toteutusosaajan tulee ymmärtää esimerkiksi palvelun ulkoasun suunnittelua. Jos
kyseessä on digitaalisen palvelun klikattava prototyyppi, täytyy suunnitteluosaa-
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mista olla jo huomattavasti enemmän. Jopa ilmiösprintti vaatii yleensä jonkinlaisen visuaalisen materiaalin tuottamista, joten tähän on hyvä olla perusvalmiudet.
3) Fasilitaattori. Tämän henkilön tulee tuntea ja osata soveltaa monipuolisesti
erilaisia ihmislähtöisiä tutkimus- ja suunnittelumetodeja sekä tietenkin ymmärtää
perin pohjin sprinttimallin läpivienti. Fasilitaattori ohjaa koko sprinttityöskentelyn, ja hän voi hyvinkin tulla myös kehittävän yhteisön ulkopuolelta. Jos muu
tiimi on kasattu taitavasti, hyvä fasilitaattori osaa kuljettaa työskentelyn alusta
loppuun vaikka ei olisikaan kyseisen tuotteen, palvelun tai tutkittavan ilmiön syväosaaja. Kun toimin konsulttina jollekin toisen organisaation tiimille, meitä fasilitaattoreita on usein jopa kaksi: toinen vastaa työskentelyn läpiviennistä, toinen
avustaa matkan varrella ilmaantuvien haasteiden ratkomisesta. Tällaisia ovat esimerkiksi asiakashaastattelujen sopimiset ja yllättävät materiaalihankinnat tai välitulosten visualisointi kesken työskentelyn. Tuplamiehityksellä pyritään varmistamaan, ettei työ keskeydy odottamattomien ongelmien ilmaantuessa ja että siirtymät eri vaiheiden välillä saadaan sujumaan nopeasti. Jos tiimi on sprintissä ensimmäistä kertaa työskentelemässä ihmisoivallus-metodeilla, fasilitaattoreita on
aina hyvä olla kaksi opastamassa hieman tavallista perusteellisemmin.
Google Venturesin sprinttimalli nojaa tiimin miehityksessä mielestäni turhan paljon yrityksen sisäisiin asiantuntijoihin. Erityisesti ilmiösprinteissä olen nimittäin
havainnut toimivaksi hankkia sprinttityöskentelyyn myös ryhmän ulkopuolista
näkemystä, vaikka vain puoleksikin päiväksi kerrallaan mutta usein pidemmäksi
aikaa. Erityisen toimivaa tämän on sprinttien alkuvaiheissa, kun tutkimuskysymyksiä vasta tarkennetaan. Kokemusteni mukaan erilaisten insight- ja designtoimistojen ammattilaiset tulevat mielellään lyhyeksikin ajaksi jakamaan osaamistaan, koska sprinttimallin käyttäminen sisäisesti ei missään tapauksessa sulje pois
ulkopuolisten konsulttien käyttämistä jatkossa. Pikemminkin päinvastoin: asiakas
oppii käyttämään konsulttia entistä erikoistuneemmin juuri niiden ongelmien ratkaisemiseen, jossa konsultti on parhaimmillaan. Omassa mallissani saatan hyvinkin kutsua toisen toimiston suunnittelijan, jolla on tarvittavaa täsmäosaamista,
mukaan koko sprintin ajaksi työskentelyn toiseksi fasilitaattoriksi.
Omissa sprinteissäni olen silloin tällöin käyttänyt myös akateemisia tutkijoita antamaan näkökulmia ratkottavaan ongelmaan. Siinä missä akateemikot saattavat
olla toivottomia varsinaisen tuotekehityksen eteenpäin viemisessä, he yleensä ovat
oman tutkimusalansa parhaita asiantuntijoita. Puoli päivää oman alansa akateemisen huippuosaajan kanssa ongelmaa pohtien maksaa kyllä itsensä takaisin.
Miten sprinttitiimi työskentelee?
Sprinttiviikkonaan tiimi työskentelee yhdessä joka päivä kello 10–17 välillä.
Työskentely taukoaa riittävän pitkän lounastauon ajaksi. Kuusi tuntia yhteistä
aktiivista työskentelyä päivässä todellakin riittää. Päivä aloitetaan vasta kello 10,
jotta osallistujien olisi mahdollista hoitaa aamulla kiireellisiä asioita, jotka eivät
voi odottaa iltaan tai sprintin päättymiseen. Tiimi työskentelee yhdessä tilassa,
joka on riittävän suuri ja jossa on mahdollista visualisoida työskentelyn tuloksia
reaaliaikaisesti esimerkiksi tussitauluille. Hyvässä sprinttitilassa onkin kaksi isoa
tussitaulua. Kun tila on varattu tiimille koko sprintin ajaksi, päivän työskentely
voidaan päättää samojen visuaalisten materiaalien äärelle, joista seuraavana aa-
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muna taas yhdessä jatketaan. Joskus kestää useita päiviä, että jokin taulun tussitöherrys saa todellisen merkityksensä, ja tällä tavalla työskentelemällä tiimille annetaan siihenkin mahdollisuus. Toista taulua voidaan käyttää aktiivisesti kunkin
uuden vaiheen työstämiseen samalla, kun toisella taululla säilytetään esimerkiksi
asiakashaastatteluista kerättyä dataa tulkintoineen.
Sprinttityöskentelyn kenties kipein kohta uusille osallistujille on, että omia digilaitteita ei saa tuoda työtilaan, elleivät ne liity suoraan työstettävän ongelman ratkaisuun. Matkapuhelimet ja läppärit laitetaan siis kaappiin työskentelyn alkaessa.
Tällä vältetään kaikenlaiset keskeytykset ja ihmisten tarve tarkistaa sähköpostejaan tai luuloteltu tarve tarkistaa Facebook kesken työskentelyn. Tästä säännöstä
sprinttiin osallistuvien on pidettävä kiinni suorastaan hartaasti. Sen kuusi tuntia
päivästä, jonka jokainen sprintin jäsen antaa tehtävän ratkaisemiseen, hänen täytyy antaa täysillä. Digilaitteita voi tosin hakea erikseen itselleen säilytyksestä, jos
osallistujan on aivan pakko päästä sähköpostiinsa tai hoitaa kiireellinen asia, mutta silloin osallistujan on poistuttava yhteisestä työskentelytilasta. Useimmille rauha keskittyä on lopulta positiivinen kokemus.
Työskentelyn omalla vakinaisella työpaikalla voidaan kokea aiheuttavan keskeytyksiä samalla tavalla kuin digilaitteiden käyttämisen. Joskus sprintti on siksi hyvä
viedä pois työpaikalta johonkin sopivaan tilaan, jossa voidaan luottaa yön yli tauluille jätettävien materiaalien pysyvän turvassa. Toisinaan sprinttityöskentely vaatii, että se tapahtuu lähellä tiettyjä työpaikan resursseja kuten tiettyjä asiantuntijoita, koneita, tuotantolinjoja tai ICT-osastoa. Jos sprinttityöskentely kohdistuu esimerkiksi logistiikkayrityksen terminaalin sisäisiin toimintoihin, paras paikka pystyttää väliaikainen työskentelytila on juuri siellä terminaalissa. Ilmiösprintit kannattaa säännönmukaisesti järjestää jossain muualla kuin omalla työpaikallaan.
Vielä yksi tärkeä huomio. Onnistuakseen sprintti vaatii aikataulun asettamista ja
resurssien varaamista vähintään 4–6 viikkoa etukäteen, koska etenkin isojen organisaatioiden kehitysihmisten kalenterit tapaavat täyttyä erityisesti kokouksista jo
viikkoja etukäteen. Kaukana tulevaisuudessa oleva aika on aina ”halvempaa” varata kuin lähitulevaisuudessa, joten sprintin varaaminen muutaman viikon päähän
on helpompaa kuin aivan lähitulevaisuuteen. Jokainen, joka on törmännyt vanhaan tuttuun ja hempeyksissään sopinut, että mentäisiin lasilliselle ensi kuussa,
tietää tämän. Sopimus on tehty aivan tosissaan, koska ensi kuussa aikaa on aina
enemmän. Sprintti kannattaa sopia sinne ja sen jälkeen täytyy vain jaksaa muutama viikkoa puolustaa tätä sitoumusta.

Ilmiö- ja design-sprintin erityisvaatimukset
Kuvasin edellä, miten palvelumuotoilun ja ilmiöiden ymmärtämisen metodit
eroavat toisistaan sekä miten isoissa projektikokonaisuuksissa näitä metodiikkoja
saatetaan käyttää ristiin jopa niin, että projektin alkaessa ei vielä edes tiedetä, mitä
kaikkia metodeja tullaan käyttämään. Sprinttimalli ei kuitenkaan tiukan aikataulunsa ja muotovaatimuksensa vuoksi salli näiden kahden näkökulman sekoittamista eikä varsinkaan ennalta suunnittelemattomasti.
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Sprintin tiukka muoto ei kestä isoja yllätyksiä. Siksi on hyvä erottaa design- ja
ilmiösprintit toisistaan. Niillä ratkaistaan keskenään erilaisia ongelmia, ja jokainen sprintti suunnitellaan ja toteutetaan alusta asti jomman kumman kaavan mukaisesti. Kokonainen projekti voi toki hyödyntää lopulta kumpiakin sprinttimalleja. Samoin yksittäisen sprintin sisällä kaikki ihmisoivallus-metodiikka on käytettävissä, jos tilanne ennalta suunnittelemattomastikin niin edellyttää.
Google Venturesin sprinttimalli on selkeä design-sprintti, jossa itse kysyttävät
kysymykset on helppo hahmottaa etukäteen ja vain saadut vastaukset tulevat löydöksinä työskentelystä. Design-sprintti etenee ensimmäiset päivänsä lähestulkoon
kokonaan ilman uutta dataa ulkomaailmasta. Sen sijaan siinä keskitytään tekemään valintoja siitä, mitä asiakkaille viedään testattavaksi sprintin lopussa. Tutkimusasetelma rakennetaan niin selkeäksi, että varsinainen human insight työskentely voidaan jättää aivan sprintin viimeiseen vaiheeseen ja silti saada tulokset, joilla työskentelyn kohteena oleva ongelma ratkeaa. Tällä tavalla voidaan
ratkoa esimerkiksi ongelmia, jotka ovat puettavissa muotoon ”Miten tuote tai palvelu x tulisi rakentaa, jotta käyttäjä y sille altistuessaan toimisi/kokisi tavalla z?”
Usein kysymyksenasettelu sisältää myös erilaisia taloudellisia ja teknisiä lisäehtoja.
Design-sprintti tähtää yksilöiden käyttäytymisen ymmärtämiseen suhteessa johonkin selkeästi rajattavaan tilanteeseen, kuten esimerkiksi uuteen verkkopalveluun, lentokentän turvatarkastukseen tai kaupassa asiointiin ja maksamiseen.
Sprintin tulokset antavat vastauksen kysymykseen, mitä pitää tehdä tavoitteeseen
päästäkseen, esimerkiksi miten myymälän palvelutuotteet tulisi esittää siten, että
keskimääräisen ostoskorin hinta nousee x%. Design-sprintti hakee enemmänkin
oikeita vastauksia kuin kysyy, mikä ovat oikeat kysymykset havainnoitavien ilmiöiden ymmärtämiseksi.
Design-sprintin kuljetus on esimerkiksi seuraavanlainen:
Päivä 1 – Kartoitus:
Tavoitteet ja visio, asiakkaat ja suunnitteluhaaste, asiantuntijoiden kuuleminen,
suunnittelukohteen valinta.
Päivä 2 – Luonnostelu:
Ideoiden kartoittaminen ja luonnostelu. Ratkaisuvaihtoehtojen suunnittelu ja kuvaaminen. Asiakashaastatteluiden varmistaminen.
Päivä 3 – Valinta:
Ratkaisuvaihtoehtojen läpikäynti ja valinta, ratkaisun kuvakäsikirjoituksen toteutus.
Päivä 4 – Prototyyppi:
Prototyypin toteutus, haastattelujen suunnittelu.
Päivä 5 – Asiakastestaus:
Asiakashaastattelut, oppien kerääminen, ratkaisun muotoilu ja valinnat jatkokehitystä tai -tutkimusta varten.
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Yksityiskohtaisen kuvauksen design-sprintin rakenteesta ja järjestämisestä voi
lukea esimerkiksi mainitsemaltani Google Venturesin sprinttimallin kotisivulta.
Ilmiösprintti eroaa design-sprintistä monin ratkaisevin osin. Ensinnäkin se on kysymyksenasettelultaan huomattavasti lähempänä aiemmin kuvattua fenomenologista lähestymistapaa: kun suunnittelun kohteena olevia tuotteita tai palveluita
yritetään ymmärtää niiden taustalla vaikuttavien ilmiöiden kautta, päädytään ratkaisemaan seuraavaa muotoa olevia ongelmia: ”Miten kohteena oleva ilmiö x
tulisi ymmärtää, että se avaisi uusia mahdollisuuksia toimijalle, jolle pätee y, ja
mitä johtopäätöksiä tästä on vedettävä tuotteen tai palvelun z kehittämisen kannalta?”
Suunnittelun aikahorisontti on pidempi kuin design-sprintissä. Ilmiösprintti ei
pääsääntöisesti ota tarkasti kantaa jonkin tuotteen tai palvelun täsmällisiin ominaisuuksiin. Siksi sprintissä ei myöskään ole tarvetta tehdä valintoja ja rakentaa prototyyppiä. (Se kaikki voidaan toki tehdä mutta erillisessä design-sprintissä, joka
on suunniteltu ilmiösprintin löydösten pohjalta.) Sen sijaan uutta ilmiön uudelleen
ymmärtämistä tukevaa dataa joudutaan hakemaan jo aikaisessa vaiheessa työskentelyä.
Ilmiösprintin kuljetus voikin olla esimerkiksi seuraavanlainen:
Päivä 1 – Tavoitteet ja visio:
Tavoitteet ja visio, sisäiset keskustelut. Haastattelujen varmistaminen.
Päivä 2 – Kuvaus ja suunnittelu:
Sisäisten keskustelujen jatkaminen, ulkopuolisten asiantuntijoiden kuuleminen,
haastattelujen suunnittelu.
Päivät 3–4 – Asiakashaastattelut:
Asiakashaastattelut, yhteenveto ja materiaalien päivittäminen päivän päätteeksi.
Päivä 5 – Näkemyksen jakaminen:
Löydösten ja näkemysten jakaminen, tavoitteiden ja vision tarkennus / ratkaisun
muotoilu ja valinnat jatkokehitystä tai -tutkimusta varten.
Ilmiösprintissä korostuu myös tarve tuoda mahdollisimman laaja ulkopuolinen
näkemys mukaan jo alkuvaiheessa, jotta mahdolliset tutkimussuunnat voitaisiin
nähdä riittävän laajasti. Esimerkiksi vanhusten vakuutuspalveluita uudelleen ajattelemaan pyrkivä ryhmä saattaa kutsua ensimmäisenä tai toisena päivänä mukaan
geriatrin, sosiaalityön tutkijan ja vanhusten kanssa vapaaehtoistyötä tekevän järjestön asiantuntijan. Usein merkittävimpiä ulkoisia kumppaneita tällaisessa työssä
ovat erilaisten insight-toimistojen ammattilaiset, jotka ovat jo ratkoneet jollekin
asiakkaalle nyt ratkaistavaa ongelmaa sivuavan ongelman. Jos siis ryhmä tietää
tutkijan, joka on menestyksekkäästi tehnyt ihmisoivallus-työtä esimerkiksi iäkkäiden kotisairaanhoidon uudelleen ymmärtämiseksi, sama tutkija todennäköisesti
osaa varsin lyhyellä osallistumisella auttaa hahmottamaan ison osan vanhusten
vakuuttamisen kannalta relevanteista kysymyksistä.
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Miten lopulta saavutat tavoitteesi?
Jos tavoitteenasi on levittää ihmisymmärrykseen perustuvaa tekemisen tapaa organisaatioosi, onnistuneiden sprinttien toteuttaminen on vahvin aseesi. Ymmärryksen levittämiseen ei oikeastaan ole vahvempaa keinoa kuin antaa ihmisten kokea jotain itse – onnistunut sprintti puhuu puolestaan ja sana kiirii. Tämä on välttämätöntä, mutta jälleen: se tuskin riittää.
OP:lla on ollut omassa muutoksessaan puolellaan se, että isossa talossa human
insight -tekeminen oli vuonna 2015 jo resursoitu sen verran vahvasti, että Tuomas
Manninen joukkoineen kykeni lyhyessä ajassa toteuttamaan kolmisenkymmentä
sprinttiä ja oppimaan OP:n oman tavan soveltaa mallia käytäntöön yhtiön omassa
ympäristössä. Samalla he levittivät kokemuksiaan onnistuneista sprinteistä toisiin
eri liiketoimintoihin. Ratkaisevaa on, että jokaiseen sprinttiin osallistui liiketoiminnoista uusia ihmisiä, jotka jotain oivaltaessaan alkoivat levittää oivallustaan
omissa joukoissaan.
Nyt tulen varsinaiseen ihmislähtöisen kehittämisen jedimiekkaan. Jotta sprinttimalli voisi oikeasti muuttaa organisaation tapaa kehittää, siihen tarvitaan kolme
asiaa.
Ensiksi tarvitaan selkeä omistajuuden siirtyminen: kehittäjien täytyy haluta ottaa
omistajuus sprintillä kehitettävän toiminnan tuloksista. Toiseksi tarvitaan uusien
kehittämisen metodien muuttuminen yksilön tavoiksi: Uudenlaisista kehittämisen
metodeista on tultava tapa samalla tavalla kuin esimerkiksi tietoa etsiessä on tullut
tavaksi ottaa esille Google. Tämä vaatii oppimista pois joistain vanhoista tavoista.
Kolmanneksi uudesta tavasta kehittää täytyy tulla osa organisaation arkea:
Useimmat uudet mallit ovat organisaatiotasolla aluksi innostavia, ja erityisesti
design-ajattelu nauttii jo sellaista suosiota, että näen monissa isoissa organisaatioissa monenlaista toimintaa sen ympärillä, kun kutsutaan vierailevia puhujia,
kurssitetaan ihmisiä ja kirjoitetaan blogeja. Arjella on kuitenkin tapana ajaa innostuksen ohi, ja niinpä vaaditaan erityistä kykyä tulkita organisaation kehittämisen
kulttuuria ja rakenteita sekä rakentaa ratkaisuja, jotka kestävät vanhojen rakenteiden painoa ja kykenevät joko mukautumaan niihin tai jopa syrjäyttämään ne.
Se varsinainen jedimiekka on tämä: muutos on tavoitteellistettava, ja se on tehtävä
ensimmäisestä hetkestä alkaen, jolloin sprinttimallia aletaan soveltaa. Tarvitaan
siis kahdenlaisia mittareita ja tavoitteita. Ensimmäiset liittyvät siihen, miten yksittäisellä sprintillä saavutetaan ne (liike)toiminnalliset tavoitteet, joita sprintillä tavoitellaan. Toinen joukko tavoitteita liittyy siihen, miten hyvin ihmisten kyky
käyttää metodeja muuttuu henkilökohtaisiksi tavoiksi ja miten organisaation kehittämisen arki kykenee omaksumaan uudenlaista ajattelua.
Taika on jakaa nämä tavoitteet eri ihmisille sprinttityöskentelyssä. OP on viisaasti
sälyttänyt liiketoiminnan tavoitteet ja mittarit liiketoiminnan edustajille itselleen.
Vaikka he olisivat mukana sprintissä ensimmäistä kertaa, vastuu siitä, että sprintti
tuottaa liiketoiminnallisesti relevantteja tuloksia, on heillä itsellään. OP:n mallissa
ammattimaiset fasilitoijat vain fasilitoivat. Liiketoiminnan edustajat tekevät itse
jopa varsinaisen asiakastutkimustyön, vaikka on päivänselvää, että kokeneemmat
fasilitoijat osaisivat sen paremmin. Se kuitenkin teetetään liiketoiminnalla, jotta
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liiketoiminta ottaisi omistajuuden metodista ja sen tuloksista ja sen myötä kykenisi soveltamaan oppeja mahdollisimman monipuolisesti jatkossa.
Mittarit ja tavoitteet, jotka liittyvät ihmisten ja organisaation kykyyn soveltaa metodeja, omistaa puolestaan fasilitoija. Siksi fasilitoijalla tulee olla koko ajan muita
laajempi näkökulma kehittämiseen ja tarvittaviin kyvykkyyksiin yli yhden sprintin ja yhden projektin. Parhaimmillaan fasilitoija toimii kuin sisäinen etnografi,
joka on ottanut tehtäväkseen selvittää, miten yksilön tavat muodostuvat tässä organisaatiossa ja miten organisaation kehittämisen kulttuuri saadaan muutettua.
Tämä tehtävä on vaikea, mutta sisäiseen etnografiaan pätee sama kuin kaikkeen
ihmisoivallus-työskentelyyn: sen voi oppia ainoastaan, jos sitä alkaa tehdä.
Tekeminen kannattaa aloittaa heti, kun tulee sen tarpeesta tietoiseksi. Yksittäisenäkin tekijänä sinä saatat olla juuri se mitä tarvitaan, että organisaatiosi pysyy
kilpailukykyisenä tulevinakin aikoina. Seuraavaksi tarvitset tiimin, joka sitoutuu
kanssasi viikon mittaiseen työskentelyyn.
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Lopuksi
Tämä Protoomon tuottama teos on ladattavissa ilmaiseksi suoraan Protoomon
verkkosivuilta www.protoomo.fi. Tiedosto löytyy myös suoraan linkistä
http://bit.ly/ihmisoivallus. Emme kerää lataajien sähköpostiosoitteita emmekä
kontaktoi aineiston lataajia myyntitarkoituksessa. Luotamme siihen, että jaat hyödylliseksi kokemaasi sisältöä eteenpäin, sekä siihen, että riittävän innostuneet lukijamme osaavat itse kysyä apua ja neuvoa sitä tarvitessaan.
Protoomo on konsepti, jolla ihmisoivallukseen perustuvaa työskentelyä koulutetaan kehitysorganisaatioille. Protoomossa ratkaistaan vaikeita tuote- ja palvelukehityksen haasteita soveltamalla niihin erilaisia ihmislähtöisen kehittämisen metodeja. Protoomo toimii fasilitaattorina prosessissa, jossa organisaatio opettelee ohjatusti uuden tavan kehittää. Teoreettisen luokkahuonetyöskentelyn sijaan organisoimme esimerkiksi palvelumuotoilun, design-ajattelun tai kulttuurintutkimuksen
metodein työskentelyä intensiivisiksi sprinttijaksoiksi sekä muuksi oppimista
edistäväksi toiminnaksi niiden ympärille.
Protoomon taustalla on joukko palvelumuotoilu- ja tutkimustoimistoja sekä niiden
asiantuntijoita. Me uskomme yritysten ja yhteisöjen tarvitsevan tulevaisuudessa
yhä enemmän myös omaa kykyä kehittää ihmislähtöisesti. Protoomoa organisoi
tämän kirjan kirjoittaja Mikko Leskelä.
Suurin toiveemme tämän kirjan julkaisussa on, että se päätyy mahdollisimman
moniin käsiin vauhdittamaan kehittämiskulttuurin muutosta. Autathan meitä tässä.
Kiitos.
Kirjaan ja Protoomoon liittyvät yhteydenotot: mikko.leskela@protoomo.fi
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Hyödyllisiä teoksia ja materiaalipankkeja aihepiiristä
Olen pitänyt tämän osion tarkoituksella lyhyenä, sillä ihmisoivalluksen metodiikka opitaan parhaiten tekemällä. Kirjoista olen maininnut pääasiassa teoksia, joista
olen itse ottanut vaikutteita. Materiaalipankkien kartoituksessa olen hyötynyt suuresti Thomas Brandin aihepiirin lähdemateriaaleista tuottamaa laajaa listausta,
jonka hän vaivaa säästämättä teki vastauksena kysymykseeni hyvistä materiaaleista: http://blog.thomasbrand.xyz/2017/06/14/recommendations-design-thinking-resources/

Teoksia:
Tim Brown (2008) Change by Design. How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation, Harper Business
https://www.amazon.com/Change-Design-Transforms-Organizations-Innovation/dp/0061766089

Ann T. Jordan (2013) Business Anthropology, Second Edition, MedTec
https://www.amazon.com/Business-Anthropology-Second-Ann-Jordan/dp/1577668278

Jake Knapp, John Zeratsky & Braden Kowitz (2016) Sprint: How to Solve Big
Problems and Test New Ideas in Just Five Days, Simon & Schuster
http://www.gv.com/sprint/

Mikko Leskelä (2016) PäätökZENteko – Taito tehdä parempia valintoja, v2.0,
Protoomo
http://www.bit.ly/paatokZENteko_v2

Christian Madsbjerg & Mikkel B. Rasmussen (2014) The Moment of Clarity.
Using the Human Sciences to Solve Your Toughest Business Problems, Harvard
Business Review Press
https://www.amazon.com/Moment-Clarity-Sciences-Toughest-Business/dp/1422191907

Christian Madsbjerg (2017) Sensemaking. The Power of the Humanities in the
Age of the Algorithm,Hatchette Books
https://www.amazon.com/Sensemaking-Power-Humanities-Age-Algorithm/dp/031639324X

Roger Martin (2009) The Design of Business. Why Design Thinking Is the Next
Competitive Advantage, Harvard Business Press
https://hbr.org/product/the-design-of-business-why-design-thinking-is-the-/an/12176-HBK-ENG

Minna Ruckenstein, Johannes Suikkanen & Sakari Tamminen (2011) Unohda innovointi. Keskity arvonluontiin, Edita Publishing
https://media.sitra.fi/2017/02/27173707/sitra291-2.pdf

Richard Rumelt (2011) Good Strategy Bad Strategy: The Difference and Why It
Matters, Random House
https://www.amazon.com/Good-Strategy-Bad-Difference-Matters/dp/0307886239
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Marc Stickdorn & Jacob Schneider (2010) This Is Service Design Thinking:
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