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ALKUSANAT
Tämä raportti kokoaa yhteen tuloksia, jotka syntyivät Tekesin pienessä strategisessa tutkimusavauksessa
Fast Coinsissa (Fast Co-Tuning for Individual Needs). Fast Coins oli Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja
Saimaan ammattikorkeakoulun yhteishanke, joka toteutettiin aikavälillä 1.1.2013 – 31.10.2014.

Fast Coinsin tutkimusporukkaan kuuluivat allekirjoittaneen lisäksi Marika Hirvimäki, Ari Happonen, Pasi
Juvonen, Jari Porras, Eija Mustonen, Matti Manninen, Heidi Piili, Ivary Vimm, Kirsi Viskari, Antti Salminen,
Emmi Suhonen, Mikko Ruotsalainen ja Kai Hämäläinen. Kiitokset teille kaikille – rutistus oli kohtalaisen
kova. Fast Coins-tutkijoiden lisäksi tämän raportin sisältämien artikkeleiden kirjoittamiseen osallistuivat
Aki Jumppanen, Kai Häkkinen, Jarkko Rantala, Tapio Väistö, Patricia Nyamekye ja Joonas Pekkarinen.
Jokaisen artikkelin alussa on esitetty artikkelin kirjoittamiseen osallistuneet henkilöt.

Kumppaneina Fast Coinsissa olivat Kalevala Koru, EOS Finland, HUB logistics, Ideascout, Deskartes, Beneq,
Idealmainos, Ramboll management consulting, Savonia, RVS technologies ja Saurum. Kiitokset näiden
yritysten hankkeeseen osallistuneelle väelle – samoin kuin monelle muulle Fast Coinsiin työpanosta
tehneelle henkilölle. Kiitos myös Tekesin Petteri Halmeelle poikkeuksellisen hyvästä potkimisesta.

11.3.2015 Erno Salmela
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1.JOHDANTO

1

Fast Coins (Fast Co-Tuning for Individual Needs) oli Tekesin rahoittama pieni strateginen tutkimusavaus,
jonka toteuttivat yhdessä Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Saimaan ammattikorkeakoulu ja
elinkeinoelämä. Tutkimuksessa oli mukana seuraavat yritykset: EOS Finland, Kalevala Koru, RVS
Technology, Ideascout, Saurum, Idealmainos, HUB logistics, Ramboll Management Consulting ja
Deskartes. Lisäksi hankkeeseen osallistui Savonia-ammattikorkeakoulu. Hanke toteutettiin vuosina
2013-2014.

Fast Coinsissa tutkimuksen kohteena oli yhteisöllinen, nopea ja kokeileva kehittäminen. Tärkeimpänä
kehityskohteena hankkeessa olivat digitaaliset korut sekä niihin liittyvät palvelut ja liiketoimintamallit. Tässä
raportissa esitetään artikkelien muodossa syntyneitä tutkimus- ja kehitystuloksia yhteisöllisestä, nopeasta ja
kokeilevasta kehittämisestä. Vaikka raportin kattoteema on sama, niin sen sisältämät artikkelit toimivat myös
itsenäisinä teoksina. Koska tämä raportti on kohdistettu ensisijaisesti käytännön toimijoille, niin mm.
viittausten määrää on artikkeleissa rajattu. Ennen artikkeleihin siirtymistä esitetään Fast Coinsin ydin ja
tärkeimmät käsitteet pähkinänkuoressa.

Nopea ja kokeileva kehittäminen
Nopealla kehittämisellä tarkoitetaan idean nopeaa
konkretisointia (esimerkiksi paperiprototyypien
avulla) ja idean nopeaa viemistä markkinoille
tositestiin.
Kokeilevan kehittämisen avainsanoja ovat
inkrementaalisuus
ja
iteratiivisuus.
Inkrementaalisuudella tarkoitetaan innovoitavan
kohteen ominaisuuksien asteittaista kehittämistä lähtien
liikkeelle
tärkeimmistä
oletetuista
ominaisuuksista.
Tällainen
lähestyminen
mahdollistaa idean nopean viemisen markkinoille.
Vastakohtana tälle on laajan ominaisuusjoukon
kehittäminen kerralla selvittämättä ominaisuuksien
arvoa käyttäjille.

Paperista tehty ruokalappuastian nopea
prototyyppi, jota kokeiltiin suoraan
todellisessa käyttöympäristössä. Prototyyppi
sisältää ideasta vain perusominaisuuden eli
ruokalapun ja astian yhdistelmän.
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Iteratiivisuus liittyy idean kokeiluttamiseen
sidosryhmillä. Kokeiluista saadun palautteen
perusteella tehdään päätökset, kuinka ideaa
parannetaan seuraavaan kokeiluun. Pitkälle viety
kokeilu on kokeiluerän valmistaminen ja myynti.
Oppiminen reflektoinnin kautta on olennaisessa
roolissa kokeilevassa kehittämisessä. Mikäli idea ei
toimi, niin nopean ja kokeilevan kehittämisen
mallissa epäonnistuminen tapahtuu nopeasti ja
edullisesti. Tärkeää on löytää myös innovatiivinen
kokeiluidea eli millaisella kokeilulla saadaan
hankittua mahdollisimman relevanttia uutta tietoa
mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Nopea epäonnistuminen. Ruokailu
on hiukan haastavaa.

Nopean ja kokeilevan kehittämisen soveltuvuus innovointiin
Nopean ja kokeilevan kehittämisen innovointimalli
soveltuu erityisesti tilanteisiin, joissa tulevaa
asiakaskysyntää on vaikea ennustaa. Käytännössä
tämä koskee esimerkiksi uusien tuotteiden tai
palveluiden innovointia. Tällöin uutta tietoa on
luotava konkreettisten kokeilujen avulla. Tämä
perustuu siihen, että ihmiset osaavat kertoa
paremmin näkemyksensä kokemisen tai näkemisen
kautta.
Kokeilevan kehittämisen malli eroaa perinteisestä
vesiputousmallista huomattavasti vähäisempänä
etukäteissuunnitteluna sekä jatkuvasti tapahtuvana
kumppani- ja asiakasnäkemysten keräämisenä.
Tuotetta tai palvelua kehitettäessä yhdessä
sidosryhmien kanssa samalla voivat syntyä myös
markkinat ja liiketoimintamallit arvoverkostolle.
Fast Coinsissa kokeililtiin nopean ja kokeilevan
kehittämisen mallia myös tutkimuksen tekemiseen,
mistä saavutettiin hyviä tuloksia.
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Digitaalisten korujen prototyypit
koekäytössä (yläkuva).
Käyttöfiiliksiä kerättiin mm.
muotoiluluotaimien avulla (alakuva).

Yhteisöllinen innovointi
Yhteisöllisellä innovoinnilla tarkoitetaan ihmisiä
osallistavaa innovointia heti innovaatioprosessin
alkuvaiheessa. Yhteisöllistä innovointia tutkittiin Fast
Coinsissa erityisesti heterogeenisten tiimien
näkökulmasta. Parhaimmillaan tiimeissä oli mukana
insinöörejä, tohtoreita, muotoilijoita, taiteilijoita,
terapeutteja, humanisteja ja yrittäjiä. Tiimeissä
tarvitaan erilaisen substanssiosaamisen lisäksi myös
erilaisia
luontaisia
tiimirooleja.
Toisaalta
yhteisöllisessä innovoinnissa on tärkeää saada
mukaan ihmisiä arvoverkoston eri toimijoilta.
Yhteisöllisen innovoinnin tutkimus liittyi siihen, että
Fast Coinsissa innovointi nähtiin systeemisenä
ilmiönä,
jossa
tuotteita,
palveluita,
liiketoimintamalleja ja markkinoita kehitetään
mahdollisimman synkronisesti. Tähän vaaditaan
erilaista osaamista omaavia ihmisiä.

Terveydenhuollon digikorukonseptien
innovointia heterogeenisessa tiimissä mukana tohtori, terapeutti, muotoilija ja
potentiaalinen käyttäjä.

Digitaaliset korut yhteisöllisen, nopean ja kokeilevan kehittämisen pääkohteena
Fast Coinsissa innovoinnin pääkohteena olivat
digitaaliset korut sekä niihin liittyvät palvelut,
markkinointiratkaisut
ja
liiketoimintamallit.
Digitaaliset korut olivat uusi tuotekokonaisuus, joille
tulisi luoda myös uudet markkinat. Tällaista uusien
tuotteiden ja markkinoiden luomista kutsutaan ns.
itsemurha-alueeksi, joka vaatii yrittäjämäistä
innovaatiokäyttäytymistä. Tätä tutkittiin Fast
Coinsissa effektuaatioteorian ja markkinamuotoilun
näkökulmista. Digitaalisissa koruissa yhdistyy
toisiinsa
kaksi
toimialaa
–
koruja
elektroniikkateollisuus. Lisäksi tärkeässä roolissa oli
3D-tulostaminen.
Edellä
mainittujen
tekijöiden
perusteella
yhteisöllisen, nopean ja kokeilevan kehittämisen
innovointimallin pitäisi soveltua hyvin digitaalisten
korujen kehittämiseen. Tämän raportin artikkeleissa
pohditaan, että onko asia todellisuudessa näin.
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Korut ja elektroniikka kohtaavat (yläkuva).
Mitä mieltä tästä ovat käyttäjät? Alakuvassa
on esitetty Fast Coins-hankkeessa tehtyjä
digikorujen prototyyppejä. Valmistuksessa
on hyödynnetty eri materiaalia ja
valmistustekniikkoja tilanteesta riippuen.

Seuraavaksi raportissa esitetään Fast Coins-hankkeessa syntyneet artikkelit, jotka on jaettu päätasolla
kahteen ryhmään – tieteelliset/filosofiset artikkelit ja empiiriset case- ja best practice-artikkelit (taulukko 1).
Tieteelliset/filosofiset artikkelit on esitetty tässä raportissa suomeksi, mutta suurimmasta osasta niistä on
tehty myös kansainväliset julkaisut. Empiiriset case- ja best practice-artikkelit-luvussa esitellään erilaisia
käytännön innovointi- ja kehitystapauksia sekä niissä kohdattuja haasteita ja onnistumisia. Osa näistä
artikkeleista keskittyy tarkasti yksittäisten tapausten kuvaamiseen, kun taas osa sisältää best practicenäkökulman sisältäen perinteisestä ajattelusta poikkeavaa toimintaa, jota voi yrittää soveltaa toisessa
kontekstissa.
Kaikki raportin sisältämät artikkelit liittyvät yhteisöllisen, nopean ja kokeilevan kehittämisen teemaan, mutta
ne toimivat myös erillisinä artikkeleina. Käytännössä voit siis aloittaa lukemisen mistä kohtaa raporttia vaan.
Suositeltavaa on kuitenkin lukea ensin läpi kappale 2.1 – ”Mitä on yhteisöllinen, nopea ja kokeileva
kehittäminen?”
Taulukko 1. Raportin sisältämät artikkelit.
Tieteelliset/filosofiset artikkelit
2.1 Mitä on yhteisöllinen, nopea ja kokeileva
kehittäminen?
2.2 Reflektiodialogi konkreettisen kokemuksen
käsitteellistämisen interventiona
2.3 Tarinankerronnalliset menetelmät ja kokeileva
kehittäminen brändin rakentamisen tukena
– Case Valokorut
2.4 Metallica, effektuaalisen toiminnan
malliesimerkki
2.5 Aikataulupaineesta potkua vai haittaa
innovointiin - Case digitaaliset korut
2.6 Nopeat prototyypit innovointitulpan
avaajina
2.7 Kokemuksellisen oppimisen hyödyntäminen
innovointisession iteratiivisessa kehittämisessä
2.8 Yliopisto Innovaatio-hubina Pk-sektorille
2.9 Harrastajat käyttäjäkeskeisen innovoinnin
superryhmä – Case Creamsound-kitaravahvistin

Empiiriset case- ja best practice-artikkelit
3.1 Efektikorun nopea ja kokeileva kehittäminen Iron Sky The
Coming Race-elokuvaan
3.2 Kuinka syntyy superonnistunut ideointisessio - Case Tana Oy
3.3 Yhden sprintin tarina – Roiskeläppäastian synty ja uho
3.4 Kulunvalvontakorujen kulku suunnittelijan pääkopasta 3Dtulostetuiksi prototyypeiksi
3.5 Fast Coins-munaus – Hyttyskarkotinkoru
3.6 VIP-festivaalipalveluiden kehittäminen palvelumuotoilun
menetelmin
3.7 Autenttista oppimista ja arjen innovointia hämäräsokean
arjessa
3.8 Logistiikka uuteen nousuun yhteisinnovoinnilla asiakkaan
kanssa
3.9 Havainnoinnin merkitys innovaatiotoiminnassa - Case
terveydenhuollon ja hyvinvoinnin digikorujen KonseptiTakomo
3.10 Internet-yhteisön johtaminen vaatii uusia taitoja – Case Iron
Sky
3.11 Unelmatiimin kokoamista tukevan työkalun kehittäminen
nopeasti ja kokeilevasti
3.12 Nopean ja kokeilevan kehittämisen mallin soveltuvuus
julkisen tutkimuksen tekoon
3.13 Yhden sprintin tarina – Digikorujen alkuideoinnista leijonan
luolaan
3.14 Effektuaalinen digikoruvideon luominen
3.15 Valmistusmenetelmä- ja materiaalivalinnat
koruprototyyppien valmistukseen - Case Iron Sky-efektikoru
3.16 Kalevala Koru-yhteistyö Fast Coinsissa
3.17 Terveystietokorukonseptin kehitys
3.18 Innovaatiosessiossa flow-tilaan elokuvamaailmasta tutuilla
menetelmillä
3.19 Katsaus lisäävän valmistuksen (aka 3D-tulostus)
mahdollisuuksiin ja kustannuksiin metallisten tuotteiden
valmistuksessa - Case jauhepetitekniikka
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2.YHTEISÖLLISEN, NOPEAN JA KOKEILEVAN
KEHITTÄMISEN TIETEELLISET/FILOSOFISET ARTIKKELIT
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2.1 Mitä on yhteisöllinen, nopea ja kokeileva kehittäminen?
Erno Salmela ja Pasi Juvonen

Tässa artikkelissa tarkastellaan, mitä yhteisöllinen nopea ja kokeileva kehittäminen tarkoittivat Fast Coinshankkeessa. Artikkelissa avataan kokeilevuus-, nopeus- ja yhteisöllisyys-käsitteet innovaatio- ja
kehitystoiminnan kontekstissa. Ellei toisin mainita, niin tämän artikkelin teksti pohjautuu Peter Simsin kirjaan
Little Bets (2011), jota suosittelemme luettavaksi kaikille yhteisöllisestä, nopeasta ja kokeilevasta
kehittämisestä enemmän kiinnostuneelle.

1.Yhteisöllisen, nopean ja kokeilevan kehittämisen käsitteet
Galenson (2007) jakaa innovaattorit kahteen ryhmään: konseptuaaliset ja kokeilevat innovaattorit.
Konseptuaaliset innovaattorit ovat Mozartin kaltaisia luonnonlahjakkuuksia, jotka pystyvät luomaan uutta
lennosta. Suurin osa ihmisistä ei kuitenkaan kykene innovoimaan tällä tavalla, vaan innovaatiot syntyvät
tekemisen ja kokeilujen kautta. Huomionarvoista on, että jopa Beethoven kuuluu tähän ryhmään. Hänen
täytyi tehdä aikanaan valtava määrä kokeiluja, ennen kuin löysi oman, muista erottuvan juttunsa. Edisonkin
teki 9000 kokeilua ennen kuin hehkulamppu syntyi. Peukalosääntö on, että 30 kokeilua tekee jostain asiasta
tutun, 300 tuottaa vie tekemisen lihasmuistiin ja 3000 alkaa tehdä siitä osan persoonaa. Kokeileva innovointi
vaatiikin luovuuden sijasta verta, hikeä ja kyyneleitä. Kuka tahansa meistä voi olla halutessaan olla kokeileva
innovaattori. Sinänsä suomalaisen sisun pitäisi istua hyvin tähän näkökulmaan. Sisun pitäisi kuitenkin ulottua
tuotteiden keksimisen lisäksi asiakasrajapintaan asti, mikä on edelleenkin suomalaisessa työkulttuurissa
puutteellista. Ethernet – lähiverkkotekniikan keksinyt Robert Metcalf on todennut ”En ole menestynyt siksi,
että keksin Ethernetin, vaan siksi että käytin kymmenen vuotta sen myymiseen”.
Tässä artikkelissa keskitytään kokeilevaan innovointiin, joka limittää toisiinsa innovaatioprosessin perinteiset
vaiheet eli alkupään innovoinnin, kehittämisen ja kaupallistamisen. Tämä tapahtuu konkretisoimalla ideat
nopeasti ja viemällä ne nopeasti myös kaupalliseen tositestiin. Tätä kautta päästään kiinni Fast Coinsin
toiseen avainkäsitteeseen eli nopeuteen. Nopea kaupallinen kokeilu on mahdollista, kun ideasta toteutetaan
aluksi vain oletetut tärkeimmät ominaisuudet. Tällä tavalla idean markkinoille pääsyaika lyhenee ja samalla
saadaan ilman huomattavaa ennakkosuunnittelua nopeasti ja edullisesti tietoa todellisesta
markkinakysynnästä. Mikäli kysyntää ei ole, niin silloin epäonnistutaan edullisesti ja voidaan palata
parantamaan ideaa tai siirtyä kokeilemaan kokonaan uutta ideaa. Mikäli kysyntää taas näyttää olevan
perusominaisuuksille, niin voidaan siityä innovoimaan ja kehittämään uusia lisäominaisuuksia.
Kokeilevassa innovoinnissa hyödynnetään asiakkailta ja muilta kumppaneilta saatuja, perinteisiä
markkinatutkimuksia syvällisempiä, näkemyksiä. Ihmisten on helpompi kertoa toiveistaan, mieltymyksistään
ja tarpeistaan silloin, kun he pääsevät näkemään ja kokemaan ratkaisut konkreettisesti. Tästä päästäänkin
Fast Coinsin kolmanteen avainkäsitteeseen eli yhteisöllisyyteen. Yhteisöllinen innovointi on arvoverkoston tai
ekosysteemin eri osapuolten osallistamista uuden luomiseen. Osallistumisen aste ja tapa riippuvat
tilanteesta, yhteistyötahoista ja henkilöistä. Yksinkertaisimmillaan pelkkä idean ”tykkäys”määrä saattaa
riittää vakuuttumaan idean hyvyydestä. Toisaalta pitkälle vietynä esimerkiksi asiakas ideoi ja suunnittelee
itse uuden ratkaisun.
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2.Suurten vetojen sijasta pienet vedot, jotka on vara hävitä
Yhteisöllisen, nopean ja kokeilevan kehittämisen yhteydessä puhutaan ns. pienistä vedoista (little bets).
Sarasvathy (2009) käyttää samasta asiasta effektuaatioteoriansa yhteydessä nimeä ”vara hävitä” (afforable
loss). Näillä käsitteillä he tarkoitetaan pieniä ja edullisia toimenpiteitä idean konkretisoimiseksi ja
testaamiseksi käytännössä. Pienen vedon suuruus riippuu luonnollisesti ihmisestä tai yrityksestä. Esimerkiksi
pienissä tai aloittelevissa yrityksissä vetojen on yleensä oltava melko pieniä. Näillä yrityksillä ei ole varaa
analysoida ja suunnitella runsaasti ennen kokeilujen tekemistä. Toisaalta pienten vetojen periaate ja start
up-meininki pitäisi saada sisään myös suuriin yrityksiin. Tästä toimivatkin paljon siteerattuina esimerkkeinä
mm. Amazon.com, 3M ja Google. Yleensä kuitenkin yrityksen kasvaessa myös vedot kasvavat, jolloin
tähdätään heti miljoona- tai miljardibisnekseen. Tällöin käytetään luovuuden sijasta rahan voimaa ja
unohdetaan samalla, kuinka kyseinen yritys aikanaan syntyi. Jos markkinat ovat ennustettavissa, niin
suuryritykset tulevat peliin isolla rahalla, jolloin pienyrittäjällä on vain vähän mahdollisuuksia.
Huomionarvoista pienissäkin vedoissa on se, että samaan aikaan pitäisi pystyä näkemään iso kuva eli
ajattelemaan suuresti. Suuri määrä pieniä ja suuria peräkkäisiä onnistumisia (ja samalla suuri määrä pieniä
peräkkäisiä epäonnistumisia) mahdollistaa lopulta myös maailman valloituksen. Hyvänä esimerkkinä tästä on
Rovio, joka osui Angry Birdseillään häränsilmään vasta noin 50 pelikokeilun jälkeen (Rajapinta, 2012).

3.Mihin yhteisöllinen, nopea ja kokeileva kehittäminen soveltuu?
Yhteisöllinen, nopea ja kokeileva kehittäminen sopii erityisesti tilanteisiin, joissa:
ei ole hirveästi rahaa käytettävissä
luodaan uutta, jolloin haluttu lopputulos ja sen saavuttamisen keinot eivät ole tiedossa.
Nykyisessä nopeasti muuttuvassa maailmassa jälkimmäinen pitää hyvin paikkansa. Jos tietää heti jotain, niin
todennäköisesti moni muukin tietää saman samalla hetkellä tai jo ennen. Tällä tavalla on vaikea luoda
kilpailuetua, vaan ajaudutaan nopeasti kustannuskilpailuun. Kääntäen, kokeileva innovointi ei sovi
tilanteisiin, joissa tiedetään mitä halutaan ja kuinka tavoitteeseen päästään. Kokeilevan innovoinnin
vastakohta on lineaarinen/kausaalinen ajattelu, joka perustuu suureen ennakkosuunnitteluun. Esimerkiksi
ns. vesiputousmalli perustuu ennakkosuunnitteluun. Tällöin on myös vaara, että maailma ehtii muuttua alta
pois. Hyvänä käytännön esimerkkinä ennakkosuunnittelun ongelmista toimii Vietnamin sota. USA suunnitteli
sodan hyvin pitkälle, mutta ketterä vastustaja sotki suunnitelmat. Toisaalta lineaarinen ajattelu on kuitenkin
olennainen osa liiketoimintaa. Sitä tarvitaan erityisesti nykyisen liiketoiminnan parantamiseen ja
tehostamiseen.
Nopea ja kokeileva kehittäminen on ollut luontaista erityisesti luovilla aloilla, kuten mainostoimistoissa,
käsitöissä sekä musiikin ja elokuvien teossa. Esimerkiksi elokuvan teon eri vaiheissa prototyypeillä on valtava
merkitys, koska niiden avulla nähdään, mikä toimii ja mikä ei. Tätä kautta syntyy valtava määrä materiaalia,
joka ei näy lopputuloksessa. Esimerkiksi Pixarin elokuvissa kuvakäsikirjoitusten (prototyyppien) määrä
elokuvaa kohden on lisääntynyt jatkuvasti: 27 000
43 000
69 000 98 000, joista viimeinen elokuva
on Wall-E.
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4.Yhteisöllisen, nopean ja kokeilevan kehittämisen prosessi
Prosessi voidaan jakaa seuraaviin päävaiheisiin:
Ymmärrä, mikä on todellinen ongelma
Toimi – tee esimerkiksi prototyyppi ja kokeiluta sitä yhteisöllä
Arvio, mitä kokeilusta opittiin
(esim. Rovion Peter Vesterbackan slogan tukee hyvin Toimi- ja Arvioi-vaiheita: ”Don´t think. Do.
Think.”)
Mukaudu eli mitä kokeilun perusteella pitää muuttaa
Kääri voitot
Ei riitä, että edellä esitetty prosessi viedään läpi kerran, vaan yleensä se täytyy toistaa iteratiivisesti useita
kertoja. Reaalimaailma on aina monimutkainen ja siten vaikea ennustaa. Kokeilevassa kehittämisessä on kyse
ennen kaikkea loputtomasta uteliaisuudesta. Tärkeintä on lähteä liikkeelle. Kuningasideaa ei kannata alussa
jahdata liikaan, vaan se löytyy ennemminkin toistuvien kokeilujen kautta. Ideoiden pyörittely omassa päässä
on turhaa, koska vasta asiakkaat päättävät, onko idea hyvä vai ei. Alkuidea voi kehittyä paljonkin matkan
varrella tai jopa muuttua kokonaan uudeksi ideaksi. Myös alkuperäinen ongelma voi vaihtua matkan varrella.
Ongelman määrittely vaatii yleensä luovuutta enemmän kuin ratkaisujen ideointi.
Kokeileva kehittäminen on induktiivinen prosessi, jonka avainsanoja ovat uuden tiedon luominen
(exploratory) ja löydöt (discovery). Aluksi ei yleensä edes tiedetä sitä, mitä pitäisi tietää. Yrittäjäasenne onkin
monesti lähtöongelmaa tai alkuideaa tärkeämpi asia. Kokeilevia kehittäjiä kutsutaankin löytöretkeilijöiksi.
Toisaalta heitä kutsutaan myös effektuaattoreiksi, jotka eivät sinänsä vain löydä, vaan ennemminkin
rakentavat omalla tekemisellään tulevaisuuden. Esimerkiksi markkinoita ei löydetä vaan ennemminkin ne
tehdään rakentamalla aktiivisesti arvoverkostoa tai ekosysteemiä uudelle ratkaisulle (Sarasvathy, 2009).
Kokeilevalla kehittämisellä on selkeä liittymäpinta laadullisen tutkimuksen menetelmiin. Aineistopohjainen
menetelmä (grounded theory) on induktiivista tutkimusta, jossa vuorottelevat aineiston kerääminen,
analysointi ja johtolankojen seuraaminen (theoretical sampling). Kyseessä on syklinen prosessi, ”hapuilu
valoa kohti”, jossa opitaan koko ajan. Tästä käytetään myös abduktiivisen logiikan käsitettä.

5.Ketterä kehittäminen vs. vesiputousmalli
Yhteisöllisessä, nopeassa ja kokeilevassa kehittämisessä on tärkeää määritellä ongelma uudestaan ja löytää
myös uusia ongelmia. Tässä toimivat apuna mm. ketterän kehittämisen (agile development) mallit, kuten
Scrum. Ketterässä kehittämisessä projektit pilkotaan pienempiin osiin. Myös vesiputousmalleissa projektit
jaetaan osiin, mutta eri näkökulmasta. Vesiputousmallissa projekti suunnitellaan kokonaan etukäteen
sisältäen peräkkäisinä vaiheina esimerkiksi määrittelyn, suunnittelun, implementoinnin, asennuksen ja
testauksen. Tällöin tehdään huomattava detaljitason ennakkosuunnittelu ymmärtämättä käyttäjien
kokemuksia ratkaisusta. Vesiputousmallilla kehitetyissä tuotteissa käyttäjät saattavatkin käyttää vain murtoosaa tuotteen kaikista ominaisuuksista.
Nopeasti muuttuvassa maailmassa ei voi kehittää vuositolkulla ominaisuuksia, joille ei ole kysyntää. Tätä
vastaan on kehitetty ketterän kehittämisen malli, joka tarjoaa yhden viitekehyksen yhteisölliseen, nopeaan
ja kokeilevaan kehittämiseen. Ketterän kehittämisen mallissa priorisoidaan tuote- tai palveluominaisuuksia
sekä kehitetään ja kokeilutetaan niitä asteittain/inkrementaalisesti asiakkailla. Ongelma määritetään siis
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aluksi kapeasti, jonka jälkeen sitä laajennetaan. Ominaisuuksien kokeilujen kautta saadaan tietoa, mitkä
ominaisuudet toimivat ja mitkä eivät. Palautteen perusteella ominaisuudet lukitaan, tapetaan tai niitä
mukautetaan. Mukauttamistapauksessa kyse on iteratiivisesta kehittämisestä. Kokeiluttamalla
ominaisuuksia käyttäjillä löydetään myös kokonaan uusia ongelmia asiakkaiden näkökulmasta. Ketterän
kehittämisen mallissa pärjätään usein myös kevyemmällä kehitysorganisaatiolla kuin vesiputousmallilla
toimittaessa.
Tutkimukset ovat osoittaneet, että pienissä tiimeissä ja lyhyissä sykleissä tapahtuva kehitys on tehokkaampaa
ja luovempaa kuin isoissa tiimeissä ja pitkissä sykleissä tapahtuva kehitys. Toisaalta ketterän kehityksen
suurimpia haasteita ovat olleet kasvavien kehitystiimien koordinointi projektien edetessä ja
monimutkaistuessa, sekä asiakkaiden sitouttaminen näkemysten antamiseen ja yhdessä tekemiseen.

6.Suhtautuminen epäonnistumisiin
Epävarmuus on olennainen osa kokeilevaa kehittämistä. Ennakkoon ei ole tietoa, pidetäänkö ideasta vai ei.
Ja jos ideasta pidetään, niin ketkä siitä pitävät? Jokaisessa uudessa tuotteessa tai palvelussa tulee lopulta
vastaan, että ostetaanko sitä. On parempi kokeilla myyntiä nopeasti kuin käyttää runsaasti aikaa
suunnitteluun ja tekemiseen ja epäonnistua vasta sen jälkeen. Esimerkiksi kokeiluerän valmistamisella ja
myymisellä saadaan tietoa myyntipotentiaalista. Iteratiivisessa yritä ja erehdy (trial and error) -prosessissa
täytyy kestää epäonnistumiset. Tärkeintä on ottaa opiksi ja muuttaa toimintaa, koska muuten
epäonnistuminen menee hukkaan. Epäonnistumisiin tulisikin suhtautua positiivisesti. Pieni hävitty veto
auttaa tässä, koska se ei tunnu niin pahalta kuin suuri hävitty veto. Esimerkiksi suomalaisessa peliyrityksessä,
Supercellissä, juhlitaan epäonnistumisia (Lappalainen, 2012). Huomioitavaa on, että kokeiltaessa
keskeneräistä tuotetta voi mennä rahan lisäksi myös maine. Tämä on kuitenkin suositeltavaa. On vain
myönnettävä epätäydellisyys ja oltava välillä valmis tuntemaan jopa häpeää. Toisaalta hyvällä viestinnällä on
kuitenkin mahdollista kommunikoida arvoverkoston toimijoille kokeilujen merkitys.
Vaikka nopeassa ja kokeilevassa kehittämisessä painotetaankin nopeutta, niin hätäilyä tulee välttää. Jos
kokeilu menee pieleen hätäilyn kautta, niin kyse ei ole epäonnistumisesta, vaan virheestä. Mitä tahansa ei
siis kannata kokeilla. Parhaat kokeilevaa innovointia toteuttavat tiimit ovat strategisia, pragmaattisia,
tinkimättömiä, analyyttisiä ja positiivisessa mielessä perfektionisteja.

7.Perinteisen markkinatutkimuksen tilalle laadullinen markkinatutkimus
Perinteinen markkinatutkimus ei sovellu kunnolla radikaaliin innovointiin, jossa tulevaisuutta on vaikea
ennustaa ja suunnitella. Koska nopea ja kokeileva kehittäminen nähdään nimenomaan radikaalin innovoinnin
välineeksi, niin perinteinen määrällinen markkinatutkimus ei ole sopivin markkinatutkimusmuoto siihen. Sen
sijaan laadulliset markkinatutkimusmenetelmät istuvat kokeilevaan kehittämiseen paremmin. Laadullisessa
markkinatutkimuksessa tietoa hankintaan suuren N:n ja pintapuolisen tiedon sijasta syvällisesti pienestä
N:stä. Kyselyjen ja tilastollisen analysoinnin sijasta mennään ennemmin kentälle havainnoimaan sekä
keskustelemaan ihmisten kanssa ideoista. Käyttäjätarpeita pyritään siten ymmärtämään epäformaalisti.
Tuore markkinointikirjallisuus tuo esille näkökulmia, joissa segmentointia ei enää edes suositella.
Potentiaalisia asiakkaita ajatellaan yksilöinä (N = 1), joille pyritään tuottamaan arvoa globaalin arvoverkoston
avulla (R = G; Resources = Global) (Prahalad and Krishnan, 2012).
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Edellä mainitun kaltaisilla humanistisen tutkimuksen perinteestä lähtöisin olevilla etnografisilla menetelmillä
pyritään luomaan syvällinen ymmärrys pienen joukon elämästä ja olosuhteista, joissa palvelu tai tuote on
merkityksellinen käyttäjille. Etnografista lähestymistapaa käytetään paljon mm. palvelumuotoilussa.
Etnografinen tutkimus on kuvailevaa, selittävää, tulkitsevaa ja käyttäjälähtöisesti argumentoivaa. Sitä
tarvitaan monien yksityiskohtien havaitsemiseksi sekä yksityiskohdista muodostuvan kokonaisuuden
ymmärtämiseksi. Laadullisen markkinatutkimuksen menetelmiä ovat esimerkiksi havainnointi sekä
havainnoijan ääneen ajattelu. Laadullisessa markkinatutkimuksessa saavutetaan yleensä paras tulos
yhdistelemällä eri menetelmiä. Tällaisen menetelmätriangulaation avulla tarkasteltavaan ilmiöön saadaan
monta eri näkökulmaa. Lisäksi eri henkilöiden olisi hyvä tulkata samaa laadullista dataa, jolloin puhutaan
tutkijatriangulaatiosta.
Etnografisten menetelmien lisäksi ns. innovatiiviset menetelmät sopivat nopeaan ja kokeilevaan
kehittämiseen. Tätä kautta mukaan tulee vahvasti yhteisöllinen näkökulma, sillä innovatiivisilla menetelmillä
on osallistava luonne. Innovatiivisia menetelmiä ovat mm. suunnittelutyöpajat ja itsedokumentoitavat
muotoiluluotaimet (Miettinen, 2011). Yhteisöllisyyttä ja käyttäjälähtöisyyttä tarkastellaan tässä artikkelissa
tarkemmin myöhemmin.
Myöskään effektuaatioteoriassa (Sarasvathy, 2009), Blue Ocean-strategiassa (Kim ja Mauborgne, 2005) ja
Markkinamuotoilussa (Nenonen ja Storbacka, 2010) ei nähdä perinteistä markkinatutkimusta parhaana
mahdollisena tapana selvittää kysyntää. Nämä kolme filosofiaa lähtevät siitä, että tutkimuksen ja
suunnittelun sijasta kehittäjien omilla toimenpiteillä on merkitystä markkinoiden eli kysynnän ja tarjonnan
syntymiseen. Tulevaisuutta siis kontrolloidaan ennustamisen sijasta. Tämä on täysin päinvastainen ajatus
esimerkiksi Kotlerin perinteisille opeille, joiden mukaan markkinat ovat olemassa ja odottavat sinne
tunkeutumista.
Perinteisessä kausaalisessa markkina-ajattelussa yrittäjä aloittaa siitä, että koko maailma on täynnä
potentiaalisia asiakkaita ja odotusarvona on, että kysyntä ylittää tarjonnan. Tämän jälkeen määritellään
segmentointimuuttujat. Sitten tehdään kyselylomake ja lähetetään niitä ympäri maapalloa ja perustetaan
fokus-ryhmiä. Tämän jälkeen analysoidaan vastaukset, minkä perusteella valitaan kohdesegmentit (esim.
vauraat perheet, jotka syövät ulkona vähintään kaksi kertaa viikossa). Sitten tehdään tälle ryhmälle sopiva
menu ja päätetään aukioloajat jne. sekä kohdistetaan markkinointia, jotta he kokeilisivat ravintolaa. Lisäksi
mukana voi olla kilpailija-analyysia, jotta saataisiin ennustetta kysynnästä. Edellä esitetty vaatii paljon
analyyttista työtä ja siten aikaa. Lähdetään siis laajasta liikkeelle ja valitaan lopuksi ohut siivu. Sitten kun
tavoite on selvä, niin lasketaan tarvittavan rahoituksen määrä sekä kerätään tarvittavat resurssit. (Sims, 2011;
Sarasvathy, 2009).
Effektuaalinen, kokeilemiseen perustuva, logiikka toimii täysin toisin päin lähtien liikkeelle kapeasti ja sen
jälkeen laajentaen. Ei ajatella, että on olemassa jotkut markkinat, jotka löydetään ja joille mennään.
Ennemmin katsotaan mitä resursseja on saatavilla, jonka jälkeen tehdään pieni edullinen veto kokeilemalla
ideaa luovasti potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa. Myydään esimerkiksi uusia ruoka-annoksia jonkun
olemassa ravintolan alla. Tällöin lähdetään liikkeelle suunnittelun sijasta tekemisen kautta. Ja kuten aiemmin
mainittiin, niin idea tai jopa koko lähtöongelma voi muuttua matkan varrella. Yksikin asiakas voi vauhdittaa
merkittävästi liiketoiminnan ja markkinoiden syntymistä. Asiakkaan perusteella luodaan ensimmäinen
kohdesegmentti määrittelemällä hänen profiili. Vastaavalla tavalla luodaan tarjontaverkosto eli siihen tulevat
mukaan ne, jotka innostuvat ideasta ja haluavat panostaa sen kehittämiseen. Markkinat tai ekosysteemi
11

lähtee syntymään tällä tavalla. Effektuaalinen toiminta soveltuu ns. itsemurha-alueeseen, jossa luodaan uusi
tuote uusille markkinoille (Sims, 2011; Sarasvathy, 2009).

8.Yhteisöllisyys ja käyttäjälähtöisyys osana nopeaa ja kokeilevaa kehittämistä
Tarkastellaan seuraavaksi tarkemmin innovatiivisia menetelmiä ja yhteisöllistä kehittämistä, joita sivuttiin jo
edellisessä kappaleessa laadullisen markkinatutkimuksen yhteydessä. Asiakkaiden tai potentiaalisten
asiakkaiden lisäksi myös muut arvoverkoston tai ekosysteemin edustajat voivat osallistua yhteisölliseen
kehittämiseen. Perinteinen ajattelutapa on, että innovointi ja kehittäminen ovat verkoston keskusyrityksen
/ brändin omistajan kehitystiimin vastuulla. Nyttemmin avoimen innovaation periaatteet ja menestystarinat
ovat jo melko tehokkaasti rikkoneet tämän organisointimallin. Toisaalta monilla valtavirtayrityksillä on vielä
pitkä matka avoimen, yhteisöä hyödyntävän innovoinnin suuntaan. Esimerkiksi pelko tiedon vuotamisesta
on suuri. Vähintään yhtä suuri ongelma on avoimen innovoinnin johtamisen osaamispuutteet. Tietoa
menestystarinoista on jo saatavilla, mutta ennen kaikkea sitä pitäisi lähteä itse kokeilemaan ja hankkimaan
siten omakohtaisia kokemuksia.
Yhteisön osallistamisen tapoja on useita. Esimerkiksi nopeiden prototyyppien karkea luonne näyttää
yhteisökumppaneille, että apua tarvitaan ja vaikuttaminen on mahdollista. Lisäksi näyttää siltä, että
organisaation ulkopuoliset ongelmat kiinnostavat jopa enemmän kuin omat sisäiset ongelmat. Tämä johtuu
ennen kaikkea siitä, että päästään luomaan pienimuotoisten parannusten sijasta radikaalisti uutta. Myös
leikkimielisten kilpailujen tai pelien on nähty aktivoivan yhteisöä. Nämä voivat ovat hyvin yksinkertaisiakin
osallistamistapoja, joita on kuvattu tarkemmin artikkelien sisällä. Sisäinen motivaatio näyttää merkitsevän
paljon osallistumishaluun. Toisaalta ei kuitenkaan haluta sitoutua liian paljon kehittämiseen. Paras
lähtökohta näyttää olevan sellainen, että kehittämiseen pystyy osallistumaan aluksi melko pienellä
panoksella – esimerkiksi puolen päivän työajalla. Lopulta tällainen pieni panostus voi kuitenkin imaista
enemmänkin mukaansa. Toisaalta on mielenkiintoista nähdä, miten varsinkin ulkopuolisen yhteisön jäsenet
alkavat vaatia osallistumisestaan ja aikaansaannoksistaan myös rahallista vastinetta. On esimerkiksi alkanut
jo syntyä nettipalveluita, joista käyttäjät saavat omien designiensa myynnistä sovitun provision.
Kun yhteisön jäsenille antaa tehtäviä, niin välttämättä lopputulos ei ole kaikkein tärkein asia, vaan kuinka
käyttäjät toimivat tilanteissa. Läpimurtoideat syntyvätkin usein asettumalla käyttäjien asemaan tai
menemällä käyttäjien luokse havainnoimaan, kyselemään ja kuuntelemaan. Yleensä ongelmat paljastuvat
vasta kentällä. Keskustelemalla henkilön kokemuksista mm. oman ajankäyttönsä suhteen sekä
havainnoimalla käyttäjien toimintaa voidaan luoda valtavasti hyödyllistä tietoa, mikä voi parhaimmillaan olla
pohjatyö uudelle, molempia osapuolia hyödyttävälle, innovaatiolle. Tämä edellyttää luonnollisesti
perusluottamusta havainnoijan ja havainnoitavan välillä. Kentälle voi mennä testaamaan prototyyppien
sijasta myös ideoita tai oletuksia, jolloin kyse on ns. ideaverkostoitumisesta. Luovuus on ennen kaikkea
asioiden yhdistelyä. Mitä enemmän on tietoa ja kokemuksia, sitä todennäköisemmin syntyy uusia
assosiaatioita (Dyer et al., 2011).

9.Oppimisen kytkös yhteisölliseen, nopeaan ja kokeilevaan kehittämiseen
Oppiminen voidaan jakaa yhteisöllisessä, nopeassa ja kokeilevassa kehittämisessä kahteen ryhmään:
”suuresta määrästä eri lähteitä oppiminen vähän” ja ”pienestä määrästä eri lähteitä oppiminen paljon”.
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Suuresta määrästä eri lähteitä oppiminen vähän
Mitä useamman erilaisen ihmisen kanssa käy keskusteluja, niin sitä laajempi kokonaiskuva syntyy. Esimerkiksi
kokeiluttamalla idean eri osia eri ihmisillä kukaan muu ei tiedä kokonaiskuvaa yhtä hyvin kuin kokeiluttaja
itse. Oppi siten kumuloituu verkoston solmukohtana toimivalle henkilölle ja sitä kautta innovatiivisen idean
löytymisen todennäköisyys paranee. Tällaista toimintaa kutsutaan nimellä ideaverkostoituminen ja sitä
kannattaa harjoittaa eri taustoista tulevien ihmisten kanssa. Heterogeenisuus syntyy mm. eri ikäluokista,
kokemustaustoista, ammateista, tuloluokista ja käyttäytymismalleista. Sattumat liitetään usein
innovaatiotoimintaan. Vanha viisaus kuitenkin pätee eli sattuma suosii tekijää ja valmistautunutta mieltä.
Pelkkä ihmisten kohtaaminen ei riitä, vaan lisäksi tarvitaan vastaanottavaa mielentilaa
vuorovaikutustilanteissa. On maltettava kuunnella ja oltava avoin uusille näkökulmille. Yhtä lailla paljon
kokeilevalle ihmiselle syntyy enemmän epäonnistumisia.
Pienestä määrästä eri lähteitä oppiminen paljon
Tähän näkökulmaan sisältyy ideoiden kokeilutus hardcore-faneilla, joilta on mahdollista saada ainutlaatuisia
näkemyksiä. Innovaatioiden diffuusio eli leviäminen lähtee yleensä liikkeelle innovaattoreilta tai aikaisilta
omaksujilta. Ihmisistä tällaisia ihmisiä on noin 2.5 % ja 10 %. Tällaiset kärkikäyttäjät (lead users) luovat 75 %
innovaatioista. He eivät ole vain ideoiden testaajia, vaan lisäksi he luovat ja vievät eteenpäin myös omia
ideoitaan. Esimerkiksi maastopyörä keksittiin 1970-luvulla kärkikäyttäjien toimesta, kun he tuunasivat
itselleen maastossa ajettavaksi sopivan polkupyörän. Sittemmin maastopyöristä on kehittynyt valtavat
markkinat. Kärkikäyttäjät osaavat ennakoida, mitä massat haluavat. Kärkikäyttäjänäkökulma sotii perinteistä
markkinatutkimusta vastaan. Sen sijaan, että kärkikäyttäjiltä kysytään mitä he haluavat, niin he tekevät mitä
tarvitsevat tai ideoivat tarvitsemansa ratkaisun. Kärkikäyttäjät on nähty siinäkin mielessä tärkeinä
innovointikumppaneina, koska he tuovat ulkopuolista radikaalia kehitysideaa, kun sisäinen väki pyrkii yleensä
parantamaan inkrementaalisesti olemassa olevaa. Esimerkiksi 3M-yrityksessä kärkikäyttäjien kanssa
kehitetyt ideat tuottavat keskimäärin kahdeksan kertaa enemmän kuin pelkästään oman väen kanssa
kehitetyt ideat. Kärkikäyttäjät eivät mukana ainoastaan tuotekehityksessä, vaan myös markkinoinnissa. (Von
Hippel, 1986; Sims, 2011). Esimerkiksi suomalaisen Iron Sky-elokuvan markkinoiden luomisessa fanit olivat
tärkeässä roolissa (Vuorensola et al., 2012).

10. Yhteenveto – tarkoittavatko pienet vedot myös pieniä voittoja?
Vetojen ollessa pieniä yleensä voitotkin ovat sitä. Joka tapauksessa pienet voitot vähentävät epävarmuutta
ja antavat uskoa projektin jatkumiselle. Toisaalta pienet häviöt/epäonnistumiset voivat luoda tarpeen
suunnan muuttamiselle. Jälkimmäinen on vaikea ja rohkea päätös pienienkin epäonnistumisten tapauksessa.
Iso kysymys on, että keneltä saatu tieto on relevanttia keneltä saatu tieto ei sitä ole. Muistellaan edellä
esitettyä kärkikäyttäjänäkökulmaa. Kärkikäyttäjiä on vain noin 10 % ihmisistä. Tämä porukka saattaa uskoa
radikaaliin ideaan heti alussa, mutta loput 90 % ihmisistä välttämättä ei. Tämä kertoo siitä, että radikaalissa
innovoinnissa on todella tärkeää, kenen kanssa uusia asioita lähtee kehittämään. Luonnetta ja tietynlaista
jääräpäisyyttäkin täytyy löytyä, vaikka kuonoon tulisi välillä ihan kunnolla. Kaiken lisäksi raja voi olla lopulta
hyvin pieni, että mikä juttu onnistuu ja mikä ei. Se raja saattaa määritellä jopa nerouden ja hulluuden, kuten
on tapana sanoa. Kysyntäkuilun ylittäminen innovaattoreista ja aikaisista omaksujista aikaiseen
enemmistöön, on joka tapauksessa haastava tehtävä.
Pienet vedot pitävät siis innovointi- ja kehitystyön liikkeessä luoden siihen dynamiikkaa. Huonot ja
keskinkertaiset ideat kuolevat matkan varrella, mutta samalla dynaaminen malli mahdollistaa
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kuningasideoiden löytymisen. Suuremmat voitot saattavat olla haravassa, mutta kaikkien tärkeintä matkalla
menestykseen on kokeilujen sarja. Esimerkiksi Starbucks kehitti kahvilakonseptinsa pienin vedoin ja voitoin
kuuntelemalla asiakastoiveita. Lopulta tästä syntyi lumipalloefekti, kun sekä kehittäjät että asiakkaat olivat
tyytyväisiä ja sana alkoi levitä. Omat markkinat muodostuivat kehityksen rinnalla tai oikeastaan Starbucks
muotoili ne itse omilla toimenpiteillään. Valmiille markkinoille ei siis menty kilpailemaan, vaan
markkinakysyntä luotiin. Lopuksi on hyvä muistaa, että voittopolullakin on aina rönsyjä ja seuraavaa voittoa
on vaikea tai mahdotonta ennustaa. Osa ihmisistä näyttää kestävän epävarmuutta huomattavasti paremmin
kuin toiset.
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Kim, W.C. and Mauborgne, R. 2005, Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space
and Make Competition Irrelevant, Harvard Business Review Press.
Lappalainen, E. 2012, Epäonnistumistakin voi juhlia - Hittipeliyhtiö Supercell hautasi floppinsa
samppanjallain, accessed at:
http://www.talouselama.fi/Kasvuyritykset/epaonnistumistakin+voi+juhlia++hittipeliyhtio+supercell
+hautasi+floppinsa+samppanjalla/a2157768, read August 5. 2014.
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Sarasvathy, S.D. 2009, Effectuation: Elements of Entrepreneurial Expertise (New Horizons in
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Sims, P. 2011, Little Bets: How Breakthrough Ideas Emerge from Small Discoveries, Free Press.
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kuinka lakkasin olemasta huolissani ja opin rakastamaan internetiä, Docendo.
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2.2 Reflektiodialogi konkreettisen kokemuksen käsitteellistämisen interventiona
Pasi Juvonen ja Erno Salmela

Tiivistelmä
Tässä artikkelissa pohditaan reflektion merkitystä oppimisessa yleisesti, ja erityisesti silloin kun käytetään
nopean kokeilevan kehittämisen menetelmiä. Artikkelin konteksti on Saimaan ammattikorkeakoulun,
Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja elinkeinoelämän yhteinen Fast Coins (Fast Co-Tuning for Individual
Needs) tutkimushanke, jonka aikana järjestettiin 15 erilaista fasilitoitua ideointi- ja / tai
konseptointitilaisuutta useiden sidosryhmien kanssa.
Artikkelin kirjallisuuskatsauksessa nostetaan esille aiempien tutkimusten tuloksia kahdesta eri näkökulmasta.
Ensimmäinen tarkastelun kohde on innovointiin ja luovuuteen liittyvä kirjallisuus ja sellaiset yksilön
kyvykkyydet tai lähtökohdat, joilla on nähty olevan oleellista positiivista merkitystä uutta luotaessa. Näistä
keskeisinä nousivat esille vuorovaikutustaidot ja sisäinen motivaatio käsillä olevaa tehtävää kohtaan. Toinen
kirjallisuuskatsauksen mielenkiinnon kohde on reflektioon liittyvä kirjallisuus, jonka ohessa esille nousi
runsaasti myös dialogiin, ryhmädynamiikkaan ja tiimien toimintaan liittyvää kirjallisuutta. Edellisiä teemoja
yhdistää tavoite oppia käytännön kokemuksista yhdessä ja toisilta ihmisiltä. Kirjallisuudesta haetaan
vastauksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin: mitä reflektio on, miten reflektio tulisi toteuttaa, minkälaisia
asioita reflektiossa tulisi välttää, ja mitkä ovat ensimmäiset askeleet dialogisemman reflektiokulttuurin
edistämisessä?
Fast Coins – hankkeen aikana toteutettuja ideointi- / konseptointityöpajoja käytetään kontekstina
pohdittaessa kuinka reflektiota onnistuttiin toteuttamaan ja mitä parannettavaa reflektiossa on. Toinen
näkökulma oli nostaa esille, miten erilaisia innovointikyvykkyyksiä hyödynnettiin työpajoissa ja / tai
työpajojen välillä. Aineisto koostuu tilaisuuden fasilitaattorin, mukana olleiden avustajien, tilaisuuden
havainnoijan ja tilaisuuksiin osallistuneiden muistiinpanoista ja suullisesti kerrotuista, talteen kirjatuista
kokemuksista. Tuloksena esitetään kirjallisuudesta ja empiriasta saatujen oppien perusteella luotu malli
reflektiodialogista.
Tulosten perusteella ihmiset kokevat usein, että reflektiodialogiin ei löydy aikaa. Tämä voi kertoa
haluttomuudesta pysähtyä analysoimaan tapahtunutta ja toiminnan perusteita. Yhtälailla kyse voi olla
oikeasta ajan puutteesta eli tilanteesta, jossa ehtii vain tehdä, mutta ei miettiä mitä ja miten kannattaisi
tehdä tai miten aiemmista kokemuksista voisi ottaa oppia tulevaan. Kumpikin edellä kuvattu tilanne on
pitemmän päälle kestämätön ja tuhoisa. Suomalainen, näkyvää tulosta arvostava, työkulttuuri vierastaa
abstrakteiksi koettuja asioita, kuten reflektiodialogia. Tähän on saatava muutos.
Avoimen palautekulttuurin puuttuminen monissa organisaatioissa näyttää estävän avoimeen
reflektiodialogiin heittäytymisen. Ei ole siis tapana arvioida julkisesti ryhmässä onnistumisia tai
epäonnistumisia. Mielipiteet ja tyytymättömyyden ilmaukset tuodaan esiin käytäväkeskusteluissa tai muuten
taustalla, jolloin parantamistoimenpiteitä ei voida tehdä. Pahimmillaan selän takana puhuminen voi
tulehduttaa koko työilmapiirin. Edelleen, avoin reflektio jossa ei ole täsmällisiä kysymyksiä koetaan
hankalaksi. Aito avoin kysymys saa yleensä ryhmän hiljaiseksi, koska siihen harvemmin on yksiselitteistä
nopeaa vastausta. Kriittiseen reflektioon, jossa pyritään tietoisesti luopumaan kaikista ennakkokäsityksistä,
ei olla harjaantuneita.
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Reflektiokulttuurin edistämiseksi tarvitaan jatkossa uusia lähestymistapoja. Tässä artikkelissa esitetyn
reflektiodialogimallin avulla reflektiokulttuurin luomisessa voidaan päästä eteenpäin.

1.JOHDANTO
Artikkelissa pohditaan reflektion merkitystä oppimisessa, kun käytetään nopean kokeilevan kehittämisen
menetelmiä. Nopeassa kokeilevassa kehittämisessä oppiminen tapahtuu nopeissa sykleissä ja iteratiivisesti,
jolloin korostuu kyky erottaa oleellinen epäoleellisesta. Kokeileva kehittäminen soveltuu erityisesti uuden
luomiseen. Kun tulevaisuutta ei voi ennustaa ja toimintaympäristö on koko ajan tiedollisesti epävarma, niin
tietoa ja oppia on haettava kokeilemisen kautta (Sims, 2011). Älykkäiden riskien ottaminen, epäonnistuminen
ja niistä nopea oppiminen sekä saadun opin hyödyntäminen kuuluvat innovaattoreiden arkeen epäonnistumiset ovat odotettuja liiketoiminnan kustannuksia (Dyer et al., 2011). Tämän artikkelin aineisto
kerättiin Saimaan ammattikorkeakoulun (Saimia), Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) ja
elinkeinoelämän yhteisestä Fast Coins (Fast Co-Tuning for Individual Needs) – tutkimushankkeessa, jonka
aikana on toteutettu useita erilaisia ideointi- / innovointi- ja konseptointityöpajoja. Työpajoissa yksi tai
useampi hankkeen tutkijoista on toiminut menetelmäfasilitaattorina. Lisäksi kaikissa työpajoissa on ollut
mukana vähintään yksi havainnoija, jolta on saatu havaintoraportti työpajan kulusta tulevien työpajojen
kehittämistä silmällä pitäen.
Artikkelin tavoitteena on analysoida reflektion merkitystä ideointi- / innovointi- ja konseptointityöpajojen
kehittämisessä. Fast Coins-hankkeen kehitystyö on sisältänyt vauhtia, nopeita käännöksiä, useita tilaisuuksia
erilaisten ihmisten kanssa, sekä runsaasti epätäydellisen tiedon pohjalta tehtyjä päätöksiä. Joitakin
yksittäisten tapahtumien järjestelmällisiä reflektioita on tehty ja havainnointiaineistoa niistä on olemassa.
Tätä ennen reflektoinnissa ei ole ollut mukana mitään teoreettista viitekehystä. Toteutetun 15 työpajan
kokonaisuutta ja siitä saatuja oppeja ei ole tätä ennen tarkasteltu. Tällaiselle näkökulmalle on siis selkeä
tarve. Dialogiin ja reflektointiin liittyvä kirjallisuus tarjoavat tähän tarkasteluun sopivan teoreettisen
viitekehyksen.
Artikkelin rakenne on seuraava. Seuraavassa luvussa esitetään innovoinnin ja luovuuden edistämiseen,
reflektioon, ja dialogiin liittyvän kirjallisuuden löydöksiä. Tämän jälkeen esitellään Fast Coinsissa luotu
Idearikastamo ja Konseptitakomo sekä käydään läpi, miten reflektio oli mukana Fast Coinsissa järjestetyissä
työpajoissa. Artikkeli tuottaa tuloksenaan reflektiodialogi -mallin, joka perustuu dialogista ja reflektiosta
kirjoitettuun kirjallisuuteen ja kirjoittajien empiirisiin kokemuksiin ihmisten kohtaamisesta kehitystyössä.
Esitettyä mallia voi hyödyntää missä tahansa toiminnassa, jossa saatua oppia halutaan siirtää kokeilusta
toiseen. Lopussa esitetään yhteenveto opitusta ja jatkosuunnitelmat.

2.KIRJALLISUUSKATSAUS
Innovaatioista, innovoinnista ja luovuudesta on kirjoitettu valtavasti – samoin kuin myös reflektiosta
oppimisesta. Tunnettu verkkokirjakauppa Amazon (amazon.com) löytää hakusanalla ”innovation” yli 190 000
nimikettä, ja hakusanalla ”creativity” yli 47 000 nimikettä. Edelleen, hakusana ”reflection in learning” tuottaa
yli 10 000 nimikettä (haettu 23.3.2014). Aineistoa tällaista aihetta käsittelevään artikkeliin on siis tarjolla
paljon enemmän kuin mikään tutkijaryhmä koskaan pystyy käymään läpi. Luonnollisesti uutta aineistoa
syntyy jatkuvasti lisää myös muissa kuin tavanomaisen kirjan muodossa. Hahmotellessa ilmeistä
tutkimusaukkoa kokeiltiin vielä hakua hakusanoilla ”reflective dialogue”, jolloin vastausten määrä tippui jo
noin 1500 kirjaan. Näistä kirjoista monet olivat tuttuja tiimivalmentamiseen tai valmentavaan johtamiseen
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liittyviä kirjoja. Edelleen, haku ”reflective dialogue innovation” jätti haavin pohjalle enää kaksi teosta.
Kumpikin näistä teoksista käsitteli reflektiota ja dialogia koulutuksen kentällä.
Näistä lähtökohdista kirjallisuuden tarkastelua laajennettiin tieteellisiin aikakausilehtiin
konferenssijulkaisuihin. Kirjallisuuskartoituksen prosessi ja tulokset on esitetty tasolla taulukossa 1.

ja

Taulukko1. Kirjallisuuskartoituksen päävaiheet ja tulokset.
Toimenpide
Tieteellisen seurain
valtuuskunnan (tvs.fi)
julkaisufoorumin (Jufo) Excel
taulukossa 19 485 akateemista
julkaisufoorumia.

Peruste / kriteerit

Lopputulos

Teemat: oppiminen, innovointi, dialogi,
reflektio, ryhmädynamiikka, johtaminen
ja psykologia.

Jäljelle jäi 397
mahdollista
julkaisufoorumia.

Tarkennus, aihealueeltaan liian
laajat pois.

Esim. oppiminen
oppiminen

Jäljelle jäi 112
mahdollista
julkaisufoorumia.

Artikkelien silmäily

Artikkeleihin valinta
Artikkelien lukeminen ja
kirjallisuuskatsauksen
yhteenveto

innovointi ja

Otsikoiden ja / tai tiivistelmien (vuodet
2012 - 2014) pohjalta seulotaan jatkoon
menevät artikkelit. Mikäli tarjolla oli
luetuimmat artikkelit / viitatuimmat
artikkelit, tällöin käytettiin myös näitä
listoja.
Kirjallisuuskatsauksen tulosten ja
pohdinnan, sekä lähdeluettelon
tarkastelu.
Poiminnat artikkeliin, lähdeviitteet
kuntoon ja prosessin kuvaaminen

67 artikkelia tarkemmin
silmäiltäväksi.
Julkaisufoorumeja jäi
jäljelle 26.
36 kokonaan luettavaa
artikkelia.
Kirjallisuuskatsaus valmis

Kirjallisuuskartoituksessa huomioitiin ainoastaan tuoreimmat julkaisut. Tähän päädyttiin, koska jo
kirjallisuuskartoituksen alussa käsillä olevan kirjallisuuden pohjalta näytti siltä, että ainakin osa keskeisistä
aihealueeseen liittyvistä teoreettisista kulmakivistä oli löytynyt ja useat aiheesta kirjoitut julkaisut viittaavat
niihin. Tämä oletus sai vahvistuksen kirjallisuuskartoituksen aikana ja teoreettinen saturaatiopiste aihealueen
kirjallisuuteen alettiin saavuttaa.
On kuitenkin varsin realistista todeta, että tässä esitetty kirjallisuuskatsaus on vain pintaraapaisu aiheesta
kirjoitettuun tietoon. Teollistuneissa länsimaissa ihmisiä ei tosin nykyisin vaivaakaan tiedon puute, vaan
enemmänkin toiminnan puute. Työryhmiä perustetaan, suunnitellaan, seminaareja pidetään,
toimintasuunnitelmia luodaan, raportteja ja lausuntoja kirjoitellaan jne. Ylisuunnittelussa käy usein niin, että
maailma ehtii jo muuttua ja on suunniteltava uudelleen, eikä valmista tule. Matka tuumasta toimeen on
monelle pitkä. Puutetta ei ole tiedosta vaan toiminnasta - tekoja on yksinkertaisesti liian vähän suhteessa
suunnitteluun. Kokeilevan kehittämisen avulla voidaan saada aikaan lisää toimintaa, jota reflektoimalla
toiminnasta saatua oppia voidaan hyödyntää tulevassa toiminnassa. Samaan aikaan kehitystyö voi saada
kantavamman pohjan, joka parhaimmillaan perustuu pelkän suunnittelun sijaan käytännön kokemuksiin.
Viivytellessä usein sulkeutuva mahdollisuuden ikkuna ehditään tällä tavalla ehkä hyödyntää aiempaa
paremmin.
Kaikkia edellä mainittuja aiheita on tutkittu erikseen ja monissa eri konteksteissa mm. (Gray, 2007; Larrivee,
2008; Forrester, 2011; Johns, 2013; Wang ja Chugh, 2014; Furr ja Dyer, 2014). Reflektiodialogin
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hyödyntämisestä nopeassa kokeilevassa kehittämisessä ei kuitenkaan kirjallisuuskatsauksen perusteella
näytä oleva juurikaan empiiristä tutkimusta, joten tutkimusaukko on olemassa.

Viitekehys luovuuteen ja innovointiin
Luovat ideat syntyvät usein yhdistelemällä olemassa olevia asioita epätavallisella tavalla tai kokeilemalla
jotain omituista, jota ei ole aiemmin viety kokeiluun saakka. Nobelisti Linus Paulingin sanoin paras tapa
aikaansaada innovatiivisia ideoita on luoda paljon ideoita (Dyer et al., 2001) Ideoiden määrän kasvaessa
mahdollisten ideakombinaatioiden määrä kasvaa moninkertaisesti. Eri ideoiden (mielellään eri
tietämysaluilta) tehokas törmäyttäminen on tärkeää, sillä innovaatioihin johtavat ideat syntyvät yleensä
yhdistämisen (assosiointi) kautta (De Bono, 1970; Dyer et al., 2011; Ruotsalainen, 2013). Edelleen, hyvät ja
myös sopivasti ärsyttävät ideat toimivat lähtökohtina uusille ideoille. Suurta ideamassaa yhdistelemällä
sopivin menetelmin todennäköisyys löytää kokonaan uusia ideoita tai saada avattua uusia tarkastelukulmia
lisääntyy siis merkittävästi. Välillä ideoinnissa tarvitaan pientä kiirettä ja pakkoa (mm. Rehn, 2012) ja välillä
aikaa ja tilaa (Pirhonen, 2009).
Useiden tutkimusten perusteella suurin osa (lähes 60 - 80 %) innovaattorin käyttäytymis- ja kognitiivista
taidoista on opittavissa (Dyer et al., 2001). Kuvassa 1 on esitetty Jeff Dyerin ja kumppaneiden (2001) esittämä
innovaattorin DNA – malli, jota käytettiin viitekehyksenä Fast Coins hankkeen ideointi- ja konseptointipajojen
kehittämisessä.

Kuva 1. Innovaattorin DNA malli innovatiivisten ideoiden kehittämiseksi (Dyer et al. 2011)
Kuvassa esitetyt innovointitaidot (ns. discovery-driven skills) poikkeavat huomattavasti
toimeenpanotaidoista (ns. delivery-driven skills), joita ovat analysointi, suunnittelu, yksityiskohtaisen tason
implementointi ja kurinalaisuus. Organisaatioissa tarvitaan sopiva tasapaino näitä molempia taitoja. Tämän
artikkelin keskittyessä innovoinnin alkupäähän artikkelissa keskitytään innovointitaitoihin, jotka esitellään
lyhyesti seuraavaksi (Dyer et al., 2011).
Assosioinnissa on kyse yllättävien kytkentöjen syntymisestä (ahaa-elämys) eri ideoiden, tietämysalueiden,
teknologioiden, konseptien, tuotteiden, palveluiden tai toimialojen välillä. Assosiaatioiden syntyminen vaatii
yleensä laaja-alaista näkemystä pitemmältä aikahorisontilta sekä aikaa ajatella ja pohdiskella erilaisia
kytkentöjä. Assosiaatioita syntyy useimmin silloin, kun henkilöllä on vahva tietämys yhdeltä alueelta, mutta
omaa myös tietämystä muilta alueilta, koska se auttaa keskustelussa muiden alueiden asiantuntijoiden
kanssa. Innovaattorit luovat yllättäviä kysymyksiä, joita muut eivät ole osanneet kysyä. Innovaattoreille hyvät
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kysymykset ovat tärkeämpiä kuin hyvät vastaukset. He ylläpitävätkin ideapankkien lisäksi kysymyspankkeja.
Kysymysten avulla pyritään haastamaan vallitsevaa tilannetta (”entä jos?”, ”voisiko olla sekä - että ennemmin
kuin joko / tai?” ja ”miksi ihmeessä ei näin”-kysymykset). Innovaattorit pörräävät paljon eri tapahtumissa ja
tilaisuuksissa verkostoituen ja stimuloiden ihmisiä saadakseen uutta tietämystä ja uusia ideoita sekä
testatakseen omia ideoitaan. Erityisesti he pyrkivät verkostoitumaan oman tietämysalueen ulkopuolelle
saadakseen täydentävää tuoretta näkemystä.
Kaikki meistä katsovat, mutta harva tarkkailee ja havainnoi. Havainnoinnin tavoite on ennen kaikkea
tunnistaa piileviä tarpeita, mitä kyselytutkimusten ja keskustelujen avulla ei välttämättä voi tunnistaa.
Havainnointi voi kohdistua ihmisten, prosessien, tuotteiden, yritysten ja ympäristön käyttäytymiseen;
esimerkiksi miten ihmiset käyttävät tuotetta ja käyttäytyvät luonnollisessa ympäristössä. Innovaattorit
hankkivat jatkuvasti uusia kokemuksia sekä kokeilevat ideoita pilottien ja prototyyppien avulla. Käytännössä
kokeilemisessa luodaan perusteltuja hypoteeseja ja testataan niitä esimerkiksi eri käyttäjillä, funktioissa ja
maissa. Kokeilun tarkoitus on selvittää, kuinka uudet ideat voisivat toimia käytännössä. Kokeilu soveltuu
erityisesti monimutkaisten systeemien toimivuuden varmistamiseen. Kokeilemisen tulisi olla edullista ja
nopeaa, koska tällä tavalla voidaan tehdä useampia kokeiluja – mitä enemmän kokeilee, sitä enemmän oppii.
Parhaat innovaattorit erottuvat valtavirtayrityksistä eniten nimenomaan kokeilutaidossa. Kokeilemiseen
liittyy myös henkilökohtaisten kokemusten hankkiminen sekä tuotteiden, prossien ja palveluiden
purkaminen osiin. Innovointitaidoista kokeilu liittyy eniten reflektointiin ja oppimiseen.
Käyttäytymiseen liittyvät ja kognitiiviset taidot ovat harvoin yksittäisellä innovaattorilla tasavahvoja, mutta
yleensä heillä on vähintään kaksi erittäin vahvaa taitoa ja loputkin taidot melko hyvällä tasolla. Tiimitasolla
on tärkeää, että ryhmästä löytyy toisiaan täydentäviä kompetensseja (Dyer et al., 2011). Mooren (1991)
mukaan luontaisia innovaattoreita on hyvin vähän, vain noin 2,5 % väestöstä. Näiden innovaattoreiden rooli
uusien innovaatioiden leviämisessä on kuitenkin merkittävä, sillä heidän tehtävä on saada aikaiset omaksujat
kiinnostumaan innovaatiosta ja oppimaan sen hyödyntämistä. Moore (1991) kutsuu tätä ensimmäiseksi
kysynnän kuiluksi. Toinen kuilu on aikaisten omaksujien ja aikaisen enemmistön välissä.

Yksilön taidoista ryhmään ja ryhmän vuorovaikutukseen
Innovointikyvykkyydet ja luova toiminta kulkevat käsi kädessä. Robinsonin mukaan (Robinson, 2001)
luovuuteen liittyvät taidot koostuvat toimialaan liittyvästä substanssiosaamisesta, luovuuteen liittyvistä
menetelmätaidoista ja sisäisestä motivaatiosta käsillä olevaa tehtävää kohtaan. Kaksi ensimmäistä taitoa
liittyy siihen, mitä henkilö osaa ja kolmas siihen mitä henkilö on valmis tekemään. Kaksi ensimmäistä taitoa
ovat opittavissa silloin kun kolmas taito on olemassa. Yhtälailla ilman sisäistä motivaatiota saada aikaan,
oikeastaan millään muullakaan tiedolla tai taidolla ei ole juuri merkitystä. Innovaattoreita pidetään usein
rohkeina, sillä he sanova ääneen asioita joita moni muukin miettii, muttei uskalla tuoda esiin. Ihmisten rooleja
työyhteisöissä tutkiva Meredith R. Belbin (2003) kuvaa keksijä- ja takojaroolien avulla innovaattoreille
ominaisia luonteenpiirteitä. Denningin ja Dunhamin mukaan (2010) onnistuneen innovaation edellytyksinä
ovat innovaattorin toimialan tietämys, kyky nähdä mahdollisuuksia ja kyky vaikuttaa toisiin ihmisiin eli
sosiaaliset taidot. Parhaat edellytykset onnistuneille innovaatioille syntyvät näiden kolmen kyvyn
leikkauksessa.
Edelliset näkemykset yhdistämällä päädymme siihen, että innovaatiotoiminta vaatii luovuutta, jonka
kehittymisessä yksilön tärkein ominaisuus on sisäinen motivaatio tehtävää kohtaan. Edelleen, yksilöllä täytyy
olla kykyä nähdä mahdollisuuksia, mikä usein liittyy positiiviseen asenteeseen sekä uteliaisuuteen uutta
kohtaa. Uutta opitaan Dyerin esittämien käyttäytymistaitojen avulla, kun taustalla on sopiva asenne ja
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motivaatio. Näin syntyy mm. toimialan tietämystä ja sosiaalisia taitoja. Uuden kokeileminen taas vaatii
rohkeutta kokeiluihin ja olemassa olevan kyseenalaistamiseen. Rohkeus lisääntyy kun on päässyt liikkeelle ja
huomannut, kuinka opettavaista kokeilemalla kehittäminen on ja että epäonnistumisiin tottuu.
Useissa organisaatioissa ihmiset ovat kyllästyneitä mm. toimintamalleihin, joiden olemassaolon perusteita
oikein kukaan ei osaa selittää, kokouksiin joiden fokus on kyseenalainen, samojen virheiden toistamiseen tai
pyörän keksimiseen uudelleen projektista ja vuodesta toiseen (Hamel ja Green 2007; Hamel, 2012). Edelleen,
usein koetaan että asiantuntijaorganisaatioissa ei kuunnella riittävästi asiakasta lähellä toimivia ihmisiä,
vaikka suuri osa organisaation tärkeimmästä tiedosta sijaitsee juuri asiakasrajapinnassa (Grönroos, 2010).
Edellä esitetyille lähtökohdille löytyy runsaasti tukea kirjallisuudesta. Hamelin ja Greenin (2007) mukaan
tottelevaisuutta ja ahkeruutta on nykyisin saatavilla runsaasti edulliseen hintaan. Jo pari vuosikymmentä
jatkunut mm. valmistavan teollisuuden ja ohjelmistotuotannon ulkoistus matalamman kustannustason
maihin on osoittanut tämän pitävän paikkaansa. Tulevaisuudessa kilpailua käydään niistä työntekijöistä, joilla
on intohimo sitä kohtaan, mitä he ovat tekemässä. Tällaiset ihmiset yleensä kehittävät luovia ratkaisuja –
eivät niinkään nykyisten organisaatioiden tuella, vaan niistä huolimatta (Hamel, 2012). Hamel (2012) jatkaa
toteamalla, että inspiraation muuttuminen arvoksi organisaatiolle vie aikaa ja se tapahtuu monien kokeilujen,
niistä oppimisen, valintojen ja tiedon yhdistämisen aiemmin opittuun, avulla. Oppimisen viitekehys on hyvin
pitkälle sama kuin alun perin Nonakan ja Takeuchin tunnetuksi tekemä tietoteoria (Nonaka ja Takeuchi, 1995;
Nonaka ja Toyama, 2005). Reflektiodialogia tarvitaan juuri kokeiluista oppimisessa ja sen avulla
mahdollistetaan yksilön kokemusperäisen tiedon välittäminen muille ihmiselle (Von Krogh et al., 2000).
Nopeasti muuttuvassa maailmassa ajan tarjoaminen motivoituneille ihmiselle voi kuitenkin olla parasta mitä
voi tehdä (Furr ja Dyer, 2014). Useissa organisaatioissa koetaan, että aikaa ei ole ja tästä syystä
reflektiodialogi ohitetaan. Tällöin oppimisen sykliin muodostuu epäjatkuvuuskohta ja oppimista ei juuri
tapahdu.
Innovaatioihin liittyviä paradigmoja on Denningin ja Dunhamin (2010) mukaan neljä: 1) mystiikka 2) prosessi
3) johtaminen, ja 4) generatiivisuus. Mystiikkaparadigmaan kuuluvat ajatukset erikoiskyvyistä,
perintötekijöistä, onnesta, serendipiteetistä ja jopa taikuudesta. Prosessiparadigma näkee innovoinnin
joukkona hallittavissa olevia prosesseja joilla on määriteltävissä olevat lopputulokset, käytösmallit ja
siirtymisohjeet vaiheesta toiseen. Johtaminen- paradigman mukaista innovaatioajattelua on, että johtaja luo
innovaatiostrategian ja kulttuurin sekä suostuttelee johdettavat sopeutumaan uusiin toimintatapoihin.
Generatiivisen paradigman mukaan innovointi ja innovaatiot ovat seurausta ihmisten vuorovaikutuksesta.
Vuorovaikutus koostuu kuuntelemisesta, hyödyn artikuloinnista, havainnoinnista ja sitoutumisesta
keskusteluihin, joiden seurauksena tehdään tehokkaita toimenpiteitä uusien toimintatapojen
toteuttamiseksi (Denning ja Dunham, 2010).
Denning ja Dunham (2010) esittävät vahvimman kritiikkinsä innovoinnin johtaminen -paradigmaa kohtaan:
”Oikea elämä ei ole niin yksinkertaista”. Ihmisten väliset vuorovaikutusongelmat, politikointi ja kaupankäynti,
tiedon puute ja tiedon eheysongelmat (viestintäongelmat), sooloilu, solidaarisuus, luottamus sitoutuminen,
kuuntelu, muutosvastarinta ja arvon etsiminen eivät ole osa johtaminen -paradigmaa, vaan tavallinen osa
innovaatiotyötä (ibid, 2010). Edelleen, riippuen siitä rajaako johtaja työntekijöiden innovaatioalueen vai ei,
luodaan innovoinnissa saavutettaville tuloksille aivan erilaiset lähtökohdat. Mikäli joku määrittelee kehikon
(konventionaalinen lähestymistapa), voidaan lopputuloksena saada ideoita ainoastaan kehikon sisäpuolelta.
Tätä voi verrata ensimmäisen tason oppimiseen (single-loop learning, Argyris ja Schön, 1996). Toisaalta
helposti koetaan, että innovaatioalueen löyhyys tai sen puuttuminen on johtajien osaamattomuutta tai
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järjestelmällisyyden puutetta. Lähtökohta innovoinnille sekä tehdyt valinnat on hyvä kuvata innovointiin
osallistujille ylimääräisten turhautumisten välttämiseksi.
Edellä kuvattiin kirjallisuudessa tunnistettuja yksilön kyvykkyyksiä sekä ryhmätasolle liittyviä lähtökohtia,
joilla on todettu olevan positiivista merkitystä innovointiin. Kirjallisuutta on runsaasti ja teoreettisesti
tarkastellen monitieteellisesti. Siihen sisältää ainakin käyttäytymistieteitä ja pedagogiikkaa sekä edellisiä
yhdistävää ja leikkaavaa sosiaalipsykologiaa. Lisäksi kaikessa kehittämistoiminnassa ollaan aina tekemisessä
liiketalouden ja tekniikan kanssa. Tästä eteenpäin artikkelissa syvennytään tarkastelemaan reflektiota, sen
merkitystä kokeilevassa kehittämisessä ja dialogia reflektion toteuttamisen välineenä. Teoria ja empiria
vuorottelevat tarkastelussa.

3.REFLEKTION MERKITYS OPPIMISESSA
Kokeellisen oppimisen viitekehys
Johnson ja Johnson (2003) esittävät, alun perin Kurt Lewinin tutkimuksiin perustuen, kokeellisen oppimisen
(experiential learning) viitekehyksen seuraavasti:
1. Toimi olemassa olevan käyttöteorian / ymmärryksen mukaisesti
2. Arvioi toiminnan seuraukset ja kerää palautetta
3. Reflektoi kuinka tehokkaasti toiminta johti haluttuun lopputulokseen ja muotoile käyttöteoria
uudelleen (oppiminen)
4. Toimi uudelleen, tällä kertaa päivitetyn käyttöteorian pohjalta ja sitten hyppy vaiheeseen kaksi (ibid,
2010)
Ihmisille on luontaista rakentaa mentaalisia malleja siitä, miten maailma toimii. Niin kauan kuin
kokemuksemme noudattavat näitä mielemme rakenteita, mentaaliset mallit voivat säilyä muuttumattomina
ja mitään erityistä oppimista ei tapahdu (Gray, 2007). Reflektion avulla voidaan saada esille, kyseenalaistaa
ja muuttaa näitä toimintaamme usein rajoittavia mentaalisia malleja.
Reflektion merkitys oppimisessa on yleisesti tunnistettu jo noin 30 vuoden ajan. Kulmakivenä reflektoinnin
tärkeyden esiin tuomisessa voidaan pitää Donald A. Schönin työtä (perustuen John Deweyn ajatuksiin)
oppimisen parissa. Reflektion tarkoitus on kiinnittää huomiota sekä siihen mitä on tapahtumassa ja mitä
tehdään että kerrata tekemisen sisältö ja prosessi eli mitä tehtiin, miten se tehtiin ja mitä tekemisen avulla
opittiin (Schön, 1983, 1987; Clutterbuck, 2007). Toisaalta reflektio voi liittyä myös kehityskohteeseen ja
tapaan kehittää. Yksilötasolla reflektiota tapahtuu käytännön toiminnassa jatkuvasti. Schönin (2001) mukaan
yksilön kohdatessa uuden tilanteen hän kyseenalaistaa aiemman ymmärryksensä ja rakentaa uuden,
tilanteeseen spesifin, teorian käsillä olevasta tehtävästä.
Rogers (2002) on listannut John Deweyn kirjoituksiin perustuen neljä reflektiota määrittävää kriteeriä:
1. Reflektio on merkitysten luontiprosessi, jonka avulla oppija siirtyy yhdestä kokemuksesta toiseen
samalla syventäen ymmärrystään kokemuksensa yhteydestä muihin kokemuksiinsa. Reflektio on
säie, joka mahdollistaa oppimisen jatkuvuuden sekä yksilön ja yhteisön kehittymisen
2. Reflektio on systemaattinen ja kurinalainen ajattelutapa, jonka juuret ovat järjestelmällisessä
kyselyssä
3. Reflektion tulee tapahtua yhteisössä, vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa
4. Reflektio edellyttää asennetta, joka arvostaa henkilökohtaista ja älyllistä kasvua itsessä ja muissa
ihmisissä (ibid, 2010).
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Usein reflektio toteutetaan heti toiminnan jälkeen. Kirjallisuudessa esitettyjä tyypillisiä esimerkkejä tästä
ovat mm. eri armeijoiden käyttämät operaation läpikäynnit (debriefs). Niissä käydään tehtävä läpi vaihe
vaiheelta ja käsitellään kaikki tehtävän aikana tehdyt päätökset, niiden taustalla olevat ajatukset sekä
päätöksistä seuranneet tilanteet (Tannenbaum ja Cerasoli, 2012). Kaiken tarkoituksena on oppia ja osata
toimia seuraavalla kerralla paremmin. Reflektiolla onkin havaittu merkittäviä vaikutuksia tiimin suorituksiin
(Tannenbaum ja Cerasoli, 2012). Välillisinä tuloksina avoin reflektio rakentaa luottamusta siihen osallistuvien
välille. Parhaimmillaan opitaan analysoimaan omaan tapaa reflektoida, tällöin puhutaan reflektiivisyydestä
(Day et al., 2003).
Boyd ja kumppanit (1985) määrittelevät reflektion seuraavasti: ”reflektio on aktiivinen tarkkailua ja uuden
löytämistä sisältävä prosessi, joka usein johtaa varsin yllättäviin lopputuloksiin”. On tärkeää rakentaa
reflektiota oppijan kokemusten päälle ja tarjota oppijoille mahdollisuuksia aktiivisesti reflektoida
oppimaansa. Edelleen, Boyd ja kumppanit korostavat reflektiossa kolme asiaa: 1) Kukaan ei voi oppia toisen
puolesta ja ainoastaan yksilö itse voi reflektoida omaa kokemustaan 2) Reflektion on oltava määrätietoista ja
sillä on oltava tavoite 3) Reflektio on monimutkainen prosessi, joka on sekoitus kognitiota ja tunteita. Kognitio
ja tunteet ovat sidoksissa ja vuorovaikutuksessa toisiinsa. Negatiiviset tunteet aiheuttavat valtavia esteitä
oppimiselle (Kujala et al., 2012). On myös muistettava, että tekeminen ja kokemukset eivät ilman reflektiota
yleensä suoraan johda oppimiseen (Jarvis, 1995).
Denningin ja Dunhamin (2010) mukaan analyyttiset prosessit korostuvat innovoinnissa ja sen johtamisessa
usein liikaa. Tämä vetää huomiota pois ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, luottamuksesta,
vaikuttamisesta ja vaikutetuksi tulemisesta sekä intuitiosta, läsnäolosta, neuvottelusta, tuen rakentamisesta
ja muutosvastarinnan neutraloimisesta. Toisin sanoen yritetään kontrolloida tai hallita sellaisia asioita, joiden
kontrollointi ei lähtökohtaisesti ole mahdollista. Samalla sosiaalisten asioiden väheksyminen tai laiminlyönti
voi osaltaan estää potentiaalisten innovaatioiden etenemisen organisaation sisältä ympäröivän yhteisön
tietoisuuteen. Innovoinnin johtamisessa tulisikin keskittyä luomaan olosuhteita toiminnalle ja mittaamisessa
lähestyä asiaa ennemmin Gary Hamelin (2012) esittämien yleisten mittareiden (input, throughput, output)
avulla. Silloin kun joku asia on tärkeä, sille löytyy resursseja. Resurssien avulla taas voidaan odottaa
saavutettavan tuloksia.
On myös tilanteita, joissa on hyödyllistä antaa asioiden hiukan jäsentyä. Innovointiprosessin kuvauksessa tätä
kutsutaan yleensä hautomiseksi tai kypsyttelyksi. Fast Coins-työpajoissa on joissakin tapauksissa ollut niin
kova tekemisen tahti, että osallistujien on ollut selkeästi hankalaa jäsentää tapahtunutta saman tien.
Samanlaisia kokemuksia on saatu pitempikestoisista valmennuksista.
Reflektion onnistumisen edellytyksistä
Reflektiolla on kriittinen rooli tekemällä oppimisessa. Ilman reflektiota tekemällä oppiminen on vain
tekemistä ja oppiminen kokemuksista on hidasta. Boyd kummaneineen (2006) listaa esteet tuottavalle
reflektiolle seuraavasti:
”Tuottava reflektio ei onnistu silloin, kun:
-

Ongelmien määrittely on yksipuolinen
Ongelmien omistajuus on yhden tai harvojen käsissä
Päätökset toimenpiteistä tehdään reflektoivan ryhmän ulkopuolella
Yksi tai useampi osallistuja tietää ”oikean” tavan edetä
Oppimiseen kokeilemalla ei oikeasti uskota tai sitä ei kunnioiteta
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-

Asiat voidaan hoitaa standardiprosesseilla tai toimintatavoilla
Tiedon jakamiselle ryhmässä on perustavaa laatua olevia ongelmia
Uusia ratkaisumalleja vältellään joko aktiivisesti tai passiivisesti (ibid, 2010)

Feldman (2000) korostaa laadukkaiden palautejärjestelmien merkitystä organisaation toiminnalle.
Tavoitteena on pienentää usein melko suurta kuilua tuloksiin liittyvien oletusten ja todellisuuden välillä.
Palautejärjestelmä on useissa organisaatiossa reflektion toteutuksen virallinen muoto. Usein koetaan, että
aikaa ”istua alas ja ajatella” ei arjessa löydy. Oman toiminnan ja oppimisen arviointi kesken ”kiireiden”
saattaa myös tuntua turhalta ajan haaskaukselta. Tämä voi saada myös aikaiseksi sen, että negatiivisia
kokemuksia ja niihin liittyviä tunteita ja ajatusmalleja kerrytetään ja sitten ne pahimmillaan purkautuvat
kerralla, väärään aikaan, tai väärässä paikassa - aika ajoin myös aivan väärällä tavalla. Näitä edellä mainittuja
työilmapiiriä murentavia tapauksia voitaisiin ehkä välttää kehittämällä organisaatioon dialogista
reflektiokulttuuria, eli toimintamalli jossa reflektiodialogi on säännöllisesti toteutuva osa toimintaa (Connelly
et al., 2012). Palautejärjestelmiä on toki runsaasti käytössä useissa organisaatioissa. On kuitenkin paikallaan
kysyä palautejärjestelmiin liittyen seuraavat kysymykset:
-

-

Annetaanko palaute anonyymisti vai omalla nimellä?
Sisältääkö palautejärjestelmä aidosti avoimia kysymyksiä? (Aito avoin kysymys ei sisällä
arvolatausta, väitettä, tai vastausehdotusta)
Onko palautteen käsittelyn prosessi sovittu etukäteen? (Miten? Keitä mukana? Mihin sovitut
toimenpiteet laitetaan esille? Kuka huolehtii että sovitut kehitettävät asiat hoidetaan? Kuka
toimittaa hyvän palautteen / kiitokset perille? Kuka viestii asioiden etenemisestä?)
Noudatetaanko palautteen käsittelyn prosessia myös sellaisissa tilanteissa, kun palaute ei ole sen
saajille tai jollekin muille organisaatiossa mieluisa? (Onko aito rakentava palaute siis organisaatiossa
tervetullutta?)

Jos organisaatiossa ei ole aikaa reflektioon, niin herää kysymys että onko aikaa sitten kyselyihin
vastaamiseen, saatujen vastausten analysointiin tai valmisohjelmien tarjoamien raporttien tarkasteluun ja
edelleen mahdollisten kehitettävien asioiden organisointiin ja niistä viestimiseen? Edelleen, tuottavan
reflektion esteenä voi olla valta ja / tai hierarkiat, jolloin osallistujat kokevat viisaampana olla tuomatta
ajatuksiaan julki (Grill et al., 2011). Organisaation johdolla on tässä merkittävä rooli. Johtajat voivat omalla
toiminnallaan näyttää esimerkkiä ja luoda mahdollisuuksia turvalliseen, avoimeen reflektioon, jossa
korostuvat kuuntelu ja erilaisten mielipiteiden ymmärtäminen (Jacobs ja Heracleuos, 2005).
Oppiminen on myös ympäröivään maailmaan liittyvien kokemuksiemme tulkintaa. Usein vertailua
lähtötilanteeseen tekemällä huomataan miten ”matka on muuttanut kulkijaa” eli mitä on opittu. Tulkintaa
kuuluu tehdä yksin (yksilötaso), ryhmissä (ryhmätaso) ja ryhmien välillä (organisaatiotaso). Tieto on aina
kontekstiriippuvaista (Nonaka ja Takeuchi, 1996; Nonaka ja Toyama, 2003) ja olosuhteet uuden tiedon
synnyttämiselle ovat parhaimmillaan silloin, kun paikalla on ryhmä ihmisiä, joilla on sisäinen motivaatio
tehtävään (Robinson, 2001; Hardagon ja Bechky, 2006). Sisäisen motivaation avulla on mahdollista luoda
jatkuvasti parempia edellytyksiä oppia innovointitaitoja ja kasvattaa tietomassaa siltä ongelma-alueelta
(problem domain), jonka haasteita ollaan ratkaisemassa. Edellä kuvattuja yhdessä oppimisen olosuhteita ja
niissä käytettäviä oppimisen menetelmiä kutsutaan kirjallisuudessa yhteisnimellä nimellä tiimioppiminen
(Edmondson et al., 2001; Michaelsen et al., 2002; Senge, 2006). Oppimisen menetelmistä tässä artikkelissa
ovat käsittelyssä ainoastaan reflektio ja dialogi reflektion toteuttamisen välineenä.
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Jokaisella meistä on oma ainutlaatuinen tulkintamme tapahtumista ja ilman tämän tulkinnan jakamista
toisten kanssa mm. dialogin (Bohm, 1996; Isaacs, 1993, 1999) avulla on melko turhaa olettaa, että
ymmärtäisimme toisten ihmisten toiminnan taustalla olevia uskomuksia riittävästi. Se, miten ajattelemme
johtaa siihen miten toimimme. Tästä syystä juuri oman ajattelun – päätöksissä käytettävän informaation
käsittelyn, johtopäätösten tekemisen – avaaminen muille dialogin kautta, tuottaa usein parhaat
oppimistulokset reflektiossa. Samaan aikaan oman ajattelun avaaminen toisille on samaan aikaan haastavaa
ja jopa pelottavaa. Kukapa mielellään laskisi toiset ihmiset tarkastelemaan omaan epätäydellistä
tiedonkäsittelyä ja usein varsin rajallisen tiedon varassa rakentuneita asenteita ja arvolatauksia.
Uskaltautumalla epämukavuuteen eli harjoittelemalla dialogitaitoja, aluksi vaikka kokeneemman dialogin
ohjaajan tai oppimisen valmentajan avulla on reflektiossa mahdollista päästä aivan uusille tasoille. Kun
erimielisyydet totutaan näkemään mahdollisuuksina oppia uutta ja ollaan valmiita aidosti kuulemaan toisten
mielipiteitä tuomitsematta niitä, niin resursseja haaskaava väittely tai omien ideoiden voimakas edistäminen
voi muuttua tuottavaksi yhdessä ajatteluksi (Isaacs, 1993, 1999; Bohm, 1996; Gray, 2007). Opitun reflektiota
syventämällä dialogin avulla on useissa organisaatioissa saavutettu merkittäviä oppimistuloksia, jotka sitten
näkyvät myös aikaansaaduissa taloudellisissa tuloksissa (Argyris ja Schön, 1996; Senge, 2006; Hamel ja Green,
2007; Hamel 2012).
Millaisiin asioihin reflektiossa sitten tulisi kiinnittää huomiota?
Aaltonen (2010) pohtii kirjassaan Robustness newtonilaisen mekaniikan vaikutuksia nykyiseen ajatteluun ja
ongelmanratkaisussa käytettäviin menetelmiin. Aaltonen ulottaa pohdintansa myös asiantuntijuuteen ja
faktatietoon perustuvaan päätöksentekoon. Aaltosen mukaan maailma, jossa nykyisin elämme, on niin
monimutkainen, että päätöksenteon ja oppimisen keinovalikoimaa on pakko laajentaa. Mikäli hyväksymme
sen, että ihmisen käsityskyky on epätäydellinen ja avoin, on helpompaa hyväksyä Aristoteelinen päättely,
jonka mukaan etukäteen on mahdotonta tietää oikeita keinoja mihin tahansa lopputulokseen pääsemiseksi.
Monesti päämäärä selviää vasta matkan aikana, kun toimitaan monimutkaisten ja toisistaan riippuvien
tekijöiden vallitessa. Tätä monimutkaisuutta tulisikin Aaltosen mukaan lähestyä ennemmin maalaisjärjen ja
tilannejohtamisen (kutsutaan myös pelisilmäksi) avulla kuin jonkin erityisen menetelmäpakin tai tekniikoiden
avulla (Aaltonen, 2010).
Yhtä syvälle aina ontologiaan saakka päätyy Suominen (2013) nostaessaan esille (Mezirowiin 1990 viitaten)
tietämisen abstraktiotasot ja pohtii niiden yhteyttä oppimiskäsityksiin. Eri abstraktiotasoille liittyy erilainen
reflektio seuraavasti:
-

Oppimisen ensimmäinen abstraktiotaso (behaviorismi) – Toiminnan sisältöjä koskeva reflektio
Oppimisen toinen abstraktiotaso (kognitiivinen oppiminen / konstruktivismi) – Toimintaprosesseja
koskeva reflektio
Oppimisen kolmas abstraktiotaso (sosiokonstruktivismi / emansipatorinen oppiminen) – Kriittinen
reflektio ja toiminnan periaatteita koskeva reflektio (ibid, 2010)

Kooste Suomisen väitöskirjassaan esittämistä reflektiotasoista on esitetty taulukossa 2.
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Taulukko 2. Reflektiolajien yhteys oppimiskäsityksiin.
Reflektiolaji
(Mezirowin mukaan)
Sisällön reflektointi (pyrkii
vastaamaan kysymyksen
”mitä”; pääpaino tiedollisessa
ja kognitiivisessa sisällössä)
Prosessin reflektointi (pyrkii
vastaamaan kysymykseen
”miten”; pääpaino tiedon
menetelmällisessä sisällössä)
Perusteiden reflektointi
(pyrkii vastaamaan kysymykseen ”miksi”; pääpaino asian
merkityssisällössä)

Reflektion oppimisteoreettinen
ulottuvuus
Kognitiivinen jabehavioristinen
oppimiskäsitys (itsereflektio)

Tajunnallisen toiminnan
ulottuvuus
Kehollinen ja psykologinen
tulkkiutumisalue (oppimisen
ensimmäinen abstraktiotaso)

Kognitiivinen ja konstruktivistinen
oppimiskäsitys (itsereflektio)

Psykologinen tulkkiutumisalue
(oppimisen toinen abstraktiotaso)

Sosio-konstruktivistinen
oppimiskäsitys (kriittinen
reflektio)

Eksistentiaalinen tulkkiutumisalue (oppimisen kolmas
abstraktiotaso)

4.REFLEKTIO FAST COINS-HANKKEESSA
Tässä luvussa esitellään Fast Coinsissa kehitetty Idearikastamo ja Konseptitakomo sekä pohditaan, miten
reflektio on toteutunut Fast Coins – hankkeen järjestämissä työpajoissa. Reflektion kehittämiseksi esitetään
reflektiodialogi – malli, jonka avulla reflektiosta tulee kiinteä osa kokeilevaa kehittämisen kokeiluja.
Kappaleen lopussa pohditaan joitakin ydinkysymyksiä, jotka täytyy huomioida, kun reflektiodialogia
käytännössä toteutetaan.

Idearikastamo ja Konseptitakomo pähkinänkuoressa
IdeaRikastamo- ja Konseptitakomo-työpajoja toteutettiin yhteensä 15. Työpajoissa oli aina päävastuussa
oleva fasilitaattori, jolla oli ryhmän koosta ja menetelmävalinnoista riippuen käytössään yksi tai useampi
apulainen. Lisäksi jokaisessa työpajassa oli vähintään yksi havainnoija, joka pysyi kokonaan taustalla
tarkkailemassa työpajan kulkua. Työpajoihin osallistujat olivat opiskelijoita, yritysten ja julkishallinnon
työntekijöitä, yliopistojen ja ammattikorkeakoululjen henkilökuntaa sekä yrittäjiä. Osallistujien ikähaitari oli
20 – 60 vuotta. Työpajoista 13 liittyi digikorujen kehittämiseen ja kaksi muihin aiheisiin.
Työpajoissa reflektio kohdennettiin tekemisen tuloksiin eli digikoruihin (eli mitä tehtiin) ja tekemisen
prosesseihin eli käytännössä Idearikastamon ja Konseptitakomon toimintaan (eli kuinka tehtiin).
Tarkasteltujen Idearikastamo – työpajojen perusteella havaittiin, että prosessin reflektointi koettiin
hankalaksi. Moni osallistuja ei ollut tottunut kyseenalaistamaan tekemisen prosessia ja varsinkaan omaa
rooliaan ja / tai vastuutaan prosessin etenemisessä toivottuun suuntaan. Sama tulos ja vielä paljon
voimakkaampana huomattiin myös Fast Coins – hankeväen osalta. Mahdollisia selittäviä tekijöitä
tilanteeseen on useita. Oliko kyse siitä, että ei uskallettu kritisoida vai alkoiko jo väsymys painaa intensiivisten
työpajojen lopussa? Voi olla että reflektiota ei myöskään koettu tärkeäksi, kun työ oli jo tehty ja seuraavien
tehtävien aikataulut painoivat päälle. Edelleen, hankkeen toteuttajat eivät onnistuneet riittävän hyvin
rakentamaan alusta saakka kokonaiskuvaa siitä, mitä on tarkoitus reflektoida, miten reflektio jaettiin itse
tilanteeseen ja mikä osa siitä olisi voitu toteuttaa tilanteen jälkeen, kun osallistujien ajatukset olivat
mahdollisesti ehtineet jäsentyä paremmin. Monessa asiassa jäi siis parannettavaa.
Poiketen tavanomaisen innovointiprosessin kulusta, jossa korostetaan ongelman määrittelyn tärkeyttä
ennen ideoinnin aloittamista, näissä Fast Coins-ideointipajoissa useimmiten hypättiin suoraan asiaan.
25

Innovointialue eli digitaaliset korut oli kuitenkin määritelty. Ideointipajasta riippuen keskityttiin erilaisiin
digitaalisiin koruihin, kuten terveydenhuollon ja hyvinvoinnin funktionaalisin digikoruihin ja esteettistä arvoa
tuottaviin valokoruihin. Tavoitteena oli tuottaa määrällisesti paljon ideoita ja luottaa siihen, että seassa voi
tulla laadukkaita ideoita, joilla on uutuusarvoa, etenemisen mahdollisuuksia ja toteutettavuutta.
Idearikastamo oli nimensä mukaisesti ajattelua avaava eli divergoiva työväline, kun taas kaikenlainen
arviointi ja konseptointi pidettiin Idearikastamoissa tietoisesti taustalla.
Fast Coinsin konseptitakomossa tavoite oli päinvastainen Idearikastamoon nähden. Konseptitakomon
alkaessa ideamassa oli jo valmiina, valintoja oli jo tehty ja taustalle oli valmiiksi valittu viitekehys tai kokoavat
menetelmät, jotka raamittivat tekemistä. Konseptitakomo oli selkeästi konvergoiva työväline.
Idearikastamon ja Konseptitakomon roolia avaavana ja kiteyttävänä työvälineenä on esitetty kuvassa 2.

Kuva 2. Idearikastamo ja Konseptitakomo avaavana ja sulkevana työvälineenä nopeassa kehittämisessä.

Kokemuksia reflektion käytöstä Fast Coins-hankkeen työpajoissa
Reflektio Fast Coins-hankkeessa oli hajanaista. Jokainen Idearikastamo ja / tai Konseptitakomo kyllä
reflektoitiin ja havainnoija oli paikalla. Silti yhtenäistä ja yhdessä kehitettävää mallia ei ollut käytössä lukuun
ottamatta kolmea viimeistä työpajaa, jolloin hyödynnettiin systemaattisesti Kolbin (1984) mallia. Havaintoja
ja kokemuksia reflektion käytöstä Fast Coins – hankkeen toteutuneista työpajoista on koottu taulukkoon 3.
Taulukko 3. Työpajoissa saatua palautetta ja tehtyjä havaintoja reflektointiin liittyen.
Kommentti / havainto

Tilanteen tulkintaa & reflektointia

Eri lähtökohdista tarkastelua: osalla
itsekriittistä, toisilla kokonaisuuden
arvioimista. Itseä on helpompi
kritisoida,
mutta
siihen
ei
suoranaisesti ohjattu joten suurin osa
kommentoi kokonaisuuden kannalta.

Reflektio työpajoissa oli hajanaista ja yhteinen viitekehys puuttui. Voisiko:
”mitä opit itsestäsi / muusta ryhmästä tekemisen aikana?” -tyyppinen
kysymys auttaa jäsentämään asioita sisällön tasolla? Yksittäiset
menetelmät saavat työpajan rullaamaan eteenpäin, niillä ei kuitenkaan
yksistään synnytetä flow – kokemuksia tai superonnistumista.

”Nyt viimeisessä sessiossa oli flow
päällä. Porukalta hävisi ajantaju.”
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Päätavoitteeksi monesti muodostui
ideoiden
tuottaminen,
joten
tarkastelun alla reflektioissa toki usein
oli ideoiden laatu/määrä. Osallistujat
eivät ehkä hahmottaneet heti
tapahtuman
jälkeen
niinkään
menetelmiä,
joiden
avulla
ideamääriin päästiin ja tästä syystä
niiden analysointi jäi vähemmälle.

Monille menetelmät ja pajat
kokonaisuudessa oli uusia, joten niitä
on vaikea kyseenalaistaa kun itsellä ei
ole heittää mitään muutakaan
vaihtoehtoa tilalle. Toiset osallistujat
taas ovat kyllästyneitä toistamaan
innovoinnin alkupäätä, koska jää
näkemättä johtavatko idea mihinkään
Ikä ja itseluottamus vaikuttavat:
nuoret lukiossa eivät uskaltaneet
sanoa juuri mitään.

Kokemus aiemmista työpajoista
vaikutti. Mitä enemmän kokemusta,
sitä
enemmän
tekemistä
/
menetelmiä pystyy arvioimaan ja sitä
enemmän pystyi esittämään myös
toiveita. Esim. XX:lta tuli mielestäni
paljonkin ajatuksia ja toiveita.

Yleisemminkin on havaittu, että ideointiin / innovointiin liittyvät
menetelmät ovat tulleet uutena monissa eri organisaatioissa
työskenteleville. Kulttuuria yhdessä ajatteluun ei juuri näytä olevan. Tämän
voi nähdä mahdollisuutena siinä mielessä, että poisoppimisen tarvetta ei
ehkä ole niin paljoa kuin ennakkoon on ajateltu. Toisaalta se, että
organisaatiossa ei ole kulttuuria ajatella yhdessä kertoo myös siitä, että sitä
ei ole nähty tärkeäksi ja yhdessä ajattelu tapahtuu todennäköisesti
epävirallisissa verkostoissa kuten harraste-, kahvi- ja tupakkaporukoissa
yms. ”Menetelmiä tärkeämpi on porukan henki. Menetelmilläkin on toki
merkityksensä. Liian vähän on pohdittu menetelmien valintaa session
tavoitteen näkökulmasta. Väärä tapa ottaa menetelmä, mikä on kiva ja
helppo oppia”
Reflektio vaatii parempaa ohjeistusta. Vaikka menetelmät ovat uusia,
voidaan reflektoida ”mikä toimi minulle?” ”mikä ei toiminut?” ja yrittää
yhdessä pohtia syitä. Onko kyse ehkä menetelmästä vai ihmisen
persoonasta ja tilanteen aiheuttamasta epämukavuudesta tai jostain ihan
muusta. Näiden kysymystä kautta syntyy varmasti uutta tietoa ja avautuu
uusia keskusteluja menetelmien kehittämiseksi.

Silloin kun reflektiodialogi ei luonnostaan käynnisty, tarvitaan
fasilitaattorin pelisilmää eli tilannejohtamista. Fasilitaattorilla voi olla jopa
kirjoitettuna muutama yleinen avoin kysymys, joilla dialogia voi aktivoida.
Kysymyksiä voi tarvittaessa ”maustaa” tilanteesta saadulla tiedolla. Ns.
kylmä rinki, eli sama kysymys kaikille tuottaa usein uuden lähdön. Toinen
käyttökelpoinen tapa aktivoida osallistujia on dialogipallo, jota heittämällä
puheenvuoro vaihtuu. Toinen ottaa konkreettisesti kopin ja pallo on
hänellä niin kauan, kun hänellä on sanottavaa.
Tällaisessa
tilanteessa
on
mahdollista
päästä
kehittämään
menetelmäpakettia ko. yritykselle. Samalla tässä piilee suuri riski. Onko
tarkoitus saada aikaiseksi menetelmäsetti, jota on kiva toteuttaa ja
tulokset ovat sopivan tavanomaisia / tuttuja vai onko tarkoitus saada
ärsytettyä,
mentyä
epämukavuuteen,
tiedollisesti
vahvaan
epävarmuuteen jne.? Voiko edelliset tavoitteet saada toteutettua yhtä
aikaa?

Syvällinen analysointi heti tilaisuuden
jälkeen on vaikeaa ja aika liian lyhyt.
Ehkä vapaamuotoinen keskustelu
kahvin/ruuan merkeissä olisi toiminut
paremmin. Ja lisäksi jos saisi kirjallisen
analyysin myöhemmin (ehkäpä jopa
nimettömänä).

Aikajanaa reflektiossa tulee miettiä paremmin. On asioita, joihin päästään
paremmin kiinni hetkessä ja vastaavasti asioita, joihin on parempi palata
kun pöly on laskeutunut. Tällainen palaute on tullut monesta suunnasta
valmennustyössä. Tätä aikajanaa hahmotellaan tässä artikkelissa
myöhemmin.

Minäkin olen sitä mieltä, että loppu
metreillä painoi väsymys (useita
mainintoja).

Kuuluuko ollakin niin, että väsymys painaa loppumetreillä? Syitä tähän on
varmasti runsaasti. Usein käy niin, että kun tekee kiireellä asioita ja sitten
pysähtyy miettimään, niin huomaa oman väsymyksensä. Se voi siis olla
työpajan aiheuttamaa tai olla syntynyt jo aiemmin. Pitäisikö väsymystä
välttää toteuttamalla reflektio toiminnallisin menetelmin eli yhdistää
puheeseen liikunta? Tuolit pois ja verryttely samalla kun käydään dialogia?
Vai pitäisikö reflektiodialogi vetää läpi samalla intensiteetillä kuin muutkin
työpajan osuudet? Reflektiosta voisi rakentaa koko työpajan kliimaksin.
Entä jos jättää väsymyksen huomiotta ja antaa osallistujien pohtia sitä
vasta työpajan loputtua?

Työpajoista koostettiin kenttämuistiinpanot Dyerin ja kumppaneiden (2011) listaaminen
innovointikyvykkyyksien näkökulmasta. Tässä kohtaa hyödynnettiin tutkijatriangulaatiota. Neljän tutkijan
kenttämuistiinpanoihin perustuvat havainnot on koottu taulukkoon 4.
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Taulukko 4. Havaittu innovointikyvykkyyksien käyttö FC – hankkeen työpajoissa.
Innovointitaito
Havainnointi

Digikorujen kehittäminen (sisältö)

Kysyminen

”Käytännön tilanteissa tuli yllättäviä
kysymyksiä yllättäviltä tahoilta” ”Teknisistä
ratkaisuista on kysytty paljon” ”Digitaalisten
korujen tarpeellisuus on haastettu” ”On
tehty kyselyjä ja muotoiluluotaimia.
Kysymykset ovat tuoneet melko pinnallisia
vastauksia.”
”Myös
turvallisuus
ja
lainsäädäntö ovat herättäneet runsaasti
kysymyksiä”

Verkostoituminen

”Liidit on bongattu” ”Kohderyhmien kautta
on haettu yritysyhteistyötä” ”Joitakin
digikoruista kiinnostuneita on pyydetty
mukaan yhteistyöhön” ”Työpajoissa on ollut
enemmän hankkeen ohjausryhmän yritysten
ulkopuolisia osallistujia eli verkosto on
kasvanut” ”Perinteisen korun ja digitaalisen
korun
yhdistäminen
tuotti
uuden
hankeidean ja hankkeen, LARES”
”Yritysten edustajat ovat varovaisia
keskustellessaan
kehityshankkeistaan”
”Markkinointimateriaalia on rakennettu
kokeilevan
kehittämisen
avulla”
”Tiedonvaihtoa rinnakkaisten hankkeiden
kanssa on ollut” ”Ideoita on kokeilutettu”
”Liiketoimintamalleja on kokeilutettu”

Kokeilut ja
kokemukset

Assosiointi

”Hyvää fasilitointia ei opita kirjoja lukemalla,
vaan kokeilemalla” ”Terveyteen liittyvät
koruideat toistuivat useissa työpajoissa” ”
”Omaan elämään kytkeytyvät asiat ovat hyvä
lähtökohta innovoinnille” ”Prototyypeillä on
ollut kaksijakoinen vaikutus. Ne a) voivat
saada aikaan lisäkysymyksiä b) suuntaavat
fokusta juuri käsillä olevaan rakenteeseen tai
muotoon” ”Kun koruihin tutustutaan, niin
kieli kertoo paljon”

”Tee paljon monenlaista ja keskustele
monien ihmisten kanssa” ”Fyysisyys vs.
virtuaalisuus on esiintynyt keskusteluissa
usein” ”Kuka huolehtii haastateltavasta jos
muistelu (yksi menetelmä) nostaa esille
raskaita
muistoja?”
”Pienryhmäkeskusteluissa on syntynyt
runsaasti assosiaatioita. Niitä olisi pitänyt
olla enemmän.”

Rikastamon ja Takomon kehittäminen (tekemisen
prosessi ja / tai oppimiskäsitys)
”Avoimet kysymykset ja keskeneräiset ihmettelyt
ovat tärkeitä syötteitä” ”Kun työpajan järjestäjien
roolit
jaetaan
luonnollisten
vahvuuksien
perusteella, niin lopputulos on parempi”
”Havainnointia
tulisi
tehdä
nykyistä
suunnitelmallisemmin”
”Hankkeen
alussa
kokeiluintoa ei monellakaan ollut ja energia kului
liikaa suunnitteluun” ”Reflektointi heti tapahtuman
jälkeen on monella hankalaa” ”Kysymyksillä
haastamista pitäisi tehdä enemmän” ”Ihmiset
syttyvät uusista ja yllättävistä tilanteista – tosin
pienen sulattelun jälkeen”
”Rikastamossa esitettiin runsaasti vallitsevaa tilaa
kyseenalaistavia kysymyksiä” ”Rikastamossa luotiin
uutta ilman rajoitteita” ”Takomo oli enemmän
inkrementaalia kehitystä” ”Useassa työpajassa kävi
niin, että villien kysymysten jälkeen valittiin
tarkempaan tarkasteluun kysymyksiä, joihin
oletettavasti osattiin tuottaa jonkinlainen vastaus
tai ratkaisu nykyisillä tiedoilla” ”Osa osallistujista
toivoi räväkämpiä menetelmiä” ”Palautetta
menetelmistä saatiin yllättävän vähän”
”Osallistujat ovat hakeutuneet tuttuun ja
turvalliseen ryhmään jos se on ollut mahdollista”
”Menetelmiä on testattu hankkeen ulkopuolella
liian vähän” ”Yksi hankkeen työntekijä on testannut
menetelmiä myös neljässä muussa kontekstissa”

”Yritykset eivät joko a) käytä menetelmiä kovin
monipuolisesti
b)
kertoneet
kokeiluistaan
työpajojen aikana” ”Keskustelua voisi viedä
enemmän ´miten teillä innovoidaan´ suuntaan”
”Menetelmiä ei ole viety omaan arkeen, mutta on
toivottu että niitä käytettäisiin uudelleen” ”Kaikki
työpajat ovat itsessään olleet kokeiluja” ”Takomo –
tyyppisiä työpajoja olisi pitänyt olla enemmän”
”Työpajoista saada opit pitäisi analysoida
paremmin”
”Voiko työpajoja toteuttaa virtuaalisesti? Jos voi,
niin millä edellytyksillä?” ”Motivointi ja / tai
inspirointi ovat nousseet esille monissa
keskusteluissa” ”Yhdessä työpajassa (Tiimidiili)
rakennettiin jo olemassa olevien ideoiden päälle”
”Siirtymistä sisältä ulos kokeiltiin ja kokeilua
pidettiin
onnistuneena.”
”Kehitysideat
assosioituivat
pienryhmäkeskusteluissa”
”Näyttelemistä kokeiltiin ja se toimi hyvin”

Fast Coins-hankkeen toimintaympäristö oli teoreettisesti tarkastellen harvinaisen monialainen ja rikas.
Hankkeen työpajojen avulla oli mahdollista herätellä, virkistää tai hyödyntää kaikkia luovuuden edellytyksiä:
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toimialan osaamista, luovuuteen liittyviä taitoja sekä sisäistä motivaatiota tehtävään kohtaan. Myös
ryhmädynamiikka oli jatkuvasti läsnä. Konseptitakomon avulla arvioitiin, tehtiin valintoja ja kiteytettiin
Rikastamoissa ja hautomisen aikana esille saatua ideamassaa eli konvergoitiin ajattelua. Ehdotettu ratkaisu
reflektion organisointiin ja tarkastelutasoiksi on esitetty kuvassa 3.

Kuva 3. Reflektion tasot ja organisointi työpajoissa.

5.REFLEKTIODIALOGI OSAKSI KOKEILEVAN KEHITTÄMISEN MENETELMIÄ
Tässä artikkelissa esiteltiin Fast Coins - hankkeessa hyödynnettyjä Idearikastamoa ja Konseptitakomoa, jotka
ovat toimineet työvälineinä tuotettaessa ideamassaa ja konsepteja palvelemaan hankkeen tavoitetta.
Artikkelissa keskityttiin pohtimaan reflektion merkitystä työpajoissa. Artikkelin kirjoittajien nykyisen
ymmärryksen mukaan monet yhteistyön haasteet niin työpajojen suhteen kuin hanketoiminnassa
yleisimminkin johtuvat ainakin osittain siitä, että ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa ja muissa vastaavissa
suuremmissa organisaatioissa asiantuntijuuden kulttuuri on nykyisin jopa ylikorostunut. Osaamisalueita
kunnioitetaan ja asioita ei helposti kyseenalaisteta silloinkaan, kun siihen ilmiselvästi olisi aihetta. Joskus
kollegoja, esimiehiä tai johdettavia jopa suojellaan totuudelta, koska sen ajatellaan olevan liian vaikea
käsitellä (Kets de Vries; Aaltonen, 2007). Tämä vaikeuttaa monialaisuutta ja estää samalla luomasta
hedelmällisiä olosuhteita rajapintainnovaatioille (Johansson, 2003), jossa usean alan asiantuntijuus yhdistyy
tuottaen jotain aivan uutta yhdistelemällä olemassa olevaa tai luomalla jotain aivan uutta. Nykyisen
epävarmuuden aikana ei voi etukäteen tietää kenen asiantuntemus on tärkeää, siksi kannattaa koota tiimi,
jossa on monenlaista osaamista (Katzenbach ja Smith, 2001; Furr ja Dyer, 2014).
Minkä tahansa keskustelun tärkeimpiä osatekijöitä ovat ne, joista yksikään osallistujista ei ole tietoinen
ennen keskustelun alkua (Isaacs, 1999). Mitä tiukempi viitekehys toiminnalle asetetaan, niin sitä
todennäköisempää on saada viitekehyksen sisällä olevia tuloksia. Samaan aikaan on hyväksyttävä se, että
vapaa dialogin mahdollisesti tuottamat häiriöt ja ärsytys - jotka voivat synnyttää uutta – vähenevät.
Luottamuksen rakentaminen dialogia opettelemalla ja siten viettämällä aikaa yhdessä heti hankkeiden alusta
alkaen voisi kantaa hedelmää myöhemmin. Edelleen, dialogitaidot ovat osa tunneälytaitoja (Goleman, 1994),
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joita jokainen ihminen tarvitsee työssään kaiken aikaa. Yhtäältä voi olla hyödyllistä tuntea ihmiset ja heidän
ajattelunsa taustaa. Toisaalta ulkopuolinen - vallasta, hierarkioista ja ryhmädynamiikan ilmiöistä vapaa
näkemys voi joskus tuottaa juuri sen puuttuvan sysäyksen, jonka ihmiset tarvitsevat alkaakseen muuttaa
omaa toimintaansa. Yleisesti todetaan, että ihmiset eivät vihaa muutosta vaan sitä, että heitä yritetään
muuttaa, on syytä ottaa vakavasti. Tällä tulee olla vaikutusta myös oppimisen reflektiossa käytettäviin
menetelmiin. Oman oivalluksen pohjalta tuotettuihin ratkaisuihin yleensä sitoudutaan paremmin kuin jostain
muualta annettuihin.
Dialogi reflektion välineenä
Vaikka dialogi on oppimisen välineenä ikivanha, Kiinan muinaisten dynastioiden ja Kreikan klassisten
filosofien hyödyntämä oppimisen menetelmä, on sen käyttö nykyisissä organisaatioissa varsin vähäistä. Vasta
toisen maailmansodan jälkeen MIT:ssa tehty tutkimus nosti dialogin uudelleen yleiseen tietoisuuteen.
Usein kuultu toteamus on, että olisi kyllä hyödyllistä pysähtyä miettimään, mitä on tehty, mitä ollaan
tekemässä ja mitä pitäisi jatkossa tehdä (ja miten), mutta siihen ei koeta olevan aikaa. Tähän liittyen monissa
työterveyteen ja työhyvinvointiin liittyvissä kirjoituksissa on jo kauan peräänkuulutettu kiireen ihannoinnista
luopumista. Onko kiireinen ihminen tehokas vai ainoastaan touhukas? Voiko olla, että kiire tai kiireen
pitäminen on osaltaan keino olla suuntaamatta energiaa merkittävimpien asioiden pohtimiseen? William
Isaacsin (1999) mukaan lähes kaikkialla missä dialogi on otettu käyttöön ja osaksi arkipäivää ja sen rutiineja,
muutokset ovat olleet pysyviä. Entiseen ei palata. Usein on käynyt niin, että antautumalla dialogiin
huomaakin yllättäen, että aikaa kyllä on. Samalla kiireen tunne helpottaa ja parhaimmillaan myös kaikkien
dialogiin osallistuvien tuottavuus kasvaa, kun opitaan ajattelemaan yhdessä ja aika ei kulu
väärinymmärryksistä johtuvien asioiden selvittelyyn tai korjaamiseen. Edelleen, jokainen voi omia
dialogitaitoja kehittämällä miettiä, miten kohdata omia heikkouksiaan niin, että ne vaikuttaisivat vähemmän
haitallisesti ryhmädynamiikkaan. Kaikki innovointiin liittyvät taidot ovat opittavissa, joten kyse on ainoastaan
siitä, onko ihmisillä halua ja riittävästi aikaa ottaa haaste vastaan. Usein tärkeiksi koetuille asioille järjestyy
aikaa.
Reflektioon liittyvän kirjallisuuden, Fast Coins - työpajoissa saadun palautteen ja tehtyjen havaintojen
pohjalta kehitettiin reflektioon toimintamalli, jonka käyttöä kokeillaan tulevien hankkeiden työpajoissa.
Reflektiodialogiin liittyvät toimenpiteet on esitetty kuvassa 4.
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Kuva 4. Reflektiodialogin vaiheet aikajanalla.
Reflektiodialogin toteutuksessa huomioitavaa
Argyriksen ja Schönin (Argyris, 1991; Argyris ja Schön, 1996) mukaan ihmisillä on käytössään julkiteoria
(espoused theory) eli miten kerromme (ja usein luulemme) toimivamme, sekä käyttöteoria (theory-in-use)
eli miten käytännössä toimimme. Nämä kaksi teoriaa ovat harvoin identtiset. Tuottavaa reflektiota
vaikeuttaa entisestään se, että useissa organisaatiossa epäonnistumisista oppiminen ja avoin suora puhe
eivät päinvastaisista väitteistä huolimatta ole tavanomainen käytäntö. Näin ollen rakentavan palautteen
antaminen työskentelystä, työskentelyyn käytetyistä menetelmistä, tai omasta panoksesta tekemisessä ei
monesti käy luonnostaan. Tarvitaan ohjattua harjoittelua, meta-oppimista (Visser, 2007) ja sen täytyy
toteutua psykologisesti turvallisessa ympäristössä. Tilanteissa, joissa tapahtumien tai esitettyjen
mielipiteiden sekavuus tai kaaos haastaa uskomuksemme, tarraudumme entistä enemmän itsellemme
turvallisiin ajattelumalleihin (Denning ja Dunham, 2010). Tällöin molemminpuolisen hyödyn aikaansaaminen
on erittäin vaikeaa. Tällainen johtaa helposti väittelyyn, jossa osa tai pahimmillaan kaikki osapuolet häviävät
ja tulokset jäävät olemattomiksi. Edellä mainituista syistä reflektiodialogissa olisi hyvä olla paikalla sellainen
tilaisuuden vetäjä, joka tuntee dialogin perussäännöt: suora puhe, kunnioitus, kuuntelu ja odotus (Isaacs,
1999) sekä ryhmädynamiikan perusilmiöt (Levi, 2007) ja joka osaa ohjata reflektiodialogia tuottavaan
suuntaan.
Kun innovoinnissa on mukana havainnointi, saamme lisää tietoa käytännön toimiemme ja uskomustemme
välistä erosta ja meidän on mahdollista päästä oppimisessamme syvemmälle. Luonnollisesti tämä vaatii
rohkeutta tuoda esille omaa ajattelua ja sen perusteita ja siksi tällaista toisen tai jopa kolmannen tason
reflektiota ja oppimista (katso taulukko 1) ei yleensä tapahdu ennen kuin innovointiin osallistuvien
henkilöiden välillä on perusluottamus olemassa. Kriittinen reflektio on Huttusen (2003) mukaan ihmisen
käsitysten taustalla olevien tekijöiden ja tapahtumien tutkimista puhtaalta pöydältä. Samalla arvioidaan
näiden taustalla olevien tekijöiden pätevyyttä. Kriittinen reflektio ei siis ole välttämättä kyseenalaistavaa,
mutta usein se on sitäkin.
Collinsin (2001) mukaan mihin tahansa reflektioon käyttökelpoiset metaforat ovat: ikkuna ja peili. Löytyvätkö
syyt onnistumisiin peilistä vai ikkunasta? Entä epäonnistumisiin? Mikä on peilistä ja ikkunasta löytyvien
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syiden osamäärä? Näitä kysymyksiä tarkastelemalla päästään usein olennaisiin asioihin kiinni. Tällaiset
kysymykset voivat myös nostaa esille julkiteorian ja käyttöteorian eroja eli tuottaa tiedon oireita (Venkula,
2007). Käyttäydymme sekavissa, oudoissa tilanteissa tyypillisesti niin, että tukeudumme tuttuihin
ajattelumalleihin koska ne ovat turvallisia. Samaan aikaa torjumme itsellemme vieraat tavat ajatella asioista
ja dialogia ei silloin synny – syntyy ainoastaan tuottamaton väittely (Denning ja Dunham, 2011). Ylittämällä
tämän kynnyksen ja seuraamalla tällaisia häiriöitä sietämällä kaaosta ja epävarmuutta voidaan dialogin avulla
päästä oleellisissa kysymyksissä eteenpäin, parhaimmillaan jopa ratkaista niitä. Reflektiodialogi koostuu
useista pienistä aiheeseen liittyvistä dialogeista. Valmentajan (dialogin ohjaajan) rooli on keskeinen
ensimmäisen reflektiodialogin käynnistäjänä.
Ryhmän tai tiimin kanssa toimiessa olemme aina tekemisissä ryhmädynamiikan kanssa. Ryhmällä on aina
tunnetavoite ja tehtävätavoite. Tunnetavoitteeseen liittyy jonkintasoinen perusluottamus tai vähintään
toisten ryhmäläisten kunnioittaminen siinä määrin, että työskentely yhdessä on mahdollista erilaisuudesta
huolimatta. Kun tällainen perusluottamuksen taso on olemassa tai saavutettu on ryhmällä mahdollista
saavuttaa sille annetut tehtävätavoitteet. Monet ryhmät eivät saavuta tehtävätavoitettaan, koska
tunnetavoite on jäänyt paitsioon tai liian vähälle huomiolle. Tunnetavoitteen edistämisen peruskaavana
voidaan pitää: vietä aikaa yhdessä – paranna ymmärrystä - opi tuntemaan – tee tekoja, jotka edistävät
luottamusta. Luottamuksen rakentaminen edellyttää tunteiden ja mentaalimallien jakamista (Nonaka ja
Takeuchi, 1995; Nonaka ja Toyama, 2005).
Luottamuksen puuttuminen näkyy usein monenlaisia ei-tuottavana toimintana, selän takana puhumisena,
selkään puukottamisena, tiedon panttaamisena jne. (Connelly et al., 2012). Tällainen toiminta tulee
pidemmän päälle erittäin kalliiksi mille tahansa organisaatiolle, sillä epäluottamuksen ilmapiirillä on suora
yhteys työhyvinvointiin. Tämä ei-tuottavaan toimintaan käytetty energia voidaan saada tuottavaan käyttöön
suuntaamalle se reflektiodialogiin. On erityisen tärkeää, että reflektiodialogeissa esille nostetut
kehittämiskohteet myös johtavat toiminnan kehittämiseen. Mikäli näin ei ole, on aivan turhaa odottaa että
kukaan syttyisi ideointiin ja reflektointiin pidemmän päälle.
Valmentaja / dialogin ohjaaja on luottohenkilö, jonka tekojen luotettavuus on reflektiodialogin onnistumisen
perusedellytys. Muita lähtökohtia reflektiodialogille ovat:
-

-

Ihmiset tekevät uutta opetellessaan aluksi runsaasti virheitä. On luotava psykologisesti riittävän
turvallinen ympäristö, jotta ihmiset uskaltava kokeilla uusia toimintatapoja (Schein, 1993)
Usein käsitellään aiheita, joihin ei ole oikeita vastauksia
Kaikkien osallistujien ajatukset ja / tai mielipiteet ovat yhtä arvokkaita
Tavoitteena on kaikkien osapuolien hyöty ja yhteinen syvempi ymmärrys, ei väittelyn kautta voitto
tai parhaan asiantuntijan mielipiteen nostaminen esille
Ääneen ajattelu varsinkin päätöksentekotilanteissa voi olla erittäin hyödyllistä (Schage, 2000)
Kuka hyötyy? Ja kuka ei? -kysymykset voivat avata aivan uusia näkökulmia
Muodosta ryhmiä, joissa on erilaisilla kokemustaustoilla varustettuja ihmisiä, sillä niiltä opit eniten
(Denning ja Dunham, 2010). He kyseenalaistavat ajatuksesi ja voivat auttaa näkemään sen, mitä et
itse näe
Mikäli näyttää siltä, että valta, hierarkia tai suosituimmuus vaikuttaa tilanteeseen paljon, voidaan osa
reflektiosta toteuttaa yksilötasolla kirjallisesti. Tällöin valmentaja / dialogin ohjaaja on ainoa joka
näkee koko palautteen ja esittää reflektion lähtökohdaksi ainoastaan siitä tehdyn koosteen
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Tärkeimpänä asiana on saada huomionarvoiset asiat esiin, jotta niitä päästään työstämään edelleen. Näin
ollen palautteen keräämisen rakenteessa on syytä joustaa ja tarvittaessa hyväksyä alkuvaiheessa myös
anonyymi palaute. ”Luutnanttien ei ole viisasta voittaa kenraaleja sotasimulaatiopeleissä” (Schagem, 2000).
Entä kun reflektiodialogi ei oikein käynnisty tai pysy käynnissä
Dialogin ohjaajaa tarvitaan myös silloin, kun joku pyrkii dominoimaan dialogissa. Tämä on hankala tilanne,
sillä monet ihmiset käsittelevät puhumalla monenlaisia tunteita ja jos niiden käsittelylle olisi aikaa, voitaisiin
päästä tilanteeseen, jossa tarve dominoida poistuu. Mikäli tavoitellaan pitkällä tähtäimellä tuloksia, niin
vaiheen jossa joku dominoi ja toisia ärsyttää tulisi antaa mennä puuttumatta siihen. Näin ryhmä oppisi itse
toimimaan ko. tilanteissa ja ehkä huomaisi, että tämä on vain yksi vaihe dialogin kehittymisessä.
Tässä artikkelissa kuvattuun reflektiodialogiin käytettävissä oleva aika on rajallinen – usein yksi tai
enimmillään kaksi tuntia – joten edellä kuvattuun toimintatapaan ei ole käytännössä mahdollisuutta.
Edelleen, yleensä ryhmä koostuu toisilleen ainakin osittain tuntemattomista ihmisistä, joten ryhmän
tunnetavoitteen huomioiminen ei ole keskeinen asia. Fokuksessa on tekemisestä ja tekemisen menetelmistä
oppiminen – joskus myös koko tekemisen merkityksen ja tarpeellisuuden kyseenalaistaminen. Tässä
tilanteessa on oleellista, että valmentaja uskaltaa toimia kellokallena ja tarvittaessa katkaista ylipitkiä
yksinpuheluja yrittävien puheenvuorot ja aktivoida passiivisia osallistujia, joilla yleensä on arvokasta
kerrottavaa.
Luonnostaan hiljaisempia (ja usein samalla analyyttisempia) henkilöitä kannattaa aktivoida avoimilla
kysymyksillä vaikkapa dialogipallon avulla. Dialogipallon idea on siinä, että dialogin ohjaaja heittää pallon
henkilölle, jonka mielipiteen hän haluaa kuulla. Mielipiteen kerrottuaan henkilö voi heittää pallon edelleen
vapaasti valitsemalleen henkilölle. Tällainen konkreettinen teko jo sinällään aktivoi osallistujia. Ja paljon
puhuville voi vastaavasti heittää ”kuuntele enemmän”-pallon. Tällaisia työkaluja voi käyttää siinä vaiheessa,
kun ryhmässä on saavutettu perusluottamus. Myös osallistujilta nousseet avoimet kysymykset kannattaa
kääntää koko osallistujajoukolle esimerkiksi seuraavasti: ”Tämä on hyvä kysymys. Mitä muut on tästä mieltä?
Miten muualla on toimittu tässä tilanteessa?”
Useissa valmennus- ja / tai fasilitointitilanteissa on saatu palaute, että reflektointi heti toiminnan jälkeen
koetaan hankalaksi ja asiat ovat usein vielä päässä melko sekaisin. Samalla tunteita on pinnassa. Voisiko
ollakin niin, että heti toiminnan jälkeen tehtävässä reflektiossa kannattaisi kiinnittää huomiota ainoastaan
kahteen asiaan: 1) tapahtuminen kulun löyhä käsikirjoitus ja 2) havaitut tunteet tekemisen aikana.
Tapahtumien kulun käsikirjoittaminen luo raamin ja tunteiden nostaminen esiin ja kirjaaminen talteen sitoo
tapahtumat paremmin muistiin eli helpottaa oppimista. Näin tapahtumiin voidaan palata viikon tai kahden
päästä, kun toiminnasta on kulunut sopivasti aikaa ja kyky reflektioon on olettavasti parempi. Tapahtuman
käsikirjoitus ja tapahtumiin liittyvät tunteet auttavat palaamaan itse tilanteeseen ja aika voi tarjota
perspektiivin siihen, mitä oltiinkaan tekemässä ja miksi.
Reflektiossa, kuten oppimisessa muutenkin olisi hyvä hyödyntää kaikkia aisteja. Tämä voi olla hankalaa
tavanomaisessa ympäristössä, mutta visuaalisuutta ja auditiivisuutta on ainakin melko vaivatonta ottaa
mukaan reflektiodialogiin. Ongelmien, haasteiden, kokemusten tms. visualisointi yksin tai ryhmässä voi
auttaa reflektiodialogin osallistujia tuomaan esille tärkeitä kokemuksia.
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6.YHTEENVETO JA POHDINTA
Osa organisaatioista epäonnistuu oppimisponnistuksissaan. Kun sitä mitä opitaan, ei kyseenalaisteta riittävän
syvällisesti (reflektiotasot), opitaan pahimmillaan tehokkaasti, mutta aivan vääriä asioita. Tarvitaan jatkuvaa
aloitekykyä, oppimista ja reflektointia. Ilman kykyä reflektoida organisaatioista tulee ennen pitkää oman
historiansa vanki. Edelleen, pelkkä reflektio ei riitä, vaan opittu täytyy siirtää edelleen muille ryhmille ja koko
organisaatiolle. Tämä jää usein toteutumatta, vaikka organisaatioissa luullaan näin toimittavan. Monissa
businesskirjoissa esimerkkinä käytettävän Google Inc:n on todettu onnistuneen opitun siirtämisessä koko
organisaatioon. Googlen on todettu kehittäneen dynaamisia kyvykkyyksiä eli Googlella opitaan nopeasti
uutta tilanteen niin vaatiessa. Tällainen on tulosta opitusta kollektiivisuudesta ja sitä tukee muutoksiin
myönteisesti suhtautuva organisaation johto. Kollektiivisuus sisältää tiedon jakamisen sekä opitun
reflektoinnin.
Yleisesti ammatillisen osaamisen käsite tulisi määritellä uudelleen. Sen sijaan, että yritämme rakentaa
teorioita, jotka olisivat käytäntöön sovellettavissa, meidän tulisi reflektoida sitä (embedded) osaamista, jonka
varassa käytännön osaajat toimivat alati muuttuvissa tilanteissa. Edelleen, tiedon jakaminen ryhmätasolla ja
opitun levittäminen organisaatiotasolle on organisaatioiden yleisesti tunnistettu kriittinen menestystekijä.
Kun tiedon jakamiselle sekä generatiivisen ja reflektoivan dialogin käymiselle luodaan sopivat puitteet ja
organisaation johto osoittaa omalla toiminnallaan tukevan luotuja puitteita, on otettu tärkeitä askeleita
oikeaan suuntaan innovaatioiden johtamisessa.
Kestävä motivaatio käsillä olevaa tehtävää kohtaan rakentuu aina sisältä päin, joten myös tässä artikkelissa
esitetyn reflektiodialogin onnistuminen edellyttää osallistujilta halua saada aikaan. Sanonta: ”Se joka tahtoo,
keksii kyllä keinot ja se joka ei tahdo, keksii kyllä selitykset” sopii kaikkeen oppimiseen varsin hyvin. Silloin
kun on tahto saada aikaiseksi, niin on olemassa paljon hyödyllisiä menetelmiä ja työkaluja tavoitteen tueksi.
Silloin kun tahto puuttuu, mikään menetelmä ei auta. Kun halutaan uudenlaisia tuloksia, on oltava rohkeutta
käyttää uudenlaisia toimintatapoja, sekä varattava aikaa järjestelmälliseen reflektioon ja mahdollistaa tiedon
levittäminen organisaatiossa. Usein unohtuu, että uuden toimintatavan käyttöönotto vie aikaa ja
organisaatiokulttuuri muuttuu hitaasti. Ennen kuin tuloksia alkaa tulla on odotettavissa viive, jolloin ei
näennäisesti tapahdu mitään. Pinnan alla on kuitenkin todennäköisesti käynnissä useita yhtäaikaisia
oppimisprosesseja. Dynaamisten kyvykkyyksien kehittyminen vie aikaa. Jorma Ollilaa lainaten ”ihminen on
ainut eläin, joka rakentaa itse häkkinsä”, eli on muistettava että ihmisethän näitä tekee, joten ihmiset voivat
myös tekemäänsä muuttaa.
Artikkelin kirjoitusprosessi auttoi tekijöitä jäsentämään teoreettisesti rikkaan Fast Coins – hankkeen taustalla
olevia teorioita. Kirjoitusprosessista seurasi runsaasti käytännön synergianetuja kaikille niille kentille, joissa
artikkelin kirjoittajat toimivat. Reflektiodialogin ja ylipäätään dialogisemman toimintakulttuurin
edistämisessä ollaan kuitenkin vielä varsin alussa niin FC – hankkeen mittakaavassa kuin yleisemminkin
hanketoiminnassa. Kokemustemme mukaan tilanne on vastaavanlainen myös monissa teollisuuden
projekteissa. Ajatuksia ja aikomuksia on, tarve tunnustetaan ja merkityskin alkaa muuttua selkeämmäksi.
Tekoja asian edistämiseksi on tällä hetkellä vielä huomattavasti vähemmän. Työ jatkuu ja kaikki palaute
aiheeseen ja aiheen vierestä on tervetullutta.
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2.3 Tarinankerronnalliset menetelmät ja kokeileva kehittäminen brändin
rakentamisen tukena – Case Valokorut
Kai Hämäläinen, Erno Salmela ja Ivary Vimm

1.JOHDANTO
Artikkelissa tarkastellaan, kuinka käyttäjäkeskeisiä tarinankerronnallisia menetelmiä ja kokeilevaa
kehittämistä voi hyödyntää brändin rakentamisen ja tuotekonseptoinnin tukena. Näillä tuotesuunnittelun
uusilla työkaluilla pyritään luomaan tarinoiden avulla erottuva tuote. Tarinankerronnalliset menetelmät
auttavat täsmentämään tuotteen tai palvelun ympärille rakennettavaa kokonaisuutta. Suunniteltava tuote ja
sen ympärille muodostuva markkinointi nähdään yhtenä suunnittelukokonaisuutena – tämän artikkelin
tapauksessa tarinakokonaisuutena. Brändin rakentamisen lisäksi käyttäjäkeskeiset tarinat muodostavat
yhteisen kielen myös suunnittelutiimille. Eri alojen asiantuntijat voivat ymmärtää toisiaan paremmin
käyttäjä-/asiakaskeskeisten tarinoiden kautta (Miettinen 2011). Markkinoinnin tuotetarina rakentuu
käyttäjille tuotteesta esiin nousevista merkityksistä, joita etsitään tässä tutkimuksessa erityisesti tuotteen
erilaisten käyttökokeilujen avulla. Kokeileva kehittäminen perustuu siihen, että uuden käyttäjätiedon
luomiseksi tehdään pienimuotoisia kokeiluita. Kokeiluiden kautta saadun uuden tiedon lisäksi syntyy myös
uusia tietotarpeita, jotka johtavat uusiin kokeiluihin. Kokeilevassa kehittämisessä on kyse iteratiivisesta
asiakasymmärryksen luomisesta (Sims, 2011). Tarkasteltavana tapauksena toimivat uudet digitaaliset korut
– erityisesti lediteknologiaan perustuvat ”valokorut”. Suunnittelua tukevissa tarinoissa kuvaillaan, mikä on
sisintä tuotteessa ja siihen liittyvissä palveluissa eli mitä tuote merkitsee käyttäjälleen sekä miten ja missä
järjestyksessä käyttäjät aistivat yksittäiset kontaktipisteet (Miettinen 2011). Lähtöoletuksena on, että
käyttäjäkeskeiset tarinat jättävät voimakkaamman muistijäljen ihmisiin kuin pelkästään perinteinen
tuoteominaisuuksiin keskittyvä markkinointi (Mossberg ja Jensen, 2004; Tuulaniemi, 2011).
Artikkeli etenee siten, että seuraavassa luvussa tarkastellaan käyttäjäkeskeiseen tarinankerrontaan ja
kokeilevaan kehittämiseen liittyviä teoreettisia näkökulmia. Luvussa 3 keskitytään digitaalisten korujen
käyttäjätutkimukseen ja sen perusteella luotuihin tarinoihin ja markkinoinnin näkökulmiin. Artikkelin lopuksi
esitetään johtopäätökset ja jatkotutkimustarpeet.
2.TEOREETTISIA NÄKÖKULMIA KÄYTTÄJÄKESKEISEEN TARINANKERRONTAAN
Tässä luvussa tarkastellaan tarinoihin perustuvan brändin ja tuotekonseptin luomiseen liittyvinä teoreettisina
näkökulmina kokeilevaa käyttäjäkeskeistä kehittämistä, markkina- ja ajatusmallien muotoilua sekä
tarinankerrontaa ajatusmallien muotoilun keskeisenä osana.
2.1 Kokeileva käyttäjäkeskeinen kehittäminen
Tuotekehityksen nopeuttamiseksi ja erilaisten nopeiden kokeilujen toteuttamiseksi huomiota kiinnitetään
suunnittelussa erityisesti tuotekonseptointiin. Tässä näkökulmassa korostetaan loppukäyttäjien integrointia
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mukaan kehitykseen, jotta suunnittelutyön tueksi saataisiin heti
asiakasnäkemyksiä (Tuulenmäki, 2010). Suunnittelijoiden omat lähtöoletukset tuotteesta ja sen
markkinoinnista saattavat nimittäin olla virheellisiä. Mitä pidemmälle suunnittelijat etenevät
tuotesuunnittelussa virheellisten oletustensa kanssa, sitä enemmän korjausliikkeet myöhemmin maksavat.
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Perinteisemmin ajatellaan, että mahdollisimman suuri käyttäjää ja tuotetta koskevan tiedon määrä vähentää
epäonnistumisen riskiä. Tulevaisuuden tarpeiden ennakointia ja aavistamista on pidetty hyvänä
konseptointi- ja suunnittelutaitona. Perinteisessä suunnittelijakeskeisessä mallissa työ tapahtuu pitkään
suunnittelijoiden työpöydällä ennen kuin asiakkaita otetaan mukaan keskusteluun – keskeneräistä työtä ei
haluta näyttää ulospäin. Uudenlaisessa ajattelussa keskitytään aluksi tuotteen ydinominaisuuksiin (oletettu
tärkein arvo käyttäjälle), jonka jälkeen heti kokeilutetaan, miten potentiaaliset käyttäjät näkevät ja kokevat
nämä ominaisuudet. Vasta tämän jälkeen suunnitellaan ja kokeilutetaan lisäominaisuuksia (Rubin, 2013;
Sims, 2011).
Kokeiluihin perustuva kehityskulttuuri muuttaa käsityksiä ja toimintatapoja tuotekehityksen eri vaiheista.
Perinteinen ajattelu nojaa siihen, että konseptoinnin aikana saadaan kaikki tarvittava tieto
tuotekehityspäätösten tekemiseksi. Uudessa ja epävarmassa ympäristössä on kuitenkin oltava valmis
tekemään muutoksia myös varsin pitkälle vietyihin konsepteihin. Jopa ensimmäisiä lanseerattavia tuotteita
voidaan pitää tietynlaisina kokeiltavina konsepteina (Tuulenmäki, 2004). Esimerkiksi Google lanseeraa
tarkoituksella keskeneräisiä ohjelmistoja saadakseen käyttäjiltä näkemyksiä ja kehitysapua. Kokeilevassa
kehitystoiminnassa asiakasymmärryksen hankkiminen on keskeinen näkökulma. Kokeilujen ja
asiakasymmärryksen työkaluilla saadaan kerättyä tuoretta markkina- ja käyttäjätietoa, jonka turvin on
mahdollista siirtyä tuotekehityksen seuraaviin vaiheisiin (Rubin 2013; Sims, 2011).
Käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa on nähty tärkeäksi hyödyntää perinteisten markkinatutkimusten sijasta
erilaisten laadullisien tutkimusmenetelmien yhdistelmää. Laadullisia menetelmiä ovat mm.
muotoiluetnografia, luotaimet ja havainnointi (Miettinen 2011). Kyse on fenomenologisesta
tutkimusotteesta, jolloin tuotesuunnittelun kannalta on keskeistä päästä käsiksi käyttäjien kokemukselliseen
tuotesuhteeseen ja tuotteen käyttökontekstiin. Fenomenologisen lähestymistavan tärkeimmät työvälineet
liittyvät kokemuksen, merkityksen ja yhteisöllisyyden käsitteisiin (Vilkka, 2005). Tässä lähestymistavassa on
keskeistä saada näkyviin erilaisia tuotteen käyttötapoja sekä pohtia, mikä on tietylle käyttötavalle tyypillistä
eli mikä on arvonmuodostuksen ydin. Ratkaisevaa on päästä merkitysten muodostumisen kautta käsiksi
erilaisten käyttäjien päämääriin, tavoitteisiin ja motivaatioihin. Tällaisen tiedon hankkimisen mahdollistaa
esimerkiksi koemarkkinoitava tuotekonsepti. Suunnitteluempatia eli osallistuminen käyttäjän arkeen ja
käyttäjien osallistaminen suunnitteluun ovat tässä avainasemassa (Miettinen, 2011).
Erilaisten tuotekokeiluiden ja koemarkkinoinnin kautta syntyneitä tuotesuhteita tarkastelemalla voidaan
huomata, miten tuote asettuu suhteessa kuluttajien valintoihin (Miettinen, 2011). Esimerkiksi yksityiselle
kuluttajalle suunnattu digitaalinen valokoru voi ”kilpailla” ostopäätöksestä design-valaisimen tai
taideteoksen kanssa, vaikka valokoru ei selvästikään ole perinteisessä mielessä valaisin- tai taidemarkkinoilla.
Muuttuva tilanne esimerkiksi uusien kilpailevien tuotteiden myötä antaa aiheen palata takaisin
suunnittelupöydälle pohtimaan tuotteen semanttisia viittauksia.
2.2 Markkinamuotoilu
Markkinamuotoiluajattelun keskeinen näkökulma perustuu siihen, että markkinat ovat pikemminkin hyvän
tuotekehityksen ja strategisen ajattelun seuraus kuin lähtökohta (Nenonen ja Storbacka, 2010). Esimerkiksi
perinteisesti taiteellisista ja valmistusteknisistä lähtökohdista muotonsa saava koru voi olla
tuotesemanttisesti osumatarkka tietyille käyttäjäprofiileille (Miettinen, 2011). Tässä näkökulmassa
uudenlaisen tuotteen ympärille voi muodostua kehitystyön edetessä uudet hienojakoiset markkinat
(Nenonen ja Storbacka, 2010). Kokeileva kehittäminen kytkeytyy läheisesti käyttäjäprofiilien tunnistamiseen
ja markkinamuotoiluun, koska olemalla iteratiivisesti vuorovaikutuksessa ihmisiin luodaan
asiakasymmärrystä ja löydetään potentiaalisia asiakkaita (Sims, 2011; Nenonen ja Storbacka, 2010).
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Käyttäjäprofiililla tarkoitetaan tapaa käyttää tuotetta tai palvelua. Ero perinteiseen kohderyhmäajatteluun
on siinä, että esimerkiksi kulutustavoiltaan, ikäluokaltaan tai koulutustaustaltaan erilaiset ihmiset voivat
käyttää tiettyä tuotetta täysin samalla tavalla. Tuotteen käyttäjiä voidaan käyttökokemusten perusteella
asettaa erilaisiin kategorioihin, kuten epävarma, perehtynyt, etsijä, jne. Tällaisista kategorioista muodostuvat
käyttäjäprofiilit kertovat, onko jossain tuote-palvelukokonaisuudessa esimerkiksi osia, joita kukaan ei käytä
tai olisiko jokin profiili valmis maksamaan jostain uudesta tuotteen tai palvelun elementistä. Käyttäjäprofiilin
luominen voi lähteä liikkeelle yhdestä ainoasta asiakkaasta ymmärtämällä hänen elämäänsä mahdollisimman
syvällisesti. Tämän jälkeen voi sitten peilata isompaan kokonaisuuteen, miten yleinen kyseinen profiili on.
Noin viiden käyttäjäprofiilin tunnistamisella yhdestä tuotteesta päästää yleensä jo pitkälle (Miettinen, 2011;
Sims, 2011).
Markkinamuotoilunäkökulman ja käyttäjäkeskeisen kokeilevan kehittämisen käyttöönotto vaatii
organisaatioissa huomattavia johtamis- ja toimintatapainnovaatiota. Tuote- ja suunnittelijakeskeisestä
innovoinnista poisoppiminen voi olla haastavaa. Tämä on kuitenkin tärkeää, sillä uusien arvolupausten ja
markkinoiden luominen perustuu entistä syvemmän asiakasymmärryksen muodostamiseen, mikä on
nähtävä organisaatioissa avainprosessina. On tehtävä päätöksiä ja rajauksia siitä, mitä asioita voidaan
ylipäätänsä tietää etukäteen ja mitkä kysymykset voi ratkaista vasta asiakasrajapinnan kautta. Samalla
tarvitaan käyttöön uusia asiakasymmärryksen luomisen menetelmiä (Tikka ja Gävert, 2014; Miettinen, 2011;
Nenonen ja Storbacka, 2010).
2.3 Ajatusmallien muotoilu markkinamuotoilun keskeisenä osana
Markkinamuotoilu voidaan jakaa kolmeen pääosaan: ajatusmallien, liiketoimintamallien ja
markkinakäytäntöjen muotoiluun (kuva 1). Ajatusmallien muotoilu on näistä abstraktein. Konkreettisuus
lisääntyy siirryttäessä kohti markkinakäytäntöjen muotoilua. Näiden kaikkien muotoilutyyppien tulisi
tapahtua arvoverkosto-/ekosysteemitasolla, koska se mahdollistaa itselle sopivien uusien markkinoiden
luomisen osana tuote- tai palvelukehitystä (Nenonen ja Storbacka, 2010). Käytännössä markkinat alkavat
muotoutua potentiaalisten asiakkaiden ja kumppaneiden innostuessa kehitettävästä kohteesta niin paljon,
että he sitoutuvat ostamaan tuotteen ja/tai osallistumaan kehitystyöhön. Esimerkiksi effektuaatioteoria
(Sarasvathy, 2009) käsittelee uusien markkinoiden muodostumista tästä näkökulmasta.

Kuva 1. Markkinamuotoilun elementit (Nenonen ja Storbacka, 2010; muokattu).
Tässä artikkelissa keskitytään markkinamuotoilun elementeistä ajatusmallien muotoiluun, joka on
elinkeinoelämässä huomattavasti heikommin tunnettu ja sovellettu alue kuin liiketoimintamallien ja
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markkinakäytäntöjen muotoilu. Tämä on valitettavaa, sillä innovaatiotoiminnassa elintärkeän syvällisen
asiakas- ja toimintaympäristöymmärryksen hankkiminen jää tällöin paitsioon (Furr ja Dyer, 2014). Toisaalta
myös ajatusmallien muotoilun tieteellinen tutkimus on ollut vähäisempää kuin liiketoimintamallien tutkimus.
2.4 Tarinankerrontamenetelmät ajatusmallien muotoilussa
Ajatusmallien muotoilun olennainen osa on kyseenalaistaa nykyinen toiminta tai nykyiset tuotteet ja
palvelut. Vain tämä mahdollistaa radikaalisti uuden luomisen. Toisaalta ajatusmallien muotoilussa ovat
tärkeässä roolissa jaettujen merkitysten luominen ekosysteemin eri tahojen välille. Kolmas olennainen
ajatusmallien muotoilun osa on hienojakoisten markkinoiden luominen. Tämä kytkeytyy aiemmin esitettyyn
käyttäjäprofiilinäkökulmaan. Perinteinen markkinoiden käsittely esimerkiksi tuotteen ja maantieteellisen
alueen kombinaationa on auttamatta vanhanaikainen (Nenonen ja Storbacka, 2010). Tässä artikkelissa
keskitytään ajatusmallien muotoilussa erityisesti merkitysten luomiseen, minkä tukena käytetään
tarinankerrontamenetelmiä.
Tarinallistaminen on inhimillistämistä ja merkityksellistämistä. Sillä luodaan brändiä tukeva maailma
tuotteiden ja palveluiden ympärille (Kalliomäki, 2010). Tuotteen tai palvelun semanttisten viittausten eli
varsinaisen tuote- tai palvelumuotoilun on luonnollisesti kytkeydyttävä brändilupaukseen, tuotteen käyttöön
ja haluttuihin mielikuviin. Tarinallistamisessa tarkastelun kohteeksi otetaan myös ihminen kuluttajana.
Kuluttajat puhuvat ja siten tuottavat omilla tarinoillaan uusia merkityksiä tuotteista ja mielikuvista.
Muotoilluissa tuotteissa/palveluissa tai mielikuvissa sekä tavassa käyttää tuotteita on toisiinsa kytkettynä
valtaisa sosiaalisen todellisuuden merkitysten kirjo. Nykymuotoilijan ammattitaidossa tulisi yhdistyä
innovatiivinen suunnittelutyö, liiketaloudellinen ja tekninen osaaminen, asiakastietämys sekä
yhteiskunnallinen herkkyys. Se tarkoittaa ymmärrystä yhteiskunnan, ihmiskäsityksen ja merkitysten
muutoksesta, joka kytkeytyy tuotetarinoihin, kulutukseen ja tuotteiden elinkaareen (Hämäläinen ja Vilkka,
2012).
Ääripää tarinoiden leviämisessä ovat ns. leimahduspisteet, joissa tietoisuus yrityksestä, tuotteesta tai
palvelusta räjähtää sen päästessä erityisen huomion kohteeksi (Hamel, 2012; Gladwell, 2000). Leimahduksen
voi saada aikaa esimerkiksi suositun blogin pitäjän kirjoittama tai laajalevikkisessä lehdessä julkaistu juttu,
kuten kävi naisten vaatteiden vuokrauspalvelussa Rent the Runwayssa (Furr ja Dyer, 2014). Tarinat ja huhut
alkavat tällöin levitä nopeasti ja ennalta arvaamattomasti. Ihmisten keskinäiset ja oma-aloitteiset keskustelut
tuotteesta oikeissa asiayhteyksissä voivat ovat pitkällä aikavälillä hyvin tärkeitä asioita brändin
rakentamisessa. Käyttäjien kanssa luotujen tarinoiden ja mielikuvien muotoilussa perinteisen brändin
hallinnan tiukka kontrolli ei päde, vaan tarinat voivat alkaa elää myös ”omaa elämäänsä”. Tätä kautta voi
syntyä myös tarinoita, jotka eivät ole yrityksen näkökulmasta halutunlaisia (Mossberg ja Johansen, 2004).
3.DIGITAALISTEN VALOKORUJEN TARINAT - EMPIIRINEN CASE-TUTKIMUS
Tutkittavana tapauksena tässä artikkelissa ovat ns. digitaaliset valokorut, joita suunnittelutiimi kehitti
yhdessä eri sidosryhmien kanssa. Valokorut ovat yksi digitaalisten korujen tuoteryhmä. Kuvassa 2 on esitetty
esimerkit kahdesta lediteknologiaan perustuvasta valokorusta.
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Kuva 2. Digitaalinen valokoru.
Digitaaliset korut ovat maailmalla uusi tuoteryhmä, jolla ei ole vielä vakiintuneita markkinoita, minkä takia
asiakasymmärryksen hankkiminen oli innovointityössä avainasemassa. Taulukossa 1 on esitetty valokorujen
innovoinnin yhteydessä käytetyt käyttäjätutkimusmenetelmät sekä niillä tavoiteltavat asiat. Käytetyt
menetelmät liittyvät pääasiassa muotoiluetnografian ja laadullisen käyttäjätutkimuksen alle.
Muotoiluetnografia on suunnittelutyön alkuvaihetta tukeva filosofia, jossa keskeisessä roolissa on
vuorovaikutus suunnittelijoiden ja tuotteen käyttäjien välillä. Käyttäjätutkimus toteutettiin pääsääntöisesti
aikavälillä lokakuu 2013 – maaliskuu 2014. Koska valokoruja ei ollut vielä juuri markkinoilla saatavilla, niin
tutkitut käyttäjät olivat vasta potentiaalisia asiakkaita. Hyvin harvalla heistä oli aikaisempaa tietämystä
valokoruista – puhumattakaan aikaisemmista kokemuksista.
Taulukko 1. Valokorujen innovoinnissa käytetyt käyttäjätutkimusmenetelmät.
Tutkimusmenetelmä

Tavoite

Muotoiluluotaimet

Valokorujen todellisissa käyttötilanteissa esiin nousevat merkitykset. Käyttäjän tuotesuhteen ja
käyttökokemusten selvittäminen olivat tässä osiossa keskiössä.
Kyselyillä oli tavoite saada laajemmalta joukolta näkemyksiä valokorujen käyttäjäarvosta,
käyttötavoista, käyttäjäryhmistä sekä korumuotoilusta. Tässä menetelmässä käytettiin muista
menetelmistä poiketen määrällistä tutkimusta.
Tarkkailevan havainnoinnin tavoite oli saada tietoa valokorujen käyttäjien ensireaktioista.
Valokorujen suunnittelutiimin jäsenet laittoivat valokorut itselleen päälle nähdäkseen muiden
reaktioita niihin ja myös keskustelivat heidän kanssaan (haastattelukytkentä).
Tavoite oli syventää valokorukonseptia sekä löytää valokoruille erilaisia sovelluskohteita. Myös
valokorujen suunnittelutiimin jäsenet työskentelivät osassa työpajoista.
Tavoite oli saada esiin käyttäjien fiiliksiä valokoruista sekä näkemyksiä siitä, mistä valokoruja
haluttaisiin ostaa, ja toisaalta mikä voi estää valokorujen ostamista.
Tavoite oli saada ryhmältä näkemyksiä valokoruista ja niiden tarinoista. Toinen tavoite oli
osallistaa väkeä valokorujen ja niiden markkinoinnin suunnitteluun.

Kyselyt
Tarkkaileva havainnointi
Osallistuva havainnointi
Konseptointityöpajat
Käyttäjien tarinat
valokoruista
Facbook-ryhmä

Seuraavaksi käydään käyttäjätutkimusmenetelmä kerrallaan läpi, mitä tehtiin ja mitä tuloksia saavutettiin.
Käyttäjätutkimuksen päätavoite oli tuottaa tietoa valokorutarinoiden luomisen tueksi. Syntyneet tarinat taas
palvelisivat valokorujen tuotekehitystä ja brändin rakentamista jatkossa.
3.1 Muotoiluluotaimet
Valokorujen koekäytön ja luotaimien tavoite oli tutkia arjesta esiin nousevia korujen käyttöön liittyviä
merkityksiä ja kuinka käyttäjät kokivat valokorujen käytön. Valokoru annettiin käyttöön 10 koekäyttäjälle
yhden tai useamman päivän ajaksi. Käyttäjät saivat itse valita mieleisensä korumallin käyttöönsä yhdeksästä
eri mallivaihtoehdosta. Muotoiluluotaimiin perustuva tutkimus sisälsi kaksi vaihetta. Ensimmäisessä
vaiheessa käytettiin yksinkertaista luotainta (kuva 3).
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Kuva 3. Yksinkertainen muotoiluluotain.
Koekäyttäjien tehtävä oli täyttää luotain aina, kun syntyy joku valokoruun liittyvä tilanne, kuten
vuorovaikutus jonkun muun ihmisen kanssa. Koekäyttäjän tuli tällöin kuvata luotaimeen lyhyesti tilanne sekä
kokemukseen liittyvä tunnetila. Tällä tavalla saatiin tietoa siitä, millaisissa tilanteissa valokoru on
parhaimmillaan ja millaisiin tilanteisiin korun ei koeta sopivan. Ääritilanteiden lisäksi oli tavoitteena saada
tietoa myös erilaisista käyttötilanteista eli milloin koekäyttäjä halusi laittaa valokorun päälleen. Yhteensä
luotaimia palautettiin 25 kappaletta.
Toisessa luotainvaiheessa luotainta laajennettiin (kuva 4). Tässä vaiheessa koekäyttäjää ei pyydetty
kirjaamaan luotaimeen ylös jokaista valokorun käyttökokemusta erikseen, vaan muodostamaan käyttöjakson
lopuksi kokonaisnäkemys valokorun käytöstä. Tämän luotaimen täytti kolme valokorun koekäyttäjää, joilla
valokoru oli koekäytössä useita päiviä.

Kuva 4. Laajempi muotoiluluotain.
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Korujen koekäytöstä saatiin luotaimien avulla seuraavia näkökulmia:
Valokoru nähtiin enemmän taide-esineenä kuin elektronisena laitteena. Toisaalta etenkin nuorten
keskuudessa syntyi myös teknisiä kysymyksiä tyyliin ”Onko tuo sellainen laserkoru” tai ”Soittaako

koru myös musiikkia?”. Tällaisten näkemysten kautta voisi lähteä leviämiään uusia tarinoita, mikä
auttaisi löytymään myös uusia asiakasryhmiä.
Hopea tai muu laadukas materiaali nähtiin selkeänä lisäarvona varsinkin yli 30-vuotiaiden naisten
keskuudessa.
Valokoru haluttiin laittaa päälle erityisesti juhliin ja tapahtumiin, kuten pikkujouluihin ja
konsertteihin. Toisaalta korujen nähtiin toimivan myös arjessa – ainakin ilman valoa
Korun muotoiluilla oli merkitystä – koekäyttäjät halusivat etsiä mallivaihtoehdoista mieleisensä ja
yleensä löysivätkin sellaisen. Henkilökohtaista räätälöintiä ei kukaan koekäyttäjistä kertonut
ainakaan oma-aloitteisesti odottavansa, mutta henkilökohtainen tuotesuhde näytti vahvalta –
huomattavasti vahvemmalta kuin muihin elektronisiin tuotteisiin (taidetta tekniikan sijasta).
Värivaihtoehdot (joita oli yleensä koruissa seitsemän) olivat tärkeitä. Suurin osa löysi nopeasti
suosikkivärinsä ja kertoi, että eri tilanteessa ja eri asun kanssa voisi käyttää toista väriä. Valkoista
valoa toivottiin lisäväriksi, koska se sopisi ehkä paremmin suomalaiseen ajattelumaailmaan.
Moni ihmetteli, että mikä koru tuo oikein on – ”Palaako siinä valo vai onko tuo heijastus?” Valokorut
herättivät näkijöissään uteliaisuutta ja kiinnostusta. 85 %:ssa käyttötilanteista rastitettiin
pienemmissä luotaimissa jompikumpi kahdesta ylimmästä hyvän fiiliksen kohdasta. Tutut kertoivat
mielipiteensä innokkaasti mutta suomalaiseen tyyliin ventovieraat arastelivat vaikka varovaisesti
koruja katselivatkin ja supisivat että ”onko siinä joku valo päällä?”.
Erityisesti positiiviset ja ulospäin suuntautuneet ihmiset näyttivät innostuvan valokoruista.
Osa ei pitänyt korujen suuresta koosta, kun taas osa arvosti nimenomaan sitä. Melko moni piti koruja
kuitenkin melko painavana.
Koekäytön aikana saatiin myös suoria tarinanpätkä tyyliin: ”Valokoru tuo iloa minun ja muiden
elämään”, ”Kantaisin valokorua ylpeänä”, ”Valokorut ovat näyttävän muhkeita”, ”Ilmaiseeko tuo
koru tunteita?”, ”Todella upea koru. Haluaisin heti tuollaisen”, ”Ostaisin vaimolle Joululahjaksi” ja ”
Vaihtaako se väriä? Eikö se ollut äsken punainen?”
Koruille haluttiin antaa myös omia nimiä, kuten ”Globus”, ”Tuike” ja ”Valotar”
Arkikäytössä koru sai myös muutamia paheksuvia näkemyksiä tyyliin ”miksi yrität tuoda itseäsi
esille”. Kaikkiin tilanteisiin koru ei sovellu valon kanssa – esimerkiksi hautajaisiin tai kun joku muu on
huomion keskipisteenä. Käyttäjien mielestä olikin tärkeää, että koru olisi näyttävä myös ilman valoa.
Yhtenä uutena potentiaalisena käyttäjäryhmänä löytyivät lemmikit – ”Voisin ostaa myös koiralleni
valokorumaisen pannan”.
Paranormaalejakin hetkiä koettiin. Korun valo ei toiminut yhden koekäyttäjän päällä lainkaan, mutta
toimi normaalisti heti toisen käyttäjän kokeillessa perään. Joillakin patterit kestivät selvästi
pidempään kuin muilla – ”Saako valokoru ihmisen positiivisuudesta energiaa?”
3.2 Kyselyt
Kyselyiden tavoite oli saada tietoa valokorujen käyttäjäarvosta, käyttötilanteista, käyttäjäryhmistä sekä
korumuotoilusta. Tämä oli ainoa käyttäjätutkimuksen osio, joka painottui määrälliseen tutkimukseen.
Käyttäjätutkimuksen yhteydessä toteutettiin kolme kyselyä. Eniten vastuksia (145 kpl) saatiin Lappeenrannan
teknillisellä yliopistolla ja Saimaan ammattikorkeakoululla järjestetyn ABI-päivän yhteydessä (kyselylomake
esitetty kuvassa 5). Lisäksi kyselyt toteutettiin Euroopan suurimmilla korualan Inhorgenta-messuilla
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Münchenissä sekä 3D-tulostuksen Euromold-messuilla Frankfurtissa, joista saatiin yhteensä 58 vastausta.
Näillä messuilla kyselylomake poikkesi jonkin verran kuvassa 5 esitetystä lomakkeesta.

Kuva 5. ABI-päivien kyselylomake.
ABI-päivien yhteydessä tehdyn kyselyn vastaajista 22 % oli ulkomaalaisia – pääosin Euroopasta. Vastaajissa
naisten ja miesten keskinäinen osuus oli 63-37% ja ikähaitari 16 – 65 vuotta. Vastaajien keskiarvoikä oli noin
25 vuotta. Vastausten perusteella valokorun keskiarvohinnaksi arvioitiin 217 eur ja mediaanihinnaksi 151 eur.
Hintahaitari oli peräti 1 – 2 000 eur. Toinen selvityksen kohde oli, millaisista korumalleista pidettiin eniten.
Kuvassa 6 on esitetty näytillä olleet koruvaihtoehdot ja kuvassa 7 niiden saaman suosion jakauma. Vaakaakselilla on eri korumallit ja pystyakselilla niiden saamat pisteet.
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Kuva 6. Koruvaihtoehdot.
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Kuva 7. Eri koruvaihtoehtojen saama suosio.
Vastausten perusteella perinteisemmät korumuodot kiinnostivat myös digitaalisissa koruissa. Toisaalta
koruissa 1 ja 3 ollut monikerroksinen rakenne näytti vetoavan ihmisiin. Sen kautta koruista tuli ”eläväisempi”.
Toisaalta on huomattava, että kyselyjen yhteydessä ABI-päivillä toteutetussa osallistuvassa havainnoinnissa
huomattiin, että valokoruista eniten kiinnostuneet ihmiset pitivät paljon myös perinteisestä poikkeavista
korumuodoista (esim. mallit 8 ja 9).
Kolmantena kohtana kyselyssä selvitettiin käyttötilanteita, joissa valokoruja pidettäisiin. Kuvassa 8 on esitetty
vastausten jakauma. Iltajuhla, Joulu/Pikkujoulu ja bilettäminen saivat selvästi eniten huomiota. Näistä kaksi
ensimmäistä korostui erityisesti hieman iäkkäämmän väen osalta ja bilettäminen nuoremman väen
keskuudessa. Osallistuvassa havainnoinnissa ja korujen koekäytön yhteydessä selvisi, että eniten valokoruista
kiinnostuneet ihmiset halusivat pitää koruja myös arkikäytössä, mutta silloin pääsääntöisesti ilman valoa.
Festarit/keikat-, teatteri/ooppera. sekä järjestöt/seurat-käyttötilanteet tulisi tutkia tarkemmin niiden
ihmisen kanssa, jotka ovat näissä tilanteissa erityisesti mukana. Esimerkiksi museon näyttelyn avajaiset
(esitellään tarkemmin tarkkailevan havainnoinnin kappaleessa) osoittivat, että yhteisöt voisi olla
potentiaalinen käyttäjäryhmä. Toisaalta museon avajaisten perusteella selvisi, että tapahtumien keskeiset
henkilöt voisivat tuoda itseään esiin valokorun avulla. Toisessa yhteydessä havaittiin Googlen henkilöiden
käyttävän yhdessä esittelytilaisuudessaan valokorumaista pinssiä.
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Kuva 8. Valokorujen eri käyttötapojen suosio.
Inhorgenta- ja Euromold-messuilta saatiin yhteensä 58 vastausta. Lisäksi messuvieraiden kanssa käytiin
keskusteluja digitaalisista koruista. Messujen perusteella syntyi seuraavia näkökulmia:
”Digitaalinen koru” ei ole hyvä termi käytettäväksi markkinoinnissa. Termi aiheuttaa sekaannusta ja
on teknispainotteinen.
Ihmisten reaktiot olivat yllättyneitä, hämmästyneitä ja uteliaita
Saatiin hyviä tarinan osia tyyliin ”Digikorut ovat hauskoja, cooleja, mielenkiintoisia, kreisejä ja
fantastisia. Tähän suuntaa maailma on menossa!”.
Suomalaisuuden esiintuominen kehityspaikkana on valtti. Suomella on hyvä maine.
Messuvieraat alkoivat tuoda omia ideoita valokorumateriaaleiksi (esim. posliini ja hiili) ja korujen
ominaisuuksiksi (esim. langaton lataus ja iPod:n sijoittaminen kaulakoruun).
Toivottiin pienikokoisempia ja kevyempiä malleja sekä lisää yksityiskohtia. Yhtä moni piti kuitenkin
näytillä olleita malleja heille sopivina. Design sai palautetta miehekkyydestään,
vanhanaikaisuudestaan ja massiivisuudestaan. On kuitenkin huomioitava, että messuilla oli
pääasiassa konservatiiveja ammattilaisia, jotka eivät ole välttämättä suvaitsevimpia perinteisestä
poikkeavia korumuotoja kohtaan. Kaikkia ei kannata pyrkiä miellyttämään, koska silloin on
markkinoilla jo valmiina kova kilpailu ja vahvat brändit vastassa.
Jos ideat on uusia, niin miksei designkin voisi olla eli haastetaan korua vielä kokonaisvaltaisemmin?
Akkujen kesto herätti kysymyksiä – samoin markkinapositio. Jos valokoru mielletään krääsäksi, niin
sen hinta olisi maksimissaan 20-30 eur.
Valokorujen kohderyhmiksi nähtiin nuoret (erityisesti biletyskäyttö), homoyhteisöt tai muut
erityisryhmät (esim. fantasiakorut fantasiaelokuvien ystäville). Näkemys nuorista kohderyhmänä
poikkesi ABI-päiviltä saaduista huomioista. Ehkä nuoret voisivat syttyä, jos korua haastettaisiin
kokonaisvaltaisemmin, kuten edellä oli puhe.
Suurin osa vastanneista arvio hintaluokaksi/olisi valmis maksamaan digikorusta 200-300 eur.
Lisäksi messuilla havaittiin, ettei muilla näytteille asettajilla ollut esittää digitaalisia koruja. Toisaalta
osa vierailijoista oli törmännyt joissakin yhteyksissä digikoruihin (mm. ”tiedän konseptin
kännykkärannekorusta”ja ”tyyppi Prahassa tekee ledeillä ja kivillä juttuja”).
3.3 Tarkkaileva havainnointi
Tarkkailevan havainnoinnin päätavoite oli nähdä käyttäjien ensireaktioita valokoruista. Tarkkailevaa
havainnointia tehtiin aina, kun suunnittelijat näkivät ihmisiä valokorujen kanssa – olivat he sitten katsomassa,
hypistelemässä, kokeilemassa tai käyttämässä valokoruja. Elekieli, korun koskettelu sekä puheen tyyli ja
sisältö kertoivat, milloin valokorut ihastuttivat ihmiset. Noin 5 - 10 % valokorun nähneistä koki wow-efektin
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ja seuraavat 15 - 20 % tarkastelivat niitä suurella mielenkiinnolla. Ihmetystä ja uteliaisuutta korut herättivät
suurimmassa osassa ihmisistä. Osa myös kammoksui valokoruja.
Esimerkkinä tarkkailevasta havainnoinnista oli tilanne, jossa valokorut annettiin käyttöön viidelle museon
näyttelyavajaisten yhteyshenkilölle (kuva 9). Avajaisissa oli mukana kaksi valokorujen suunnitteluryhmän
henkilöä tarkkailemassa, kuinka koruja käyttävä museohenkilöstö sekä avajaisvieraat suhtautuivat
valokoruihin ja niiden kantajiin. Museohenkilöstö oli valoloruista aivan innoissaan. Toisaalta selvisi, että eri
valokorumalleja tarvitaan, sillä jokainen viidestä henkilöstä löysi vaihtoehdoista selkeän suosikkinsa. He eivät
halunneet edes kokeilla muita malleja avajaisten aikana. Valokoruilla oli avajaisissa myös selkeä funktio, sillä
tämän tyylisissä yleisötapahtumissa valokorujen avulla pystyt tunnistamaan helposti henkilöt, joilta voi kysyä
lisätietoa.

Kuva 9. Tarkkailevaa havainnointia museonäyttelyn avajaisissa.
Museoavajaisissakin supistiin perinteiseen suomalaiseen tyyliin ”Näenkö oikein, että onko tuossa korussa
valo?”. Tällaiset yleisötapahtumat toimivat luontevana huhujen ja tarinoiden lähtöpisteenä. Eniten
näkyvyyttä saanut valokoru oli kuitenkin suunnitteluryhmän tekemä efektikoru Iron Sky The Coming Raceelokuvaan. Tämä koru ylitti laajasti uutiskynnyksen Suomessa ollen potentiaalinen leimahduspiste. Valtavaa
leimahdusta siitä ei kuitenkaan lopulta syntynyt, mutta tietoisuus digitaalisista koruista kyllä kasvoi.
Suunnittelijaryhmän jäsenet tekivät tarkkailevaa havainnointia valokoruista myös lasten kanssa. 3-10vuotiaat lapset innostuivat poikkeuksetta valokoruista. Perinteiset korut valokorujen rinnalla ei merkinneet
heille käytännössä juuri mitään.
3.4 Osallistuva havainnointi
Tarkkailevan havainnoinnin tyyliin myös osallistuvan havainnoinnin tavoite oli nähdä ihmisten reaktioita
valokoruihin. Toisaalta haluttiin myös saada lisätietoa keskustelemalla eninten valokoruista ihastuneiden ja
”vihastuneiden” henkilöiden kanssa. Kaksi henkilöä valokorujen suunnitteluryhmästä teki tätä työtä. Tätä
tehtiin erityisesti aiemmin mainitun ABI-päivän yhteydessä, jossa ihmiset saivat kokeilla päällään valokoruja
ja ottaa itsestään myös kuvia. Kuvien ottamisen toivottiin auttavan siinä, että valokorusanoma lähtisi
leviämään sosiaalisessa mediassa. Ainakaan kovin suuresti näin ei kuitenkaan käynyt. Yksi syy tähän lienee
ihmisten varovaisuus ja toinen se, ettei kuvaustilanteen valaistussa ympäristössä valo saatu hienosti esiin.
Kolmas mahdollinen syy on tietenkin se, etteivät kuvia ottaneet nähneet valokorua kovin erikoisena juttuna.
Kuvia ottivat pääsääntöisesti alle 20-vuotaat nuoret naiset.
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Tärkeintä osallistuvassa havainnoinnissa olivat syvälliset keskustelut valokoruista ABI-päivillä eniten
kiinnostuneiden noin 10 ihmisen kanssa. Vastaavia keskusteluja oli myös annettaessa valokoruja luotainten
kanssa koekäyttöön sekä korujen ja luotainten koekäytöstä palauttamisen yhteydessä. Lisäksi
korusuunnitteluryhmän jäseniä osallistui pariin valokorujen ideointi- ja konseptointityöpajaan samassa
roolissa kuin muutkin osallistujat.
Tärkein löytö osallistuvasta havainnoinnista oli se, että osalla 40 vuoden molemmin puolin olevista naisista
näytti olevan valokoruihin muita selvästi innostuneempi suhde. He alkoivat keskustella niistä huomattavasti
muita syvällisemmin ja ehdottaa niihin myös parannuksia. He myös kysyivät heti, että mistä valokorun voisi
ostaa. Toinen innostunut ryhmä muodostui saman ikäluokan miehistä, jotka voisivat ostaa valokorun lahjaksi
puolisolleen. Kummankin edellä mainitun ryhmän ihmiset olivat elämänmyönteisiä, ulospäin suuntautuvia,
suvaitsevia ja hyvällä tavalla ikuisia hassuttelijoita/lapsia. Sen sijaan nuoret ja korkeasti koulutetut miehet
olivat valokorujen toiminnallisuuksiin usein pettyneitä – ”eikö näissä ole muka muuta digitaalista kuin valo?”
. ”Perusinsinöörit” eivät näytäkään kovin lupaavalta valokoruja ostavalta ryhmältä. Nuorisolle taas koruissa
pitäisi olla valon lisäksi jotain muutakin, kuten sensoreita, hologrammiratkaisu tai mp3-soitin. Tätä
näkemystä tukevan ainakin hetkittäiseksi hitiksi nousseet Axent Wear Cat-kuulokkeet, joissa on sisäiset ja
ulkoiset kaiuttimet, poikkeava kissankorva muotoilu sekä valaisevat ledit (IndieGogo website, 2014). Tässä
ratkaisussa korua on haastettu kokonaisvaltaisemmin (kuva 10).

Kuva 10. Korumaiset ledi-kuulokkeet.
3.5 Konseptointityöpajat
Käyttäjätutkimuksen aikana järjestettiin käyttäjätarinoiden kannalta muutama olennainen työpaja.
Ensimmäinen näistä oli virtuaalinen työpajakokonaisuus, jossa kaksi henkilöä suunnitteluryhmästä loivat
iteratiivisesti valokorujen markkinoinnin yleistarinan. Tarinan luomisessa käytettiin apuna siihen mennessä
ihmisiltä käyttäjätutkimuksen kautta saatuja näkemyksiä. Ensin tehtiin seuraava humoristinen valokorujen
syntytarina tarinahanojen aukaisemiseksi:
Historiankirjan kertovat Lappeenrannan linnoituksen syntyjuurten olevan 1600-luvulla, jolloin silloinen Viipurin ja Savonlinnan
läänin maaherra Johan Rosenhane meni raatihuoneelle ja perusti uuden kaupungin, Lappeenrannan. Tämä tarina on kuitenkin
urbaania legendaa. Todellisuudessa Lappeenranta perustettiin jo 1300-luvulla tartalalaisen sotapäällikön, Ivary Vimmin,
palatessa joukkoineen tiedustelumatkaltaan Ruotsista.
Ivary oli erittäin voimakastahtoinen ja julmakin johtaja, mutta hänellä oli yksi herkkä piirre. Hän rakasti koruja yli kaiken –
niin paljon, että käytti kaiken vapaa-aikansa niiden parissa puuhasteluun. Hän oli oman aikansa innovaattori. Ivaryn kädestä
syntyivät maailman ensimmäiset valokorut. Korut perustuivat kynttilän valoon, mikä tuotti niihin kiehtovaa elävyyttä –
Lappeenranta tanssi pimetessään korujen tahdissa. Tarinoiden mukaan Ivary valmisti jokaiselle rakastajattarelleen uniikin
valokorun.
Nykyisin Ivary XXX Vimm 30. polvessa tuottaa valokoruja omassa pajassaan Lappeenrannassa. Teknologia on kehittynyt,
mutta loppujen lopuksi kyse on ihan samasta asiasta kuin 700 vuotta sitten. Ivary hyödyntääkin luomistyössään esiesiesi…isänsä ideoita. Onneksi osa vanhoista piirustuksista ja maalauksista on säilynyt, jotta tämä historiallinen tietotaito on siirtynyt
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nykypäivään. Alkuperäisteokset löytyvät Ivaryn salaisesta korupajasta Lappeenrannasta, mutta näytämme niistä täällä
teillekin muutamia esimerkkejä digitaalisessa muodossa.

Syntynyttä hupitarinaa voisi ehkä käyttää jossakin tarkoituksessa jatkossa, mutta vakuuttavaksi tarinaksi siitä
ei kuitenkaan olisi. Tämän takia kaksi suunnittelijaa pallottelivat valokorutarinaa edestakaisin sähköpostin
välityksellä, jonka aikana tarina kehittyi huomattavasti. Noin 10 iteraatiokierroksen jälkeen tarina vietiin
näytille valokorujen konseptointityöpajaan 12 henkilölle. Työpajasta saadun palautteen perusteella syntyi
seuraava yleinen markkinointitarina valokoruille:
Valovoimaisuutta salaperäisyyttä, luonnon muotoja sekä erilaisiin tilanteisiin ja tunteisiin sopivia sävyjä. Valokoru viestii
tärkeitä hetkiä elämästäsi – iloisia ja surullisia, valoisia ja synkkiä. Kaikki yhtä upeita tarinoita, jotka ovat vahvistaneet sinua
elämän polulla. Koru elää mukanasi myös tulevissa unelmissa – suurissa ja pienissä hetkissä.
Valokoru on arvoituksellinen esine, joka muuttaa luonnettaan kiehtovien heijastumiensa ansiosta. Juuri kun luulet näkeväsi
jotakin, hahmotatkin jotain aivan muuta. Pienikin muutos voi olla merkittävä, kuten myös korun omistajan elämässä.
Meissä jokaisessa on luonnollista valovoimaa, josta meidän kannattaa nauttia ja jota voimme korostaa.

Samassa konseptointityöpajassa ideoitiin myös eri valokorumalleille nimiä. Kuvassa 11 on esitetty muutamia
valokorumalleja ja osallistujien niille keksimiä nimiehdotuksia. Osa muotoili myös lyhyitä korutarinoita tyyliin
”loistokas kuin syksyinen vaahtera”.

-Syksy, Vaahtera, Kraatteri,
Ruska, Lähde, Tulivuori
-Loistokas kuin syksyinen
vaahtera

-Revontulet, Laava, Tuli, Jää,
Liekki, Roihu
-Lämmin kuin nuotiohehku

-Lyhty, Välke, Pesäpuu,
Tulikärpäset, Oksa, Apollo

Kuva 11. Nimi- ja tarinaehdotuksia valokoruille.
Lisäksi konseptointityöpajoista on hyvä nostaa esiin valokorujen esittelyvideon tekeminen, johon kaksi edellä
mainittua suunnittelijaa otti mukaan videon teknisen toteuttajan ja musiikin säveltäjän. Budjetin ollessa
rajallinen tällä kertaa ei pystytty käyttämään näyttelijää. Videon voi katsoa Youtubesta osoitteesta
https://www.youtube.com/watch?v=EMKPseXXFSw&feature=youtu.be
Yksi tärkeä valokorujen konseptointityöpaja koski erilasten valokorujen käyttötapausten luomista. Neljän
henkilön ryhmä loi valokoruista yhteensä 12 käyttötapausta, jotka esitettiin sarjakuvan avulla. Yhdestä
käyttötapauksesta on esitetty esimerkki kuvassa 12. Kolmesta käyttötapauksesta tehtiin myös nopeat
videoprototyypit kuvaamalla ne kännykkäkameralla. Yksi näistä oli muotitietoinen ekokoira, jonka video
löytyy täältä https://www.youtube.com/watch?v=z9MFUD4hg20
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Kuva 12. Esimerkki valokorun käyttötapaustarinasta.
Yhdessä konseptointityöpajakokonaisuudessa syntyi myös digikorukirja (kuva 13), joka rakennettiin
virtuaalisella alustalla kahden suunnittelijaryhmän jäsenen ja kolmen potentiaalisen digikorukäyttäjän
yhteisössä. Käyttäjien näkemykset olivat tärkeässä roolissa vaikuttaen noin 20 %:sti lopputulokseen.

Kuva 13. Otteita digikorukirjasta.
3.6 Käyttäjien tarinat valokoruista
Aikaisemmissa käyttäjätutkimusvaiheissa 30 valokoruista innostuneelle potentiaaliselle asiakkaalle
lähetettiin sähköpostilla tarinointitehtävä, joka oli raamitettu valmiiksi. Ihmisiä pyydettiin täyttämään
jompikumpi alla esitetyistä tarinarungoista:
1.Ostaisin valokorun, koska se_____. Minusta valokoru on perinteiseen koruun verrattuna_____. Ostaisin valokorun
mielelläni_____(paikka x), koska______. Ostaisin sellaisen myös_____ (kenelle), koska_____ . Kertoisin valokoruista muille, että ne
ovat______. Ainoa asia, mikä minua arveluttaa valokoruissa on______.
Vapaasana:______.
2.En ostaisi valokorua, koska se_____. Minusta valokoru on perinteiseen koruun verrattuna_____. Valokoru soveltuu mielestäni
enemminkin______ (kohderyhmä/paikka), koska_____. Ostaisin valokorun jos______, koska______. Kertoisin valokoruista muille,
että ne ovat ______. Minua arveluttaa valokoruissa______.
Vapaasana:________.

Tehtävään saatiin 12 vastausta, jotka on esitetty taulukossa 2.
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Taulukko 2. Potentiaalisten asiakkaiden valokorutarinoita.
Nro

Tarina

Vapaasana

1

Ostaisin valokorun, koska se poikkeaa perinteisestä massatuotannosta. Minusta valokoru
on perinteiseen koruun verrattuna enemmän "tätä päivää". Ostaisin valokorun
mielelläni sen valmistajalta, koska työmies on palkkansa ansainnut. Ostaisin sellaisen
myös vaimolleni, koska hän ihastui kirjan kuviin. Valokoruista kertoisin myös muille, että
ne ovat "loistavia" lahjoja. Ainoa asia, mikä minua arveluttaa valokoruissa on virran
riittäminen:)
Ostaisin valokorun, koska sillä on uutuusarvoa. Minusta valokoru on perinteiseen koruun
verrattuna hauska. Ostaisin valokorun mielelläni tekijältä itseltään, koska haluaisin myös
tietää korusta ja sen käytöstä enemmän sekä kuulla korun tarinan. Ostaisin sellaisen myös
pojalleni (8v.), koska hän tykkää koruista ja tässä korussa olisi tällainen erikoisuus/uutuus.
Kertoisin valokoruista muille, että ne ovat hauskoja. Ainoa asia, mikä minua arveluttaa
valokoruissa on patterin vaihto tai että kuinka pitkä käyttöikä korulla on (patterin kesto).

Todella hienoja koruja!

2

3

4

5

6

7

8

9
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Ostaisin valokorun, jos se on esteettisesti miellyttävä tai jos siinä on jokin mielenkiintoinen
funktio. Minusta valokoru on perinteiseen koruun verrattuna "ikkuna tulevaisuuteen".
Ostaisin valokorun mielelläni koruliikkeestä tai tekijältä suoraan, koska tekijän avulla sitä
voidaan kustomoida mieleisikseni. Ostaisin sellaisen myös kummilapselleni, koska uskon
lasten pitävän valokoruista. Kertoisin valokoruista muille, että ne ovat elektroniikkaa
sisältäviä koruja. Ainoa asia, mikä minua arveluttaa valokoruissa on akun ja pakkasen kesto.
Minusta valokoru on perinteiseen koruun verrattuna hauska ja yllätyksellinen. Toki
perinteiselle korullekin on aikansa ja paikkansa, mutta valokoru tuo käyttäjälleen hyvää
mieltä ja leikkisyyttä. Korun kokeilu oli hauska kokemus ja osoitti mielestäni myös teiltä
tekijöiltä uudenlaista otetta ja asennetta.
Ostaisin valokorun, koska se on kiinnostava. Minusta valokoru on perinteiseen koruun
verrattuna erikoinen. Ostaisin valokorun mielelläni vaikkapa marketista, koska sen ei
tarvitse olla kallis. Ostaisin sellaisen myös tyttärelleni, koska hän haluaa olla mukana
uusissa jutuissa. Kertoisin valokoruista muille, että ne ovat mainioita pukukoruja ja sopivat
baari-iltaankin. Ainoa asia, mikä minua arveluttaa valokoruissa on niiden sisältämän
tekniikan kestävyys.
Ostaisin valokorun, koska se on kiinnostava. Minusta valokoru on perinteiseen koruun
verrattuna huomiota herättävä. Ostaisin valokorun mielelläni verkkokaupasta, koska se on
kätevintä. Ostaisin sellaisen myös liikelahjaksi koska edustaa innovatiivista ja uutta
ajattelua. Kertoisin valokoruista muille, että ne ovat erilaisia ja taatusti
edelläkävijöiden juttu. Ainoa asia, mikä minua arveluttaa valokoruissa on käyttöikä.
Ostaisin valokorun, koska se on uudenlainen ja erilainen. Minusta valokoru on perinteiseen
koruun verrattuna mielenkiintoinen ja näyttävä. Ostaisin valokorun mielelläni
koruliikkeestä, koska siellä voisin sovittaa eri malleja ja samalla saisin henkilökunnalta
kattavat taustatiedot ja käyttöohjeet koruun liittyen. Ostaisin sellaisen myös aikuiselle
kummilapselleni, koska valokorut ovat nuorekkaita. Kertoisin valokoruista muille, että ne
ovat kaikki erilaisia ja muuntautuvia. Ainoa asia, mikä minua arveluttaa valokoruissa on
niiden suuri koko.
Ostaisin valokorun, koska se on moderni, epätavallinen ja viehättävä. Minusta valokoru on
perinteiseen koruun verrattuna nykyaikainen ja yhdistää eri asioita. Ostaisin valokorun
mielelläni Lappeenrannasta, koska asun täällä ja on kiva kuin korukaupoissa saa löytää
erilaisia tuotteita! Ostaisin sellaisen myös siskolleni, koska se on uniikki. Kertoisin
valokoruista muille, että ne ovat kauniita. Ainoa asia, mikä minua arveluttaa valokoruissa
on myyntihinta.
Ostaisin valokorun, koska se on kaunis ja uniikki. Minusta valokoru on perinteiseen koruun
verrattuna erikoinen ja kiehtova idea. Ostaisin valokorun mielelläni netistä tai kultasepän/
korupajan liikkeestä, koska netistä on helppo ostaa ja kultasepällä tulee ainakin silloin
tällöin käytyä. Kertoisin valokoruista muille, että ne ovat kauniita ja yksilöllisiä. Ainoa asia,
mikä minua arveluttaa valokoruissa on niissä käytettävän virtalähteen kestoaika eli pitääkö
olla vaihtamassa paristoja parin tunnin välein. Samoin tämänhetkinen hinta on liian kallis
taloustilanteelleni.
Ostaisin valokorun, koska se on uusi ja erilainen, innovatiivinen tuote. Minusta valokoru
on perinteiseen koruun verrattuna monikäyttöisempi - sama koru muuntuu erilaisiin
asuihin ja tilanteisiin sopivaksi.
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Olisi hyvä tuoda esiin
suunnittelijan idea
kunkin mallin takana.
Myös korujen hyödyistä kannattaa kertoa
ostajille. Suunnittelijan
"kasvot" ovat tärkeää
markkinoinnissa.

Pidän itse pienistä
koruista, joten on hyvä,
jos mallistossa on
erikokoisia koruja.

11
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En ostaisi valokorua, koska se ei tämänhetkisen käsitykseni ja kokemukseni mukaan ole
minun tyyliseni. Minusta valokoru on perinteiseen koruun verrattuna hieman liian moderni
minulle. Valokoru soveltuu mielestäni enemmänkin esimerkiksi kulttuuri-alalle, koska se on
sopivan boheemi ja huomiota herättävä. Ostaisin sellaisen jos se olisi pienempi kokoinen
ja valo olisi ekologisesti tuotettu (en tiedä miten valo nyt tuotetaan), koska silloin se sopisi
omaan tyyliini paremmin. Kertoisin valokoruista muille, että ne ovat uutta teknologiaa
hyödyntäviä koruja, joissa valo voi vaihtaa väriä ja että ne ovat saaneet huomiota jopa TVuutisissa. Minua arveluttaa valokoruissa enimmäkseen se, ettei minulla ole niistä
kokemusta ja uskon niiden olevan melko kalliita.
Ostaisin valokorun, koska se on persoonallinen lahja itselle tai toiselle. Minusta valokoru
on perinteiseen koruun verrattuna näyttävämpi ja mielenkiintoisempi. Ostaisin valokorun
mielelläni liikkeestä tai ainakin henkilökohtaisesti sen valmistajalta, koska silloin saisin
hyvin tietoa korun taustasta ja syntyhistoriasta. Voisin tilata korun myös
nettikaupasta. Ostaisin sellaisen myös hyvälle ystävälle, koska tietäisin, mistä hän pitää ja
että hän arvostaisi lahjaani. Kertoisin valokoruista muille, että ne ovat uniikkia käsityötä ja
siksi ainutlaatuisia. Ainoa asia, mikä minua arveluttaa valokoruissa on niiden joskus ehkä
liian värikäs värimaailma, mutta värivalojakin voi onneksi itse muokata ja säädellä tilanteen
mukaan.

Kiitos teille, että sain
seurata digikorujen
kehitystyötä noin
vuoden verran.
Valokorun haluaisin
myös hankkia itselleni,
kun siihen tulee
mahdollisuus.

Tämä oli hyvä käyttäjätutkimuksen muoto. Se innosti vastaajia ja se oli helppo sekä kustannustehokas
toteuttaa. Lisäksi syntyneillä tarinoilla on hyvä käyttöarvo – jos ei suoraan niin yhdistellen ja jalostaen.
3.7 Facebook-ryhmä
Facebook-ryhmän tavoite oli testauttaa tuotekonsepteja ja -tarinoita sekä kehittää niitä yhdessä eteenpäin
potentiaalisten valokorukäyttäjien kanssa. Ryhmä yritettiin kasata aikaisemman käyttäjätutkimuksen aikana
saaduista noin 170 kontaktista. Näille lähetettiin sähköposti, jossa kysyttiin kiinnostusta tulla mukaan
kehittämään valokoruja. Harva halusi kuitenkaan mukaan - suunnittelijaryhmän ulkopuolelta ainoastaan viisi
henkilöä. Tämän perusteella näyttäisi siltä, etteivät valokorut kuitenkaan kiinnostaneet kovin paljon ihmisiä.
Toisaalta on huomioitava, että 160 henkilön ryhmästä valtaosa eli 70 % oli nuoria, mikä ei ollut valokorujen
pääkohderyhmä. Toisaalta parin kommentin perusteella ihmisiä saattoi pelottaa lähteä mukaan, kun he eivät
tarkalleen tienneet, mitä heiltä olisi odotettu. Kovin paljoa ei haluta käyttää omaa aikaa sellaisiin asioihin,
joista ei olla äärimmäisen kiinnostuneita tai joiden tulevaisuudesta ei olla varmoja, kuten valokorujen
tapauksessa oli. Käytännössä Facebook-ryhmän väki osallistui vain tykkäämällä julkaisuista. Facebookkokeilua olisi pitänyt suunnitella enemmän ja siinä olisi pitänyt olla huomattavasti aktiivisempi
sisällöntuottamisessa sekä porukan aktivoimisessa ja uusien käyttäjien hankkimisessa. Aikaa tähän ei ollut
käytettävissä kellään suunnitteluryhmästä riittävästi. Tällä tavalla toteutettuna kokeilua ei voi pitää edes
epäonnistuneena, vaan virheenä. Sosiaalisen median yhteisön hoitaminen vasemmalla kädellä on
ajanhukkaa.
Käyttäjätutkimuksen aikana syntyivät seuraavat tarinat:
Humoristinen valokorujen syntytarina
Yleinen markkinointitarina
12 käyttäjä-/käyttötapaustarinan prototyypit kuvakäsikirjoituksina, joista kolmesta syntyi myös
videot
Valokorujen esittely video
12 potentiaalisen asiakkaan käyttäjätarinaa
Valokorukirja
Lisäksi käyttäjätutkimuksen perusteella löydettiin arvokkaita näkökulmia, joista jatkon kannalta tärkeimmät
on koottu taulukkoon 3.
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Taulukko 3. Käyttäjätutkimuksen kautta saadut arvokkaimmat näkökulmat valokoruista.
1960- ja 1970-luvulla syntyneistä naisista sekä heidän puolisoista löytyy potentiaalisin ostajaryhmä
valokoruille. Myös erilaiset yhteisöt ja huomion keskipisteenä olevat henkilöt ovat potentiaalisia ostajia.
Potentiaalisimpia yksityisiä käyttäjiä näyttävät olevan ulospäin suuntautuneet, keskituloiset, suvaitsevat
ja positiiviset ”hassuttelija”naiset. Lisäksi lapset innostuivat valokoruista.
Tietynlainen arjesta irrottautuminen tai arjen voimistaminen näyttää liittyvän valokoruihin.
Ulkomaalaisille esiin suomalaisuus – ehkä myös kansanperinne/”mystisyys”.
Tyylikkäästi muotoilluista ja hopeasta valmistetuista valokoruista ollaan valmiita maksamaan yli 200
euroa. Brändin tulisi erottua kuitenkin krääsästä. Lapsia varten tulisi kehittää edullisemmat korumallit.
Elektroniikkaa ei pidä korostaa markkinoinnissa, mutta siihen täytyy rakentaa luottamus.
Käyttäjiltä saatiin paljon fiiliksiin liittyviä näkemyksiä, joita voi hyödyntää markkinointiviestinnässä; esim.
”tuottaa ilo minulle ja muille” & ”muhkeita, cooleja, hauskoja, kreisejä…”
Korujen räätälöinti ei ole tarpeen, kunhan erilaisia vaihtoehtoja on tarpeeksi. Eri värivaihtoehdot olivat
myös tarpeellisia. Lisäksi korun on toimittava ilman valoa eli monikäyttöisyys on tärkeää.
Parille pienemmälle ja kevyemmälle mallille voisi olla kysyntää – samoin miesten ja lasten malleille.
Nuorisoa silmällä pitäen korua pitäisi haastaa kokonaisvaltaisemmin ja heidän osalta myös elektroniikkaa
voisi painottaa markkinoinnissa.
Kausiluontoisuus - Joulun ja Pikkujoulun aikaan näyttäisi olevan eniten haluja ostaa.

Miten käyttäjätutkimuksessa syntyneitä tarinoita ja näkökulmia voi hyödyntää jatkossa?
Käyttäjätutkimuksen ja tarinoiden luomisen päätavoite oli siis tukea valokorubrändin ja -tuotekonseptin
rakentamista. Käyttäjätutkimuksen aikana päästiin vaiheeseen yksi, mutta paljon syntyneestä aineistosta on
vielä analysoimatta ja hyödyntämättä. Suunnitteluryhmä on pohtinut mm. seuraavia jatkoaskelia:
Käyttäjätutkimuksen tuottamasta aineistosta on mahdollista luoda lisätarinoita (eri muodoissa,
kuten videot) eri käyttötarkoituksiin (esim. valokorun eri käyttötavat) sekä rakentaa sitä kautta
valokorujen ympärille brändiä. Myös tähän saumattomasti kytkeytyvä tuotepakkaus tarvitaan.
Valokorujen tuotteistaminen ja myyntiin saaminen on luonnollisesti yksi tärkeä tulevaisuuden askel.
Vaikka käyttäjätietoa on kerätty, niin olennaisin eli vahva markkinatesti vielä puuttuu. Ostaisivatko
ihmiset valokoruja ja jos eivät ostaisi, niin mitkä olisivat ostopäätöksenteon esteet. Aivan varmasti
yllätyksiä olisi tiedossa myös valokorujen kohderyhmissä sekä käyttötavoissa. Todellisten asiakkaiden
käyttökokemuksista tulisi luonnollisesti kerätä lisänäkemyksiä.
Edellä taulukossa 3 esitettiin myös uusia kysymyksiä, joita olisi tarpeen lähteä selvittämään esimerkiksi muiden käyttäjäryhmien potentiaali (mm. yhteisöt, lemmikit).
Nuoret ovat kiinnostava ryhmä. Pelkkä valo ei kuitenkaan näytä riittävän heille. Siten olisi hyvä lähteä
selvittämään, että voisiko valo yhdistettynä joihinkin muihin digitaalisiin ominaisuuksiin sekä
pelillisiin elementteihin innostaa nuoria enemmän. Ja pitäisikö myös perinteisen korun muotoa
lähteä haastamaan enemmän – vrt. Axent Wear Cat-kuulokkeet. Pidemmällä tähtäimellä on
kiinnostavaa nähdä, miten perinteiset korut enää vetoavat tuleviin sukupolviin – vai jyrääkö
digitaalisuus ne alleen.

4.JOHTOPÄÄTÖKSET
Tutkitussa valokorutapauksessa ei käytetty perinteistä suunnittelukeskeistä markkinatutkimusnäkökulmaa,
jossa lähdetään liikkeelle laajasta otoksesta ja pyritään löytämään määrällisen analyysin perusteella
potentiaalisimmat asiakassegmentit. Sen sijaan käytettiin kokeellista iteratiivista käyttäjätutkimusta sekä
laadullisia käyttäjätutkimusmenetelmiä, joissa yksittäistenkin ihmisten sanomisilla voi olla huomattava
merkitys asiakasymmärryksen muodostumiseen ja markkinoiden rakentumisen alkamiselle. Laadullinen
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käyttäjätutkimus tuottikin melko pienellä työllä hyvää tietämystä potentiaalisista asiakkaista ja auttoi
ensimmäisten tarinoiden luomisessa. Syntyneistä tarinoista olevasta aineistosta olisi mahdollista rakentaa jo
brändin ensimmäinen versio ja lähteä koeponnistamaan sitä markkinoilla. Tarkastellaan käyttäjätutkimuksen
tuloksia seuraavassa tutkimuksen teoreettisiin näkökulmiin peilaten.
4.1 Markkinamuotoilu
Käyttäjätutkimuksen yhteydessä tunnistettiin potentiaalisemmat käyttäjäryhmät, joista voisi lähteä
valokorujen markkinoinnin ja myynnin kohdentamisessa liikkeelle. Sen verran voisi kuitenkin vielä jatkaa
käyttäjätutkimusta, että perehtyisi syvällisemmin näiden käyttäjäryhmien ihmisten elämään – mitä he
kokevat merkityksellisenä elämässään; mm. mitä lehtiä he lukevat, millaisissa tapahtumissa he käyvät,
millaiset ovat heidän perhesuhteet jne. Tässä voisi käyttää apuna esimerkiksi empathy map-työkalua.
Viidenkin valokoruista aidosti innostuneen henkilön kutsuminen työpajaan auttaisi ymmärtämään näitä
ihmisiä paremmin ja luomaan tämän perusteella erilaisia käyttäjäprofiileita. Tämä taas auttaisi rakentamaan
brändiä sekä päättämään markkinapositioista. Sopivilla työkaluilla sekä hyvällä tuotekonseptoinnilla
vaihtoehtoisine tuotekuvauksineen ja skenaarioineen on mahdollista saada innostuneet maallikkoosallistujat pohtimaan myös vaikeita kysymyksiä. Markkinoiden muotoutumisen voi sanoa lähteneen
kevyesti liikkeelle jo käyttäjätutkimuksen toteuttamisen puolivuotisjakson aikana. Kyse ei kuitenkaan ollut
vielä myynnistä, koska valokoruja ei ollut tuotteistettu vielä myyntikuntoon asti.
4.2 Leimahduspiste
Valokoruissa ei saavutettu ns. leimahduspistettä viestinnällisesti. Iron Sky-efektikoru antoi siihen lehdistön
kiinnostuksen myötä mahdollisuuden, mutta valtavaa vaikutusta se ei kuitenkaan synnyttänyt. Toisaalta
tietoa valokoruista ei ole vielä juurikaan levitetty Internetissä. Yksi tulevaisuuden keino onkin laittaa kuvia
avoimesti jakoon Internetiin ja siten kokeilla, innostuisiko esimerkiksi joku huippubloggaaja niistä.
Innovaation eteneminen voi olla jopa yhdestä oikeasta ihmisestä kiinni. Nyt kuvien levitystä ei ole vielä tehty
tuotekehityksen ollessa kesken. Valokorujen konsepti on nopeasti muiden varastettavissa, jos valokorut
saisivat suuren huomion.
4.3 Ajatusmallien muotoilu
Markkinamuotoilun alla oleva ajatusmallien muotoilu on tämän tutkimuksen perusteella erittäin
potentiaalinen näkökulma innovaatio- ja kehitystoimintaan. Sen avulla saadaan erilaisia ihmisiä mukaan
innovointiin ja alkuvaiheessa keskustelut painottuvat teknisen jargonin sijasta fiiliksiin, millä on merkitystä
brändin rakentamisessa. Toisaalta käyttäjäkeskeiset tarinat selvästikin luovat yhteisen kielen ja
innostavamman impulssin kehitysryhmälle. Ajatusmallien muotoilun avulla saatiin luotua jo
käyttäjätutkimuksen aikana erilaisia tarinallisia markkinointiaineistoja eri käyttötilanteisiin. Paljon lisääkin on
mahdollista luoda käyttäjätutkimuksen tuottaman tiedon avulla. Toisaalta jo nykyisilläkin tarinoilla niitä
hieman hioen voisi lähteä ns. sinisen meren markkinoille, jottei kehitys mene taas perinteisen ylisuunnittelun
puolelle.
4.4 Kokeilevan kehittämisen soveltuvuus tarinoiden ja brändin rakentamiseen
Valokoruissa uusien käyttäjätutkimuskysymysten asettaminen ja tutkimusmenetelmien valinta kulkivat
rinnakkain nopeiden kokeilujen kanssa. Käytännössä uusi kysymys käynnisti uuden kokeilun, jossa käytettiin
vastausten saamiseksi siihen sopivinta käyttäjätutkimusmenetelmää. Pienetkin kokeilut antoivat valokorujen
potentiaalisista käyttäjistä arvokasta uutta tietoa. Käyttäjätutkimuksen etenemistä ei kuitenkaan suunniteltu
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etukäteen juuri lainkaan. Ennemminkin löydettiin matkan varrella uusia tietotarpeita ja eteen tuli mahdollisia
tilanteita/tapahtumia, joista uutta tietoa voisi hankkia.
Vauhtia voi kuitenkin sanoa olleen liikaa käytettävissä olleisiin resursseihin nähden. Tämä näkyi erityisesti
siinä, ettei yksittäisiä kokeiluja ehditty suunnitella ja reflektoida tarpeeksi hyvin. Esimerkiksi uusia
käyttäjätutkimuskysymyksiä ja käytettäviä tutkimusmenetelmiä ei pohdittu riittävän syvällisesti. Sinänsä
kokeilevan kehittämisen iteratiivinen prosessi sujui melko hyvin, mutta paljon parempaankin tulokseen olisi
ollut mahdollisuus päästä. Tätä haittasi myös se, että osalle suunnitteluväestä kokeileva kehittäminen ja
käyttäjätutkimus eivät olleet käytäntöinä tuttuja ennestään. Tällöin ei myöskään kunnolla ymmärretty niiden
merkitystä tarinoiden ja brändin rakentamisen tukena. Näiden asioiden kouluttamiseen olisikin pitänyt
käyttää alussa enemmän aikaa. Samoin olisi ollut hyvä luoda alkuun edes jonkinlainen raami, mitä
käyttäjätutkimuksella ja tarinoinnilla tavoitellaan, ja miten tavoite voidaan saavuttaa. Edellä esitettyjen
epäkohtien takia uusien tietotarpeiden tunnistaminen oli puutteellista. Tästä taas seurasi väärät tai huonosti
määritetyt käyttäjätutkimuskysymykset ja vajavaisesti suunniteltu kokeilu. Noidankehä oli siis valmis. Tämän
seurauksena välillä käyttäjätutkimuksessa tutkittiin toisaalta itsestäänselvyyksiä tai tutkimus ei tuottanut
relevanttia tietoa päätöksentekoa varten. Lopulta tämä näkyy luonnollisesti negatiivisena vaikutuksena myös
tarinoihin sekä brändin ja tuotekonseptin rakentamiseen. Todennäköisesti hiukan paremmalla
järjestäytymisellä olisi saatu parempi tulos aikaan. Käytännössä tähän olisi voinut riittää suunnitteluryhmän
yksi yhteinen lisäpalaveri jokaisen kokeilun välissä. Tästä saatiin näyttöä viimeisissä käyttäjätutkimuksissa,
joissa yhdessä paremmin määritellyt tietotarpeet, menetelmät ja kokeilut johtivat aikaisempaa parempiin
tuloksiin. Tästä oli hyvänä esimerkkinä käyttäjien itse luomat tarinat esitäytettyyn tarinapohjaan.
4.5 Käyttäjäkeskeinen kehittäminen
Potentiaalisia käyttäjiä saatiin osallistettua melko hyvin käyttäjätutkimukseen, mutta enemmänkin heitä olisi
saanut mukaan valokoruteeman oltua kiinnostava. Suunnittelijaryhmän resurssit eivät kuitenkaan riittäneet
tähän. Hyvä esimerkki tästä oli Facebook-ryhmän epäonnistuminen. Facebook kuitenkin tarjoaa erinomaisen
keinon hankkia tehokkaasti käyttäjätietoa esimerkiksi laittamalla tuotteiden ja tuotetarinoiden luonnoksia
vapaasti kommentoitavaksi. Vaikka päätökset jatkokehitettäviin versioihin tekisikin suunnittelijaryhmä, niin
käyttäjien integrointi kehitykseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lisää vähintään suunnitteluryhmän
sisällä luottamusta tuotekonseptin laatuun. Lisäksi käyttäjätietieto tuo esille sellaisia uusia näkökulmia, joita
suunnitteluryhmässä ei muuten olisi saatu selville. Lisäksi käyttäjiltä tullut palaute ja innostunut asenne
valokoruja kohtaan toimi suunnitteluryhmään päin tietynlaisena voimajuomana. Senkään merkitystä ei voi
väheksyä.
Kuten edellä mainittiin, niin suunnittelijaryhmän sisällä yhteistyötä olisi pitänyt olla kokeilujen välissä
enemmän – varsinkin kun mukana oli hyvin heterogeeninen ryhmä omaten taide-, muotoilu-, liiketoiminta-,
markkinointi- ja insinööriosaamista. Tutkitussa tapauksissa kokeilut perustuivat pääasiassa keskimäärin vain
kahden henkilön näkemyksiin. Suunnittelijaryhmä teki enemmän yhteistyötä vasta siinä vaiheessa, kun tässä
artikkelissa esitetyt kokeilut olivat jo loppusuoralla.
4.6 Jatkotutkimustarpeet
Jatkotutkimusta tarvitaan erityisesti kehitys- ja suunnittelutyön uusista haasteista. Tuotekehitystyötä
ammatikseen tekevien keskuudessa kuulee varsin usein puhuttavan, että suunnittelutyö kaikkine vaiheineen
ei juuri koskaan ole oppikirjamainen suoraviivainen prosessi. Yllättävät käänteet tiedon karttuessa ja uusien
tietotarpeiden löytyessä pakottavat tekemään muutoksia aiempiin päätöksiin. Toisaalta yksi
suunnitteluvaihe voi jakautua useaan osaan lomittain muiden vaiheiden kanssa. Huomattavaa joustavuutta
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tarvitaan, mutta kokeilukulttuuri ei voi kuitenkaan olla huonon suunnittelun ja hosumisen kulttuuria.
Käyttäjätutkimusten nopea asettelu sekä tutkimus- ja suunnittelutaidot ovat ratkaisevia. Joustavuus taas voi
olla yksilöllinen asennekysymys. Lopuksi, monialaista osaamista, keskinäistä luottamusta ja hyvää
yhteistyökykyä käsittävien suunnitteluryhmien merkitys kasvaa.
Toisaalta jatkotutkimustarpeita kohdistuu käyttäjätarinoiden rooliin brändin luomisessa ja ylläpidossa. Lisäksi
olisi kiinnostavaa tutkia uusia tapoja mitata tarinoiden leviämistä uusilla markkinoilla, jotka ovat perinteisten
markkinamäärittelyjen ja kuvausten ulkopuolella. Valokorujen osalta ei vielä päästy tutkimaan tätä ilmiötä,
jossa brändi rakentuu brändinomistajan kontrollin ulkopuolella. On muistettava, että asiakastarinoilla ja näkemyksillä on tutkimusten mukaan enemmän merkitystä muiden asiakkaiden ostopäätöksiin kuin
yrityksen itse luomalla markkinointiviestinnällä (Furr ja Duer, 2014).
Tarinankerronnallisia menetelmiä ja kokeilevaa kehittämistä brändin rakentamisen tukena olisi hyvä tutkia
varsinkin teknologiakeskeisissä pk-yrityksissä. Esimerkiksi suomalaisissa pk-yrityksissä ollaan keskimäärin
tässä vielä lapsenkengissä. Osalla uuden sukupolven nuorista yrityksistä alkaa kuitenkin olla jo oikeaa otetta
brändin rakentamisessa. Pk-yrityksillä ei ole suuryritysten tapaan hirveästi rahaa käytettävissä, joten
tarvitaan luovia, nopeita ja edullisia menetelmiä monipuolisen asiakasymmärryksen luomisessa ja
houkuttelevan tarinoihin perustuvan brändin rakentamisessa. Internet tarjoaa tähän oivan teknisen
apuvälineen.
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2.4 Metallica, effektuaalisen toiminnan malliesimerkki
Erno Salmela

Tiivistelmä
Artikkelin tarkoitus on ymmärtää syitä, miksi jotkut bändit pystyvät valloittamaan maailman ja luomaan
radikaaleja hyppäyksiä musiikkimaailmassa. Tutkittavana bändinä toimii Metallica, jonka historiasta
tarkastellaan 10 ensimmäistä vuotta ajanjaksolla 1981-1991. Tänä aikana Metallica nousi autotallibändistä
yhdeksi maailman suurimmista bändeistä. Bändi loi itselleen maailmanlaajuisen Metallica-markkinan ja oli
merkittävässä roolissa uuden thrash metal-musiikkigenren syntymisessä. Artikkelissa analysoidaan
effektuaatioteorian avulla, kuinka tämä tapahtui. Teoria auttoi löytämään tärkeitä menestystekijöitä
Metallican matkan varrelta. Tutkimuksen uutuusarvo liittyy siihen, ettei yritystoimintaan kehitettyä
effektuaatioteoriaa ole aiemmin kytketty bänditoimintaan. Toisaalta tutkimus tarjoaa jäsennettyä tietoa
siitä, mitä vaaditaan Metallican kaltaisen superyhtyeen syntymiseen.
Avainsanat: Effectuation, Metallica, thrash metal, entrepreneurship, effectual logic, market design, market
creation, causal logic

1.JOHDANTO
”Metallica, tuo ylivoimainen metallijumala, äänellään päät katkova julma pyöveli, raivopäinen vodkalla
toimiva mielipuoli, räjäytti tajunnat rynnätessään lavalle” (Metal Mania, 1983).
Metallicaa aloitellessa yhtyeen perustajille, Lars Ulrichille ja James Hetfieldille, ykköstavoite ei ollut rahan
tekeminen, vaan opetella soittamaan, rakentaa bändi, päästä soittamaan yleisölle, tehdä ensimmäinen oma
kappale ja tehdä oma albumi. Jo nämä tavoitteet osoittivat yrittäjämäistä asennetta, sillä monilta muusikon
aluista kolme viimeistä tavoitetta jää saavuttamatta. Ulrich ja Hetfield eivät unelmoineet aluksi rocktähteydestä ja naisten kaatamisesta sen avulla. He halusivat vain soittaa. 1980-luvun alkupuolella Metallica
erottui USA:ssa huomattavasti silloin pinnalla olleesta raskaan rockin ilmiöstä, glam-metallista. Siinä missä
Mötley Crue ja sen kaltaiset muut bändit meikkasivat ja pukeutuivat värikkäästi sekä nauttivat rocktähteydestä, niin Metallican jäsenet näyttivät rähjäisiltä ja vaatimattomilta kaduntallaajilta. Metallican
ulkoinen olemus oli monelle yhtä kuvottavaa kuin heidän musiikkinsakin. Ulrichin ja Hetfieldin muodostaman
voima-duon sisällä kuitenkin kuohui. He uskoivat omaan asiaansa ja veivät sitä vimmalla eteenpäin. Vuonna
1986, viisi vuotta perustamisensa jälkeenkin, he tienasivat bändikavereidensa tapaan ainoastaan $30
päivässä. Tämä ei heitä silloin suoranaisesti vaivannut. Riitti, että he tulivat jollain tavalla toimeen ja saivat
tehdä rakastamaansa asiaa. Vuosien 1987-1988 tienoilla tilanne alkoi muuttua nopeasti. Rahaa alkoi virrata
ovista ja ikkunoista sisään. Metallican jäsenet saivat näihin aikoihin myös ensimmäistä kertaa omat asunnot,
jonka jälkeen ei enää tarvinnut asua toisten nurkissa. Tehty työ alkoi näkyä myös maallisen mammonan
muodossa.
Metallican tarina kertoo ennen kaikkea omien arvojensa ja identiteettiensä mukaan toimineesta
voimakaksikosta. Ulrich ja Hetfield olivat luonteeltaan täysin erilaisia, mutta osasivat hyödyntää toistensa
vahvuuksia. Lisäksi he kykenivät rakentamaan ympärilleen menestykseen vaadittavan verkoston. Polku ei
ollut missään tapauksessa helppo, mutta omistautuneisuus, päättäväisyys, rohkea tarttuminen
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mahdollisuuksiin, aktiivinen verkostoituminen, valtavat keikkamäärät, kompromissien välttely ja tekemisen
meininki mahdollistivat yhden kaikkien aikojen menestystarinan syntymisen musiikkimaailmaan.
Suunnitelmallisuus ei kuulunut kaverusten hyveisiin. He eivät myöskään seuranneet alan trendejä eivätkä
ennustaneet tulevaa, vaan rakensivat itselleen mieluisan maailman tekemällä musiikkia omien
mieltymystensä mukaan. Lopulta taiteilija-asenteella työskennelleen parin musiikki kelpasi myös aika
monelle muulle, sillä nykyisin Metallica on maailman suurin heavy rock-bändi.
Tunnustan olevani kova Metallica-fani. Olen seurannut bändin etenemistä koko sen yli 30-vuotisen uran eli
tiedän bändistä paljon. Kuultuani vuonna 1983 Metallican debyytin, Kill´em Allin, ensisävelet
musiikkimaailmani muuttui ja se näkyy vielä tänä päivänäkin omassa arjessani. En ollut kuitenkaan koskaan
aikaisemmin ajatellut, että voisin kytkeä tätä tietämystä jollain tavalla tutkijan työhöni. Sitten törmäsin ja
tutustuin effektuaatioteoriaan ja saman tien välähti, että Metallica oli toiminut varsinkin uransa alkupuolella
hyvin pitkälle tämän teorian oppien mukaan. Innostuin asiasta ja aloin analysoimaan ja kirjoittamaan lähes
saman tien. Tuloksena tästä rupeamasta syntyi tämä artikkeli.
Effektuaatioteoria (suomennettu mm. ”yrittäjämäinen innovaatiokäyttäytyminen”) kääntää päälaelleen
perinteiset yrittämistä ja markkinoita käsittelevät opit ja tarjoaa kokonaisvaltaisen viitekehyksen, jolla
pyritään taklaamaan uudella tavalla yrittämistä koskevia ongelmia. Effektuaalista logiikkaa on tarkastelu mm.
aloittelevissa ja jo toimivissa yrityksissä useilla toimialoilla (esim. terveydenhuolto, biotekniikka, viinin
valmistus ja kosmetiikka). Logiikkaa on tarkastelu myös suuryrityksissä, kuten 3M:llä. Effectuation.org:n
mukaan (tilanne elokuussa 2014) effektuaalisesta logiikasta on tehty 65 tieteellistä artikkeleita ja 85 muuta
artikkelia eli melko vähän. Uusien bändien ja niiden markkinoiden syntymistä ei ole tähän mennessä
tarkasteltu tieteellisesti eikä myöskään käytännönläheisesti lainkaan effektuaalisen logiikan näkökulmasta.
Tämän tutkimuksen ensimmäinen tavoite onkin selvittää, kuinka hyvin effektuaatioteorian avulla pystyy
selittämään bändimaailmaa eli tutkimuksessa pyritään todentamaan effektuaatioteorian toimivuus uudessa
kontekstissa. Tutkimustapaukseksi valittiin Metallica, joka loi 1980-luvulla itselleen maailmanlaajuiset
markkinat ja oli merkittävä tekijä uuden musiikki-genren, thrash-metallin, syntymisessä. Tutkimus rajattiin
ajanjaksolle 1981-1991, jolloin tapahtui Metallican osalta merkittävimmät kehitysaskeleet ja myös
maailmanvalloitus. Vuonna 1981 tuntemattomien katupoikien perustama bändi huipentui vuonna 1991
julkaistuun ja nykyisin noin 30 miljoonaa kappaletta myyneeseen Black-albumiin. Tutkimuksen toinen tavoite
on jäsentää effektuaatioteorian avulla, miksi juuri Metallica pystyi tähän.
Artikkeli etenee siten, että seuraavassa kappaleessa esitetään effektuaatioteorian periaatteet, jonka jälkeen
3-kappaleessa analysoidaan teorian avulla Metallican ensimmäiset 10 toimintavuotta. 4-kappaleessa
tarkastellaan tutkimuksessa syntyneitä tuloksia. Artikkelin päättää yhteenveto ja uusien tutkimustarpeiden
esittely.

2.EFFEKTUAATIOTEORIA
Effektuaalinen logiikka soveltuu erityisesti uuden luomiseen, jolloin tulevaisuutta on vaikea ennustaa.
Päämäärä on tällöin usvan peitossa, minkä seurauksena ei myöskään tiedetä keinoja päämäärän
saavuttamiseksi. Kääntäen kausaalinen logiikka soveltuu taas sellaisiin tilanteisiin, jossa on selkeä päämäärä,
mihin pääsemiseksi etsitään parhaat olemassa olevat keinot. Kausaalinen logiikka alkaa siis vaikutuksesta,
joka halutaan luoda. Kausaalisesta logiikasta poiketen effektuaalinen logiikka lähtee liikkeelle olemassa
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olevista keinoista ja resursseista, joiden avulla voi syntyä joku uusi tuote ja yritys sekä uudet markkinat.
Lopputulos ei ole tarkasti tiedossa. Kausaalisen ja effektuaalisen logiikan eroa on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1. Effektuaalisen ja kausaalisen logiikan ero.
Otetaan näiden logiikoiden erosta vielä esimerkiksi puusepän työskentely. Effektuaalisesti työskentelevä
puuseppä alkaa rakentaa olemassa olevasta puumateriaalista ja olemassa olevilla työkaluilla jotain uutta.
Kausaalisesti ajatteleva puuseppä asettaa ensin tavoitteen, esimerkiksi tietynlaisen pöydän rakentamisen,
jonka jälkeen hän hankkii sitä varten tarvittavan materiaalin ja työkalut.
Keinojen ja lopputulosten välinen suhde kytkeytyy effektuaalisessa logiikassa ennemmin muotoiluajatteluun
kuin päätöksentekoon ja selkeisiin syy-seuraussuhteisiin. Effektuaalisen ja kausaalisen logiikan eroja voidaan
kuvata myös kontrolloinnin ja ennustamisen näkökulmasta:
Effektuaalinen logiikka: Mitä enemmän voit kontrolloida tulevaisuutta, sitä vähemmän sinun
tarvitsee ennustaa sitä
Kausaalinen logiikka: Mitä enemmän voit ennustaa tulevaisuutta, sitä enemmän voit kontrolloida sitä
Effektuaalisen logiikan käyttö soveltuu erityisesti yrityksen tai innovoinnin alkuvaiheeseen. Kokeneet yrittäjät
hyödyntävät tätä logiikkaa erityisesti ns. innovoinnin itsemurha-alueella, jossa luodaan uusi tuote uusille
markkinoille (kuva 2).
Nykyiset markkinat

Uudet markkinat

Nykyinen
tuote

Uusi
tuote

Itsemurha-alue

Kuva 2. Innovointimatriisi ja itsemurha-alue.
Kokeneet yrittäjät eivät kuitenkaan näe tätä uuden tuotteen ja uusien markkinoiden aluetta itsemurhaalueena, vaan mahdollisuutena luoda uutta liiketoimintaa kontrolloimalla omilla toimenpiteillään
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ennustamatonta tulevaisuutta. Markkinoiden ollessa ennustettavat suuryritykset valtaavat ne helposti isolla
rahalla, mihin pienyrittäjällä ei ole mahdollisuuksia vastata. Effektuaalisessa logiikassa on kyseessä ns.
ennustamaton kontrolli, jossa muunnetaan sitoutuneiden kumppaneiden kanssa esimerkiksi ideaa, yritystä
tai markkinoita käytettävissä olevien keinojen ja resurssien avulla (kuva 3). Keinojen kautta syntyy erilaisia
kuviteltuja lopputuloksia tai unelmia, jotka ohjaavat ihmisten toimintaa.

Suuri

ASEMOINTI

RAKENTAMINEN

Suunnittelu

Visiointi
(ennustava
kontrolli)

Sopeutuminen

Muuntaminen
(ennustamaton
kontrolli)

Ennustamisen
merkitys
Pieni

Pieni
Suuri
Kontrolloinnin määrä

Kuva 3. Muuntaminen ja ennustamaton kontrolli effektuaalisen logiikan ytimessä.
Yrittäjät kohtaavat kolmen tason epävarmuutta, mistä muodostuu ns. effektuaalinen ongelma-avaruus:
1. Knightian-epävarmuus: On mahdoton laskea todennäköisyyksiä, mitä syntyy tuloksena tehdyistä
toimenpiteistä. Effektuaalisessa logiikassa todennäköisyyksiä ei pidetä annettuina vakioina.
2. Päämäärien moniselitteisyys: Yrittäjän päämäärät ja preferenssit eivät ole täysin selvät.
Effektuaalisessa logiikassa päämäärät ja preferenssit voivat muuttua matkan varrella.
3. Isotropia: Epävarmuus siitä, mihin ympäristössä tulisi kiinnittää huomiota ja mihin ei – mikä tieto on
relevanttia ja mikä ei. Effektuaalisessa logiikassa ympäristöä ei oteta annettuna, johon täytyy
sopeutua, vaan ympäristöön vaikutetaan itse.
Epävarmuus on effektuaattoreille olennainen resurssi. Epävarmuuksista johtuen effektuaalisessa logiikassa
tekeminen ja kokeileminen ovat suunnittelua tärkeämpiä asioita. Esimerkiksi rahaa ei käytetä välttämättä
lainkaan markkinatutkimuksen tekoon, vaan tuote viedään mahdollisimman pienin kustannuksin suoraan
markkinoille tositestiin. Epävarmuuden takia effektuaattoreille sattuu matkan varrella väistämättä
epäonnistumisia. Ne ovat olennainen osa seikkailua. Oppiminen epäonnistumisista ja epäonnistumisten
pitäminen riittävän pieninä on ratkaisevaa. Toisaalta aika-ajoin toistuvat pienet onnistumiset ovat yrityksen,
innovaation ja/tai markkinoiden luomisen kannata tärkeitä.
Tarkastellaan seuraavaksi effektuaatioteorian periaatteita ja dynaamista prosessimallia, jotka konkretisoivat
teoriaa.
Effektuaation periaatteet:
1. Bird-in-hand: Toiminta on päämäärälähtöisyyden sijasta keinolähtöistä. Luodaan uutta olemassa
olevilla yrittäjän ja sitoutuneiden kumppaneiden keinoilla/resursseilla. Keskitytään kerralla vain
yhden asian, kuten tietyn tuotteen, muuntamiseen/kehitykseen. Idean ohella samalla muuntuu myös
yritys sekä markkinat, kun uusia sitoutuneita kumppaneita tulee mukaan.
2. Affordable-loss: Koska uutta luotaessa tulevaisuutta on vaikea ennustaa, niin haastavaa on myös
mahdollisten voittojen arviointi. Tämän takia keskitytään siihen, mitä kukin taho voi maksimissaan
hävitä.
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3. Crazy-guilt: Neuvotellaan kenen tahansa kanssa, kuka on halukas sitoutumaan idean ja yrityksen
kehittämiseen. Kilpailua ei pelätä, koska markkinoita ei ole vielä olemassa. Sitoutuneet otetaan
mukaan johtoryhmään ja he ovat mukana yrityksen tavoitteiden määrittelyssä – ei toisin päin.
4. Lemonade: Jätetään tilaa sattumille ja yllätyksille, koska ne tarjoavat mahdollisuuden luoda uutta.
Päämäärät eivät ole siis kiveen hakattuja ja suunnitelma syntyy suuren etukäteissuunnittelun sijasta
inkrementaalisesti.
5. Pilot-in-the-plane: Ennustamisen sijaan kontrolloidaan tulevaisuutta. Luotetaan siihen, että ihmisten
kanssa työskentelemällä luodaan itselle sopivat markkinat sen sijaan, että kuunnellaan vain ulkoisia
tekijöitä, kuten teknologioiden kehittymistä ja sosio-ekonomisia trendejä. Tämä periaate on
poistettu teorian tuoreimmasta versiota – todennäköisesti siksi, että siinä jäi liian vähälle huomioille
ympäristössä tapahtuvat muutokset.
Effektuaation dynaaminen prosessimalli
Dynaaminen prosessimalli (kuva 4) luo effektuaation periaatteisiin tärkeän dynamiikan.

Resurssien laajennuksen sykli
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Uudet
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Käytettävissä olevat
keinot

Keinot

Uudet
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Rajoitteet

Tavoitteiden ja rajoitteiden sykli

Uudet yritykset,
tuotteet ja
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Kuva 4. Effektuaation dynaaminen prosessimalli.
Dynaaminen prosessimallin sisältää seuraavat vaiheet:
1. Yrittäjä omistaa keinot eli kuka minä olen (identiteetti), mitä minä tiedän/osaan (inhimillinen
pääoma) sekä keitä minä tunnen ja mitä he osaavat (sosiaalinen pääoma). Tämän jälkeen aletaan
toimia ideaan liittyen vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa.
2. Keskitytään siihen, mitä on mahdollista tehdä ja tavoitella - eli mihin voi omilla toimenpiteillä
vaikuttaa. Ei mietitä ensisijaisesti sitä, että mitä pitäisi tehdä.
3. Osa vuorovaikutuksessa olevista ihmisistä sitoutuu ideaan ja yritykseen. Kumppaneita voivat olla
esimerkiksi potentiaaliset asiakkaat.
4. Jokaisesta sitoutumisesta, toiminnasta ja kokeilusta syntyy uusia keinoja ja tavoitteita yritykselle
(syklit kuvassa 4).

63

5. Kasvavan verkoston johdosta rajoitteet alkavat lisääntyä. Rajoitteet vähentävät mahdollisuuksia
muuttaa tavoitteita. Siten rajoitteet myös määrittävät, keitä verkostoon otetaan mukaan. Jokainen
kierto muokkaa ideaa, yritystä ja markkinoita.
6. Muutokset ympäristössä tarjoavat uusia keinoja, mutta luovat myös rajoitteita. Ympäristön
aktiivisempi huomioiminen lisättiin effektuaatioteoriaan myöhemmin.

3.METALLICAN TOIMINNAN ANALYSOINTI EFFEKTUAATIOTEORIAN AVULLA
Tässä luvussa analysoidaan effektuaatioteorian avulla Metallican toiminnan 10 ensimmäistä vuotta. Kuten
kaikki yrittäjätarinat, niin myös Metallican tarina sisältää myös kausaalisen logiikan piirteitä. Nämä jätetään
kuitenkin seuraavassa analyysissa pienemmälle huomiolle. Tämän tarkoitus ei ole väheksyä kausaalilogiikkaa,
sillä ilman kausaalista toimintaa Metallica ei olisi noussut megabändin asemaan. Todennäköisesti se ei olisi
saanut valmiiksi edes yhtäkään albumia. Seuraavan tarinan pääasiallisina lähteinä toimivat Metallicasta
kirjoitetut kirjat, lehti- ja Internet-artikkelit sekä Some Kind of Monster-dokumentti. Näistä tärkeimmät on
koottu lähdeluetteloon.
Metallicassa oli kyse erityisesti Ulrichin ja Hetfieldin unelmista ja yrittäjäasenteesta. Ulrich halusi rakentaa
maailman suurimman bändin ja Hetfield halusi rikastua musiikkia tekemällä. Alussa nämä olivat kaukaisia
unelmia tai ehkä ennemminkin heittoja. Varsinkin alkuaikoina he halusivat perustaa bändin ja soittaa.
Kumpikaan ei määrittänyt unelmien saavuttamiseksi tarkempia linjauksia tai päämääriä, kuten tehdä
musiikkia tietyssä genressä. Raskaasta rockista he toki kumpikin pitivät. He eivät suunnitelleet, vaan tekivät
kovasti töitä intohimonsa parissa. Kumpikin oli hyvin vahvoja ja jääräpäisiäkin persoonia, joita on sanottu
myös kontrollifriikeiksi. He halusivat pitää kaikki ohjat käsissään. He soittivat ja sävelsivät sellaista musiikkia,
jota osasivat tehdä ja josta itse pitivät. Toisaalta heillä oli tahto erottua musiikillisesti muista tekemällä
sellaista musiikkia, jota maailmassa ei vielä ollut. Hetfield oli hyvä musiikin säveltämisessä ja Ulrich suhteiden
luomisessa. Ulrich ja Hetfield toimivat tuote-markkina-matriisissa itsemurha-alueella. Valtaosa
musiikkibisneksen ihmisistä ei nähnyt Metallican luoman musiikin potentiaalia, joten ne eivät panostaneet
siihen. Metallica sai siten rauhassa luoda muutamien hengenheimolaisbändien ja -musiikkilehtien kanssa
uusia markkinoita. Metallica ui vastavirtaan vastustamalla musiikkiteollisuuden yleisiä sääntöjä ja tapoja.
Bändi ei esimerkiksi tehnyt ennen vuotta 1988 yhtään videota tai singleä, jotka olivat muille bändeille
perinteinen tapa promotoida musiikkia. Metallican toiminta vastasi hyvin seuraavia effektuaalisen logiikan
pääperiaatteita:
mitä enemmän voi kontrolloida tulevaisuutta, sitä vähemmän tarvitsee ennustaa sitä
tarkkojen päämäärien sijasta lähdettiin liikkeelle olemassa olevista keinoista eli omasta identiteetistä
sekä inhimillisestä ja sosiaalisesta pääomasta
trendien seuraamisen sijasta fokus oli omassa tekemisessä
Metallican effektuaalinen ongelma-avaruus
Metallica kohtasi toiminnassaan yrittäjille tyypillistä Knightian-epävarmuutta, päämäärien
moniselitteisyydestä aiheutuvaa epävarmuutta sekä isotropiaan perustuvaa epävarmuutta.
Knightian-epävarmuus: Uran alkuvaiheessa Metallica eikä kukaan muukaan pystynyt arvioimaan
tekojen seuraamuksia – esimeriksi kuinka paljon tuleva albumi myisi ja kuinka paljon kiertueella olisi
yleisöä. Vielä kolmannen albumin (Master of Puppets) julkaisun jälkeisen kiertueen keikoilla oli hyvin
vaihtelevia yleisömääriä. Keikoilla saattoi oli vain kaksi katsojaa - tai sitten 10 000 ihmistä vetäviin
keikkahalleihin ilmestyi ainoastaan 300 katsojaa. Tekojen seuraamukset näkyivät siis vasta
64

reaalimaailmassa. Toisin sanoen markkinatutkimus tapahtui keikoilla ja levyjä myydessä. Joskus
keikoilla soitettiin tulevan albumin materiaalia, mikä antoi osviittaa kappaleiden toimivuudesta.
Päämäärien moniselitteisyys: Ulrichilla ja Hetfieldillä olivat unelmansa eli luoda maailman suurin
bändi ja rikastua sillä, mutta näin korkean tason asiat eivät vielä ohjaa päivittäistä tekemistä eikä
sitouta muita ihmisiä. Ulrichin ja Hetfieldin tavoitteet eivät siis olleet konkreettisia - esimerkiksi
minkä tyylisellä musiikilla unelmat saavutettaisiin. Bändin 6-7 ensimmäisen toimintavuoden aikana
kukaan ei varmasti osannut arvata, että Metallica tekisi vuonna 1991 Black-albumin tyylistä
musiikkia, mikä täyttäisi Ulrichin ja Hetfieldin unelmat. Merkittävin muutos tapahtui …And Justice for
All-albumin jälkeen, kun Metallica kyllästyi monimutkaisiin kappalerakenteisiin. Black-albumille
kappaleita yksinkertaistettiinkin huomattavasti ja samalla tempoa hidastettiin. Thrash-jyrä kääntyi
10 vuodessa lähes hard rock-bändiksi. Metallican musiikki kehittyi siis vähitellen eli tavoitteet
tarkentuivat matkan varrella ja preferenssit mm. musiikkityylin suhteen muuttuivat.
Isotropia: Suurin osa ei uskonut alkuvaiheessa Metallicaan ja sen soittamaan musiikkiin. Bändi haki
energiansa ja itseluottamuksensa innokkailta underground-faneilta keikoilta. Metallicalle pienen
ryhmän raju kannatus oli relevanttia tietoa siitä, että he olivat oikealla polulla. Metallica muutti
alkuaikoina jopa asuinpaikkaansa Los Angelesista San Franciscoon, jossa oli huomattavasti
suvaitsevampaa yleisöä kokeilevalle musiikille. San Franciscosta löytyi myös muita thrash-bändejä,
joiden kanssa uuden skenen rakentaminen oli helpompaa. Vasta Metallican kolmannen albumin eli
vuonna 1986 julkaistun Master of Puppetsin jälkeen yleisömäärät alkoivat selvästi kasvaa. Tällöin
myös musiikkialan lehdet, managerit ja levy-yhtiöt alkoivat kiinnostua bändistä enemmän. Metallica
ei siis sopeutunut vallitsevaan yleiseen ympäristöön, vaan hakeutui samankaltaisten nousevien
bändien seuraan ja alkoi vähitellen muuttaa vallitsevia musiikkikäsityksiä toiminnallaan heidän
kanssaan.
Metallica luomassa uusia markkinoita
Vaikka Metallica ei rajoittunut tarkasti tiettyihin musiikki-genreihin pitkällä tähtäimellä, niin bändin
alkuvuosien musiikki ja asenne vaikuttivat suuresti koko thrash-musiikki-genren ja -markkinat syntymiseen.
Metallican debyytti, Kill´em All, oli ilmestyessään vuonna 1983 planeetan nopein ja raskain albumi, joka loi
standardit tulevalle thrash-musiikille. Bändi imi vaikutteita erityisesti New Wave of British Heavy Metalista
(NWBHM, johon kuuluivat mm. Diamond Head ja Iron Maiden), Motörheadilta ja nihilistiseltä jenkkipunkilta.
Näiden tyylilajien yhdistely oli olennaista thrashin syntymisessä. Metallican jäsenet kuuntelivat
huomattavasti laajemminkin erilaista musiikkia – myös heavyn ulkopuolelta, mikä kuului bändin tulevilla
albumeilla. Eri bändejä manageroinut Gem Howard kertoo, että Metallica poikkesi muista heavy-bändeistä
huomattavasti heidän laajan musiikkimakunsa suhteen. Keikkabussissa soi kaikenlaista musiikkia – Ennio
Morriconesta aina Simon&Garfunkeliin asti.
Metallicalla oli matkalla myös useita epäonnistumisia. Erityisesti Ulrichia kiinnostivat erilaiset kokeilut.
Metallican vaistoaan vastaan tekemät kaupalliset kokeilut yleensä epäonnistuivat. Esimerkkeinä näistä ovat
hittihakuinen Escape-kappale Ride the lightning-albumilla ja Guns ´n´ Rosesin Appetite for Destructionhittilevyn tuottajan valitseminen …And Justice for All-albuminsa tuottajaksi. Ilman erilaisia kokeiluja
Metallican musiikki ei kuitenkaan olisi kehittynyt vuosien varrella niin paljon. Yleisö piti pääsääntöisesti
Metallican muutoksista, sillä viiden ensimmäisen albumin ajan myynti kasvoi harppauksittain. Musiikillisten
muutosten seurauksena osa faneista saattoi hävitä, mutta tilalle tuli aina moninkertainen määrä uutta
yleisöä. Todellinen läpimurto valtavirtaan onnistui kuitenkin vasta Black-albumilla. Sen eteen oli tehtävä
tuottaja Bob Rockin johdolla hurjasti töitä ja eri tavalla kuin ennen. Bändin kaupallisesta kehityksestä kertoo
se, että Kill´em All myi julkaisuvuotenaan 1983 muutamia kymmeniä tuhansia kappaleita. Kahdeksan vuotta
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myöhemmin julkaistu Black-albumi myi jo ensimmäisen viikon aikana USA:ssa 650 000 kappaletta ja tällä
hetkellä se on myynyt noin 30 miljoonaan kappaletta. Black-levyn suosion jälkeen Metallicasta ei enää
puhuttu vain thrashin isänä. Vähitellen bändi loi itselleen oman maailmanlaajuiset Metallica-markkinat, jota
se kutsuu nykyään Metallica-perheeksi.
Ennen siirtymistä Metallica-tarinan analysointiin effektuaatioteorian periaatteiden ja dynaamisen
prosessimallin avulla tutustutaan lähemmin Ulrichin ja Hetfieldin taustoihin, koska ilman tätä voimakaksikkoa
Metallicaa ei olisi todennäköisesti edes syntynyt.
James Hetfield
Hetfieldillä oli hankala lapsuus. Hän oli mm. vanhempiensa ääriuskonnollisuuden takia erilainen lapsi, joka
ahdistui ja eristäytyi muista. Musiikki toimi hänen pakokeinona, terapiana ja pelastuksena – ”Ilman musiikkia
olisin kuollut tai linnassa”. Musiikki tuli Hetfieldin elämään ensin kuuntelun kautta, mutta melko nopeasti
hän tarttui itse kitaraan ja alkoi soittaa suosikkibändiensä biisejä - ”Musiikki puhui minun äänelläni ja hitto,
että se vaikutti minuun monella tasolla”. 14-vuotiaana, vuonna 1978, Hetfield näki livenä Aerosmithin ja
AC/DC:n. Konserteista innostuneena hän alkoi kehitellä omia riffejä. Hetfieldillä oli useampia eri bändi- ja
tyylikokeiluja 70-80-luvun vaihteessa. Yhden bändin nimi oli Phantom Lord, josta tuli myöhemmin Kill´em Allalbumin yhden biisin nimi. Musiikin myötä Hetfield sai myös kavereita, joista tärkeimpiä oli Ron McCovney.
He kuuntelivat yhdessä paljon musiikkia. Lopulta Hetfield houkutteli ja opetti McGovneyta myös soittamaan.
McGovneysta tuli Phantom Lord-bändin basisti ja myöhemmin myös Metallican ensimmäinen basisti.
Phantom Lordissa soitti myös Hugh Tanner, jonka näkemä ilmoitus johti Hetfieldin ja Ulrichin ensimmäiseen
tapaamiseen. Ulrich etsi ilmoituksella jammailukavereita. Hetfield ja Tanner järjestivät hänelle koesoiton,
jossa Ulrichin rumpalintaidot osoittautuivat heikoiksi. Yhteistyö päättyi silloin tuohon kokeiluun, mutta
siemen oli kuitenkin istutettu. Hetfield muistelee bänditoiminnan ja myös Metallican alkuaikojen sisältäneen
viattomuutta, toverillisuutta, intoa ja yhteisiä unelmia. 1970-luvun lopulla Hetfield kirjoitti koulusta
valmistumisen vuosikirjaan tulevaisuuden unelmakseen: ”Soita musiikkia, rikastu”.
Lars Ulrich
Tanskalaista syntyperää oleva Lars Ulrich oli lähtöisin täysin erilaisesta ympäristöstä kuin Hetfield, sillä hänen
vanhemmat kuuluivat tanskalaiseen eliittiin. Ulrich kasvoi aikuisten parissa ja tapasi nuorena paljon
taitelijoita, elokuvan tekijöitä, kirjailijoita ja muusikoita. Lisäksi hän matkusti isänsä tennisammattilaisuuden
takia ympäri maailmaa. Tätä kautta hänelle kehittyi seikkailullinen, utelias ja avarakatseinen
maailmankatsomus, millä oli myöhemmin merkitystä hänen kokeilunhaluun musiikissa
– ”Yksi
positiivisimmista asioista oli vapaus kokea asioita ja etsiä vastauksia itse. Minulle ei tuputettu ajatuksia, vaan
sain nuuskia asioita nuoruuden uteliaisuudella”. Vuonna 2013 Ulrich kertoi haastattelussa, että hän on aina
ollut utelias, innostuu asioista, haluaa tutkia asioiden taustoja ymmärtääkseen ne syvällisesti ja heittäytyy
rohkeasti erilaisiin tilanteisiin.
Ulrich syttyi musiikkiin 1970-luvun lopulla tutustuttuaan NWBHM:iin. Vuonna 1980 hän muutti
vanhempiensa kanssa Tanskasta USA:aan, jossa hän alkoi verkostoitua nopeasti NWBHM:n nimissä. Hän
törmäsi mm. Brian Slageliin, joka julkaisisi pari vuotta myöhemmin Metal Massacren. Tämä kokoelmalevy
tulisi sisältämään myös Metallican ensimmäinen julkaistun kappaleen, Hit the Lightsin. Vuonna 1980 Ulrich
pyysi vanhempiaan ostamaan hänelle uudet rummut ja hän lupasi opetella soittamaan niitä 10 päivässä ”Halusin vain päästä soittamaan NWBHM-suosikkejani. En halunnut tulla Deep Purpleksi, eikä edes bändi
ollut aluksi tavoitteena”. Toisin kuin Hetfield, Ulrich ei ollut musiikillinen lahjakkuus. Ulrichin luonteesta
kertoo vierailu NWBHM-bändin, Diamond Headin, luona Englannissa. Keikan jälkeen hän meni tutustumaan
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bändiin ja jäi lopulta asumaan pariksi kuukaudeksi heidän kanssaan. Samalla hän havainnoi bändin tapaa
työskennellä yhdessä keikoilla ja uusia kappaleita sävellettäessä.
Erilaisuus ja intohimo voimavarana
Ulrich ja Hetfield olivat siis hyvin erilaisia ihmisiä. Heitä yhdisti kuitenkin intohimo samantyyliseen musiikkiin
sekä tekemisen meininki. Ulrich kertoo Hetfieldistä seuraavaa: ”Hän oli silloin ujoin koskaan tapaamani
ihminen. Tunsin kuitenkin heti, että meillä on jonkinlainen yhteys. Aistin, että hän suhtautuu musiikkiin yhtä
intohimoisesti kuin minä. Voisimme kompensoida toistemme vajavuuksiamme”. Hetfield taas kertoo
Ulrichista seuraavasti: ”Hänellä oli yhteyksiä ja valtava draivi. Meillä kummallakin oli ´vittu tehdään jotain´asenne”.
Matkan verralla Ulrichilla ja Hetfieldillä on ollut paljon kitkaa, mutta lopulta yhteinen unelma ja Metallica
ovat aina painaneet vaakakupissa niin paljon, että erimielisyyksistä on selvitty. Musiikin teossa heidän
roolijalo oli melko selkeä. Hetfield rakensi riffit ja sanoitti biisit Ulrichin keskittyessä kappalerakenteisiin.
Metallican neljän ensimmäisen levyn monimutkaiset kappaleet olivatkin ennen kaikkea Ulrichin käsialaa.
Lisäksi Ulrich keskittyi bändin PR-puoleen, josta Hetfield ei ollut kiinnostunut. Hetfield oli Metallican kuningas
lavalla ja Ulrich sen ulkopuolella.
Edellä esitetyt Hetfieldin ja Ulrichin taustat liittyvät dynaamisen effektuaatioprosessin avaaviin kysymyksiin,
jotka liittyvät myös effektuaatioteorian Bird-in-hand-periaatteeseen: ”Kuka minä olen?” ja ”Mitä minä
osaan?”. Tämä kysymyksenasettelu on ollut Metallican menestyksen lähtökohtana. Kaksikolla oli toisaalta
vahva yhteinen identiteetti ja toisaalta heidän identiteetit ja osaamisalueet täydensivät toisiaan. Myös
heidän jatkuva oman osaamisen ja tietämyksen kehittäminen on ollut Metallican historiassa hyvin tärkeässä
roolissa. Tästä on hyvä jatkaa laajemmin ja syvällisemmin Metallican dynaamiseen effektuaatioprosessiin.
Metallican dynaaminen effektuaatioprosessi
Metallican osalta effektuaatioprosessin dynamiikkaa tarkasteltiin tutkimuksessa bändin julkaisutoimintaan
perustuvissa sykleissä. Jokaista uutta albumia tai muuta julkaisua varten Metallican ympärille rakentui uusi
verkosto, minkä seurauksena bändille syntyi uusia keinoja ja tavoitteita. Ensimmäisen 10 vuoden aikana
Metallica teki seitsemän merkittävää julkaisua: 1) Hit the lights-kappale Metal Massacre-kokoelmalle, 2) No
life ´til Leather-demo, sekä albumit 3) Kill´em all, 4) Ride the lightning, 5) Master of Puppets, 6) …And Justice
for All ja 7) Black. Hit the Lights-kappaleen tekemistä lukuun ottamatta Metallican jokainen effektuaatio- eli
julkaisusykli oli hyvin samantyylinen. Tämän takia seuraavassa esitetään ensin Hit the Lights-kappaleen
syntyminen, jonka jälkeen kuvataan Metallican tyypillinen effektuaatiosykli muita julkaisuja tehtäessä. Lisäksi
esitetään yksittäisissä julkaisusykleissä esiintyneet suurimmat poikkeamat tyypillisestä julkaisusyklistä.
Hit the Lights-kappale Metal Massacre-kokoelmalle:
Ulrich varasi Hit the Lights-kappaleelle paikan Metal Massacre-kokoelmalle, vaikka hänellä ei ollut silloin vielä
bändiä eikä kappaletta - eikä hän osannut edes soittaa rumpuja kunnolla. Ulrichin tuntemista muusikon
aluista ainoastaan Hetfield oli kiinnostunut soittamaan samanlaista musiikkia kuin hän. Lisäksi Ulrich näki
Hetfieldissä poikkeuksellista lahjakkuutta. Saatuaan kappalepaikan kokoelmalla Ulrich otti heti yhteyttä
Hetfieldiin, joka innostui mahdollisuudesta. He muokkasivat yhdessä Hit the Lights-kappaletta paremmaksi
aikaisemmasta Hetfield-Tanner-yhteistyössä syntyneestä versiosta. Hetfield soitti rytmikitaran ja bassot sekä
lauloi kappaleen, ja Ulrich soitti rummut. Lloyd Grant pyydettiin soittamaan kitarasoolot. Los Angelesin
nuorten bändien biisejä esittelevä Metal Massacre julkaistiin vuonna 1982 pienenä 2 500 kappaleen
painoksena.
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Tyypillinen Metallican effektuaatio-sykli eteni albumien teossa seuraavasti:
Bändin jäsenet (erityisesti Hetfield) kehittelivät itsenäisesti riffejä ja tallensivat niitä nauhoille. Tätä tapahtui
yleensä edellisen levyn julkaisun jälkeisen kiertueen aikana. Kiertueen jälkeen Hetfield ja Ulrich kuuntelivat
nauhoja ja alkoivat kehittää riffejä eteenpäin sekä yhdistellä niitä. Tämän jälkeen bändi teki demoja
muutamista kappaleista ja kokeilutti niitä sisäpiiriläisillä ja toisinaan keikoilla. Saatujen kokemusten
perusteella kappaleita paranneltiin. Demovaiheessa kappaleissa ei yleensä ollut vielä lopulliset sanat, mutta
laulumelodia oli jo kehitelty. Demovaiheessa alkoi hahmottua tarkemmin tavoite/suuntaviivat eli millainen
tulevasta levystä halutaan.
Tämän jälkeen aloitettiin sopivan studion, äänittäjän, miksaajan ja tuottajan etsintä (vuorovaikutus eri
tahojen kanssa), mikäli edellisen levyn tekijöiden ei uskottu saavan aikaan tavoiteltua lopputulosta (eli mitä
nykyinen porukka osaa). Myös levy-yhtiö, manageri ja bändin jäsenet saattoivat vaihtua tässä välissä, mikäli
silloisten kumppaneiden nähtiin jarruttavan etenemistä. Jokaiselle albumille tapahtui käytännössä joku
henkilömuutos. Alkupään julkaisuilla muutokset olivat laajempia kuin myöhemmin. Alussa myös bändin
soittajakokoonpano eli voimakkaasti, koska mukaan haluttiin sopivimmat mahdolliset tyypit – ei välttämättä
soittotaidoiltaan parhaat. Mm. Dave Mustaine poistettiin kokoonpanosta ulkomusiikillisiin asioihin
keskittymisen ja holtittoman juopottelun takia. Eri tahojen sitoutuminen sisälsi kumppanista riippuen
rahallista tai/ja ajallista panostusta. Kun uusi sitoutunut verkosto saatiin kasaan, niin tämän jälkeen varattiin
studiosta aika. Tällöin asetettiin myös tavoiteaikataulu uuden albumin julkaisemiselle. Kappaleiden tekoa
jatkettiin samalla kuin verkosto muotoutui ja lähestyttiin studiotyöskentelyn ajankohtaa. Myös kappaleiden
sanoitukset muotoutuivat tässä vaiheessa. Yleensä Metallican kappaleet olivat melko valmiita studioon
mennessä. Merkittävän poikkeuksen tähän teki Black-albumi, jolloin studiossa käytettiin huomattavasti
enemmän aikaa kuin aikaisemmin. Osassa albumeista Hetfield ja Ulrich osallistuivat myös miksaukseen –
erityisesti ...And Justice for Allilla, mikä ei mennyt ihan putkeen.
Albumin äänityksen jälkeen bändi lähti aina uudelle kiertueelle, mistä alkoi käytännössä uusi effektuaatiosykli
eli alettiin taas kehitellä uusia riffejä seuraavalle albumille. Kukin effektuaatiosykli tuotti uuden albumin,
uusia faneja bändille ja uusia keinoja/resursseja. Metallicalla tapahtui huomattavaa musiikillista kehittymistä
eri albumien välillä, vaikka albumit ilmestyivät bändin alkutaipaleella tiheästi eli 1-3 vuoden välein.
Esimerkiksi keikkabussissa kuunnelluella erilaisella musiikilla oli vaikutusta musiikin uusiutumiseen.
Preferenssit musiikin suhteen elivät effektuaatiokiertojen välillä. Lisäksi uudet resurssit, bändin jäsenet ja
muut tukijoukot, toivat Metallica-verkostoon uusia keinoja ja tavoitteita, jotka veivät bändin, albumit ja
markkinat aina uudelle tasolle. Esimerkiksi uusien muusikoiden myötä sovittaminen ja soittotaito yleensä
parantuivat. Uusien äänittäjien, miksaajien ja tuottajien avulla parantui taas albumien soundi. Uusien levyyhtiöiden ja managerien myötä parantui albumien markkinointi ja kiertueista tehtiin suurempia. Kaikki osaalueet näyttivät paranevan koko ajan vähitellen aina Black-levylle asti. Metallica-koneisto eteni niin
järkähtämättömästi, että aivan kun taustalla olisi ollut joku strateginen supersuunnitelma. Tästä ei
kuitenkaan ollut kyse, vaan aivan muusta.
Jälkikäteen ajatellen Metallican uralla oli ehkä suurin ihme sen debyytti eli Kill´em All-albumi, joka oli
käytettävissä oleviin keinoihin/resursseihin peilattuna huippusuoritus. Ylipäätänsäkin bändi liikkui koko 10vuotisen alkuhistoriansa ajan äärirajoilla osaamisensa suhteen. Vasta Metallican kolmatta albumia eli Master
of Puppetsia tehtäessä resursseissa päästiin ammattilaistasolle. Toisaalta viisi vuotta Master of Puppetsin
jälkeen julkaistuun Black-albumiin resurssit olivat taas ihan eri kokoluokkaa. Rahallinen resurssi on
effektuaatiossa vain yksi elementti, mutta se konkretisoi parhaiten resurssierot. Kill´em All-albumin
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tekobudjetti oli muutama tuhat dollaria ja sitä tehtiin studiossa pari viikkoa. Kahdeksan vuotta myöhemmin
tehdyn Blackin budjetti oli $1 miljoona ja sitä aherrettiin studiossa 9 kuukautta.
Metallica ja effektuaatioperiaatteet
Seuraavaksi arvioidaan Metallican toimintaa effektuaatioteorian Bird-in-hand-, Affordable-loss-, Lemonde-,
Crazy quilt- ja Pilot-in-the-plane-periaatteiden näkökulmasta.
Bird in hand: Keinot olivat Ulrichille ja Hetfieldille tärkeämpiä kuin päämäärä. Tärkeintä oli tehdä sellaista
musiikkia, mistä pitivät ja mitä pystyivät tekemään. He tiesivät, missä olivat hyviä ja hyödynsivät omia
vahvuuksiaan. He eivät olleet kiinnostuneita genre-määritelmistä. Sävellyskynästä sattui vain syntymään
tanakkaa ja nopeaa musiikkia, jota alettiin kutsua thrashiksi. Itse asiassa bändi soitti aluksi omia kappaleitaan
hitaammin, mutta vauhti lisääntyi vähitellen. Oma tyyli syntyi kokeilujen kautta, mistä tärkeimpiin kuuluivat
lukuisat keikat. Luovuuden ohella he olivat siis kovia tekemään töitä. Jokaisessa effektuaatiokierroissa
keskityttiin vahvasti kahteen asiaan eli julkaisun ja kiertueen tekemiseen. Ennakkoon oli kuitenkin
mahdotonta ennustaa, kuinka hyvin uudet levyt ja kiertueet myisivät. Siten keskityttiin vain tekemään asiat
mahdollisimman hyvin – ainakin rock-bändi asteikolla mitattuna.
Affordable-loss: Metallican jäsenillä ei ollut uran alkuaikoina mitään hävittävää. Musiikki oli heille
elämäntapa. Hetfieldille musiikki merkitsi jopa niin paljon, että uskoi sen pelastaneen hänet kuolemalta tai
linnalta. Mahdollisia tulevia tuottoja nuoret bändi jäsenet eivät aluksi miettineet. Heille riitti päästä
soittamaan ja että he saivat ostettua riittävästi ruokaa ja väkijuomia. Unelma rikastumisesta ja maailman
suurimmasta bändistä oli vielä kaukainen haave, ettei sellaista arjessa mietitty. Metallicalla ei ollut rahaa
julkaista albumeja eikä lähteä kattaville kiertueille, joten niihin se tarvitsi väistämättä ulkopuolisia resursseja.
Sana ja musiikki levisivät keikkojen, c-kasettien ja verkostoitumisen myötä. Tätä kautta löytyi myös bändistä
innostunut manageri, John Zazula. Suurin osa menestyvistä managereista ja levy-yhtiöistä ei aluksi
kiinnostunut Metallicasta, koska bändi poikkesi liikaa sen aikaisen musiikin linjasta. Sen sijaan bändille jopa
naureskeltiin. Zazulan satsaus bändiin ei ollut lopulta mikään pieni veto, sillä hän sijoitti bändiin koko
omaisuutensa ja myös asutti bändiä kodissaan. Hän näki Metallicassa niin paljon potentiaalia, että uskoi riskin
kannattavan. Näin lopulta kävikin, mutta muutamaa vuotta myöhemmin Zazula sai väistyä suuremman
kaliberin managerin tieltä. Ulrich ja Hetfield tekivät tämän päätöksen, koska näkivät sen elintärkeinä bändin
kasvun turvaamiseksi. Tunteilulle ei tässä kohtaa ollut sijaa.
Lemonade: Sattumat ja mahdollisuudet sekä niihin tarttuminen erotti Metallican monista muista bändeistä.
Erityisesti Ulrich oli tällä alueella vahva. Hyvänä esimerkkinä tästä toimii se, kun Ulrich varasi kappalepaikan
Metal Massacre-kokoelmalevyltä ennen kuin hänellä oli edes bändiä kasassa. Tämä oli koko Metallican
perustamisen kannalta hyvin merkittävä tapahtuma, sillä se tarjosi Ulrichille mahdollisuuden päästä
yhteistyöhön Hetfieldin kanssa. Hetfield innostui tästä mahdollisuudesta suuresti huolimatta Ulrichin
puutteellisista rumpalin taidoista. Tämä oli vain yksi esimerkki Ulrichin tarttumisesta erilaisiin
mahdollisuuksiin. Näyttääkin siltä, että lemonade-periaatteen soveltaminen oli olennainen pala Metallican
menestystarinan syntymistä.
Crazy quilt-periaate: Myös verkostoituminen oli tärkeässä roolissa Metallican nousussa huipulle. Erityisesti
Ulrich oli kova verkostoituja. Metallica löysi sopivat muusikot, managerit, levy-yhtiöt ja tuottajat jatkuvan
verkostoitumisen avulla. Alussa bändin jäsenten tutut tai tuttujen tutut tulivat mukaan Metallica-kuvioon,
mutta periaatteessa ”neuvoteltiin” kenen tahansa kanssa. 1980-luvun ”sosiaalisen median” merkitystä ei voi
tässä yhteydessä vähätellä. Fanzinet, kasettivaihto ja puskaradio olivat verkostojen luomisessa ja sanan
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leviämisessä tärkeässä roolissa. Näillä oli huomattava vaikutus thrash-genren syntymiseen, Metallican
kansainvälistymiseen ja ylipäätänsä Metallica-markkinoiden syntymiseen. Esimerkiksi brittiläinen Kerrang!lehti innostui Metallicasta ja teki bändistä jatkuvasti juttuja. Metallican uran alussa albumien myynti olikin
Euroopassa huomattavasti suurempaa kuin USA:ssa.
Muutamien alussa tehtyjen huonojen henkilövalintojen jälkeen Ulrich ja Hetfield alkoivat kiinnittää
enemmän huomiota muusikko- ja kumppanivalintoihin. He laittoivat uudet tulokkaat usein kovaan henkiseen
ja fyysiseen testiin nähdäkseen heidän kyvyt ja sopeutumisen Metallicaan. Esimerkiksi basisti Jason Newstedt
ja Black-levyn tuottaja Bob Rock saivat tuntea tämän nahoissaan. Ulrich ja Hetfield eivät luottaneet puheisiin
ja lupauksiin, vaan vasta teot näyttivät asian tilan. Tällä tavalla he saivat karsittua tehokkaasti pois
opportunistit ja vapaamatkustajat.
Effektuaatioteoriassa puhutaan sisä- ja ulkopiiristä, jossa sisäpiirin muodostivat kehittämiseen sitoutuneet
kumppanit. Näin suoraviivainen jako kahteen leiriin ei kuitenkaan toimi Metallicassa. Bändin ytimen
muodostivat Ulrich ja Hetfield. Sisäpiirin ensimmäiselle kehälle voi sanoa kuuluneen bändin basistin ja toisen
kitaristin. Myös Black-levyn tuottanut Bob Rock murtautui kovan työn kautta ensimmäiselle kehälle tai jopa
ytimeen asti. Metallica ei musiikkia säveltäessään juuri muiden neuvoja kuunnellut ennen Bob Rockia.
Toiselle sisäpiirin kehälle sijoittuivat mm. managerit ja levy-yhtiöiden edustajat. Ulkopiirinä voi sanoa
toimineen lehdistön ja yhtyeen fanien. Sisä- ja ulkopiirit elivät jatkuvasti matkan varrella. Uusi
effektuaatiokierto (albumi) merkitsi aina jotain muutosta verkostossa, kuten aiemmin esitettiin. Ulrichin ja
Hetfieldin kovapäisyyden takia verkoston kasvamisen kautta tulleet rajoitteet musiikin teolle eivät olleet
kovin merkittäviä. Muut eivät juuri sanelleet, millaista musiikkia bändin pitäisi tehdä. Taiteilijan vapaus säilyi
siis Metallicassa poikkeuksellisen hyvin. Sen sijaan verkosto tarjosi jatkuvasti uusia keinoja albumien ja
kiertueiden tekoon sekä markkinointiin.
Pilot-in-the-plane-periaate: Metallicassa olivat ohjat siis tiukasti Hetfieldin ja Ulrichin käsissä. Heillä oli aina
viimeinen sana suuremmissa päätöksissä. He tekivät muita hirveästi kuuntelematta, mitä halusivat.
Kompromisseille ei ollut sijaa. 1980-luvun alussa glam metal oli USA:ssa kova sana ja monet levy-yhtiöt
seisoivat niiden takana. Metallican kaksikko kuitenkin kuljetti konettaan päämäärätietoisesti täysin toiseen
suuntaan. He kasvattivat tukijoukkojaan keikkailemalla runsaasti sekä uudenlaista, nuoriin vetoavaa
musiikkia tekemällä. Metallica tarjosi musiikkiyleisön piileviin tarpeisiin uuden vaihtoehdon, mutta myös
muutti ihmisten musiikkimakutottumuksia. Kukaan ei kuitenkaan voinut ennustaa, miten iso Metallicasta
lopulta tulisi. Jokainen albumi ja keikka oli Metallicalle tietynlainen seikkailu.

4.TUTKIMUSTULOSTEN TARKASTELU
Tutkimuksen ensimmäinen tavoite oli testauttaa effektuaatioteorian toimivuutta bändiympäristössä, mitä ei
tutkijan tiedon mukaan kukaan ole aikaisemmin tehnyt. Empiirisen tutkimuksen perusteella teoria toimi
hyvin ainakin Metallican kaltaisen bändin analysoimisessa. Tämä johtui todennäköisesti ainakin siitä, että
Metallica toimi ns. itsemurha-alueella luodessaan sekä uutta tuotetta (uutta erilaista musiikkia) että uusia
markkinoita (Metallica-perhe ja thrash-genre). Suuri osa bändeistä on ns. tiedon hyödyntäjiä, jotka
rakentavat omaa musiikkiansa muokkaamalla hieman muiden tekemää aikaisempaa musiikkia. Metallicakin
otti oppia muilta, mutta ennen kaikkea se onnistui yhdistämään saumattomasti toisiinsa eri genrejä moni
muita bändejä kokonaisvaltaisemmin. Vaikka tutkimuksen tavoite ei ollut kritisoida tai kehittää
effektuaatioteoriaa eteenpäin, niin muutama huomio nousi esiin:
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Effektuaatioteoriassa korostuu lähtökohtana yksilöyrittäjyys (kuka minä olen, mitä minä osaan ja
keitä minä tunnen?). Metallican tarinassa erittäin keskeisessä roolissa oli heti aluksi toisiaan
täydentävä ”yrittäjä”kaksikko (eli keitä me olemme yhdessä, mitä me osaamme ja keitä me
tunnemme?).
Effektuaatioteoriassa korostuu uusien keinojen ja tavoitteiden syntyminen uusien sitoutuneiden
kumppaneiden kautta. Metallica-tarinassa alkuperäisten yrittäjien henkilökohtaisen osaamisen ja
tietämyksen raju kehittyminen oli kuitenkin hyvin tärkeässä roolissa. Metallicalle syntyikin vähintään
yhtä paljon uusia keinoja ja tavoitteita tällä tavalla kuin uusien kumppaneiden kautta.
Tutkimuksen toinen tavoite oli selittää Metallican menestystekijöitä effektuaatioteorian avulla jäsennetysti.
Tutkimuksen perusteella effektuaalisella toiminnalla oli ainakin Metallican ensimmäisenä vuosikymmenenä
merkittävä painoarvo. Effektuaatioteoriaa tarkasteltiin artikkelissa kolmessa elementissä: effektuaation
sisältämät epävarmuudet, dynaaminen effektuaatioprosessi ja effektuaation periaatteet.
Effektuaalinen toiminta sisältää kolme erilaista epävarmuuden tyyppiä. Knightian-epävarmuuteen liittyen
Metallica ei pyrkinyt ennustamaan, kuinka paljon se tekisi rahaa albumeilla ja kiertueilla. Bändi teki
haluamaansa musiikkia olemassa olevin keinoin, minkä jälkeen kysyntä sitten nähtiin markkinoilla.
Päämäärien ja preferenssien moniselitteisyyteen liittyen Metallican preferenssit ja päämäärät muuttuivat
matkan varrella. Uransa alussa Metallica oli merkittävin bändi thrash-genren syntymiseen, mutta 1990-luvun
alussa bändi räjäytti pankin valtavirralle sopivammalla Black-albumilla. Tämän jälkeen bändi kiersi maailmalla
esiintymässä noin kolme vuotta ja moninkertaisti fanimääränsä. Tämä näkyy vielä nykyäänkin valtavana
maailmanlaajuisena ”Metallica-perheenä”. Isotropia-epävarmuuteen liittyen Metallica uskalsi tehdä asiat
omalla tavalla, vaikka suurin osa ihmisistä ei uskonut bändiin. Sille löytyi kuitenkin aina riittävästi intohimoisia
faneja, jotka energisoivat yhtyettä eteenpäin. Vain tämä oli bändille relevanttia.
Toisena effektuaatioteorian elementtinä tutkimuksessa tarkasteltiin dynaamista effektuaatioprosessia.
Effektuaatiokiertoa tarkasteltiin julkaisukohtaisesti jokaisen merkittävän Metallica-julkaisun muodostaessa
yhden effketuaatiosyklin. Tutkimuksen perusteella selvisi, että jokainen sykli seurasi hyvin pitkälle samaa
peruskaavaa. Uusi sykli alkoi kiertueen aikana uusien riffien luomisella, mitä seurasi kappalerakenteiden
muotoilu. Nämä vaiheet perustuivat erityisesti Ulrichin ja Hetfieldin musiikilliseen identiteettiin ja
osaamiseen (”keitä me olemme?” ja ”mitä me osaamme/tiedämme?”). Kaksikon luotua muutamista
kappaleista demot (”mitä me voimme tehdä itse?”) tulevan albumin tavoite alkoi vähitellen muodostua - eli
millaista musiikkia albumilla olisi ja milloin albumisuurin piirtein ilmestyisi. Tässä vaiheessa demoja esiteltiin
myös ulospäin eli oltiin vuorovaikutuksessa ympäristöön. Kahta ensimmäistä albumia tehdessä otettiin
käytännössä mukaan ne kumppanit, jotka ensimmäisenä tai ensimmäisten joukossa halusivat sitoutua
albumin tekoon. Kolmatta albumia rakennettaessa bändillä alkoi olla enemmän valinnan varaa ja
vaihtoehtoja alettiin myös arvioida. Tässä vaiheessa alettiin toimia effektuaalisen logiikan lisäksi yhä
enemmän myös kausaalisesti. Sitoutuneet tahot toivat uusia keinoja tulevan albumin ja kiertueen
tekemiseen sekä Metallica-markkinoiden kasvattamiseen. Myös uusia tavoitteita tuli jonkin verran uusien
kumppaneiden kautta. Musiikilliset tavoitteet bändi kuitenkin piti pitkälle omissa käsissään. Sen sijaan
kumppanit alkoivat vaikuttaa esimerkiksi kiertue- ja markkinointitavoitteisiin. Black-levyn tuottajan, Bob
Rockin, voi käytännössä sanoa olleen ainoa, joka pystyi vaikuttamaan suoraan myös Metallican musiikillisiin
tavoitteisiin.
Kolmantena effektuaatioteorian elementtinä tutkimuksessa tarkasteltiin effektuaalisen logiikan periaatteita.
Bird-in-hand-periaateen mukaisesti Metallica teki verkostoineen sen, mihin kykeni. Seuraus tekemisestä
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nähtiin sen jälkeen. Afforable-loss-periaatteen näkökulmasta Metallican jäsenillä ei ollut uran alkupuolella
hävittävää, vaan pelkästään voitettavaa. Musiikin teko ja Metallica oli elämäntapa, mihin satsattiin kaikki.
Sitoutuneet kumppanit joutuivat miettimään tätä puolta enemmän, koska bändin ulkoinen olemus ja
käyttäytyminen eivät viitanneet hyviin rahantekomahdollisuuksiin. Crazy-quilt-periaatteen osalta Metallica
oli vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa paljon ja avoimesti. Tätä kautta löytyi kumppaneita, jotka halusivat
sitoutua bändiin. Bändin alkuvuosina tehtiin paljon yhteistyötä myös muiden thrash-bändien kanssa.
Lemonade-periaate erotti lahjakkuuden ohella Metallican ehkä eniten suurimmasta osasta muista bändeistä.
Jatkuvalla verkostoitumisella sekä aktiivisella tekemisellä ja kokeilemisella syntyy sattumia muita useammin.
”Pilot-in-the-plane” oli myös erittäin tärkeä periaate Metallicalle. Ulrich ja Hetfield loivat tulevaisuutta
kontrolloinnin avulla. He pitivät isot päätökset tarkasti omissa käsissään. He tekivät mitä halusivat - eivät sitä,
mitä heidän käskettiin tai odotettiin tekevän.
Moni muukin rock-bändi toimi 1980-luvulla (ja toimii myös nykyään) Metallicalle tyypillisellä kierrolla eli luo
riffejä, rakentaa riffeistä biisejä, tekee demoja, äänittää ja julkaisee albumin ja lähtee kiertueelle. Mikä sitten
erotti Metallican suurimmasta osasta muista bändeistä? Ensinnäkin Metallica ei tyytynyt keksimään pyörää
uudelleen. Tämän taustalla oli halu tehdä poikkeavaa musiikkia, missä auttoi lahjakkuus ja laaja
musiikkimaku. Siinä missä Metallican debyyttialbumilla vaikutteina toimivat NWBHM, Motörhead ja punk,
niin toiselle albumille tuli lisäksi ripaus mm. Ennio Morriconea ja H. P. Lovecraftia. Tästäkin eteenpäin
musiikillinen viitekehys muuttui jatkuvasti. Toinen tärkeä tekijä oli poikkeuksellisen kova tahto kehittyä.
Erityisesti Ulrich piti koneiston jatkuvassa liikkeessä. Kolmantena tärkeänä tekijänä oli rohkeus löytää ja
hyödyntää mahdollisuudet ja sattumat - ja mennä tarvittaessa myös mukavuusalueen ulkopuolelle. Moni
muu bändi on sanonut Metallicalla olleen tuuria. Todellisuudessa kuitenkin sattuma suosii tekijää.
Neljäntenä, bändikemia ja -dynamiikka olivat Metallicassa erityisen hyvät. Ja jos joku alkoi leijua, niin
bändikaverit lopettivat sen lyhyeen. Viides tärkeä tekijä oli verkostoituminen, joka liittyy läheisesti myös
edellä mainittujen sattumien syntymiseen. Tämä oli Ulrichin bravuurialuetta. Kuudes tekijä oli työnteon
moraali. Vaikka Metallican väkikin juopotteli ja sekoili, niin tilanne oli yleensä hallinnassa. Musiikki oli heille
ykkönen – rock-tähteys ja hauskanpito tulivat vasta sen jälkeen. Heavy rockin alueeltakin löytyy Metallican
tyylisiä onnistumisia – ainakin Black Sabbath, Iron Maiden ja Judas Priest voidaan laskea samaan kategoriaan.
Myös nämä bändit ovat olleet Metallican tapaan pioneereja uusien musiikkigenrejen luomisessa.
Lopuksi on hyvä vielä pohtia, että onko nykypäivänä järkevää analysoida 80-luvun bändi-casea.
Todennäköisesti kuitenkin melko samat lainalaisuudet pitävät paikkansa melko pitkälle myös tänä päivänä.
Suuri muutos on kuitenkin tapahtunut musiikkimaailmassa erityisesti Internetin vuoksi. Kaikki tapahtuu
nykyään huomattavasti nopeammin ja periaatteessa kaikki musiikintekijät ovat yhden klikkauksen päässä.
Bändit eivät ole faneille lähellekään niin etäisiä kuin ennen. Läpinäkyvyys on siis täysin eri tasolla kuin 1980luvulla, minkä ansiosta myös markkinat voivat lähteä kehittymään huomattavasti nopeammin. Perusasiaa
Internet ei kuitenkaan muuta. Bändin ja niiden sidosryhmien toimenpiteet vaikuttavat siihen, syntyykö
menestystä vai ei. Joka tapauksessa olisi hyvä tutkia effektuaatioteorian avulla syvällisesti joku uuden
sukupolven bändi, joka on syntynyt ja elänyt Internet-ajassa.

5.YHTEENVETO JA JATKOTUTKIMUSTARPEITA
Artikkelissa osoitettiin ensimmäisen kerran empiirisesti, että effektuaatioteoria toimii hyvin myös
bändimaailmassa. Teorian mukaisella vaikeasti ennustettavalla ja siten keinoihin keskittyvällä toiminnalla on
selvästikin merkitystä uudenlaisen musiikin luomisessa. Tätä voi pohtia seuraavan mielikuvitus-casen avulla.
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Annetaan 10 aloittavalle bändille tehtävä luoda uudenlaista musiikkia yhdistelemällä NWBHM:ää,
Motörheadia ja amerikkalaista punkkia, mitä Metallica aikanaan yhdisteli. Kuinka erilaisia debyyttialbumeja
näiltä bändeiltä syntyisi? Entä jos debyyttialbumin jälkeen jokaista bändiä pyydettäisiin yhdistelemään
seuraavaan albumiin vaikutteita muutamilta hevistä kaukana olevilta bändeiltä? Kun tämä kierto toistetaan
vielä kolme kertaa, niin kuinka kaukana bändien albumit olisivat toisistaan? Tähän kun vielä lisää päälle levyyhtiö-, tuottaja-, manageri- yms. asiat, niin hajontaa bändien välillä tulisi yhä enemmän. Esimerkiksi olisiko
80-luvulta toinen kovan luokan thrash-jyrä, Slayer, voinut halutessaan tehdä jossain vaiheessa uraansa Blackalbumin tyylisen julkaisun ja Metallica-perheen tapaiset markkinat? Tuskin. Kuten effektuaatioteoria kertoo,
niin ihmiset tekevät omalla toiminnallaan tulevaisuuden. Ja koska ihmiset ja näiden verkostot ovat erilaisia,
niin myös lopputulokset ovat väistämättä erilaiset.
Tutkimus synnytti myös uusia tutkimusideoita. Edellä jo mainittiin, että olisi kiinnostavaa tutkia
effektuaatioteorian avulla joku Internet-aikana syntynyt ja elävä bändi. Lisäksi olisi kiinnostavaa tehdä
Metallican lisäksi vastaava tutkimus myös muihin uusia musiikkigenrejä ja valtavia maailmanlaajuisia
markkinoita luoneisiin bändeihin. Heavy rockin historiasta tulevat ensimmäisinä mieleen Iron Maiden, Black
Sabbath ja Judas Priest. Hyvä olisi tutkia effektuaatioteorian näkökulmasta myös muiden musiikkisuuntien
pioneeribändejä – esimerkiksi jazz-, punk- ja blues-bändejä. Lisäksi olisi mielenkiintoista jatkaa Metallican
tutkimista selvittämällä Metallican 10 ensimmäistä vuotta kausaalisen logiikan näkökulmasta. Kausaalisuus
näytti lisääntyvän bändin menestyksen ja tunnettuuden kasvaessa. Myös Metallican tutkiminen vuodesta
1991 nykypäivään voisi olla antoisaa, koska bändi alkoi mennä yhä erikoisempaan suuntaan ja alkoi myös
menettää näillä toimenpiteillään faneja. Lopuksi, kiinnostava effektuaalisen logiikan tutkimusalue olisi
laskelmoidusti, rahan voimalla, syntyneet artistit. Vaikka ne perustuvatkin lähtökohtaisesti enemmän
kausaaliseen logiikkaan (vai perustuvatko?), niin todennäköisesti myös niistä löytyy useita effektuaalisen
logiikan piirteitä.
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2.5 Aikataulupaineesta potkua vai haittaa innovointiin – Case digitaaliset korut
Erno Salmela, Marika Hirvimäki, Ivary Vimm ja Ari Happonen

Tiivistelmä
Aikataulupainetta ei yleensä nähdä hyväksi innovoinnin alkupäässä, vaan ennemmin ideoiden tulisi antaa
muhia rauhassa. Ylipäätänsä tiukasti formalisoidun toiminnan sijasta ideoinnissa tarvitaan vapauksia. Tässä
tutkimuksessa lähdettiin haastamaan tätä asettamalla innovoinnin alkupäähän raju aikataulupaine.
Innovoinnin alkupäänä tarkasteltiin prosessia ongelmien tunnistamisesta/ideoiden syntymisestä parhaan
konseptin valintaan. Aikaa tähän prosessiin oli käytettävissä kolme viikkoa. Innovointi tapahtui
heterogeenisessä ryhmässä, johon osallistui 27 henkilöä. Innovoinnin kohteena olivat digitaaliset korut.
Tutkimus toteutettiin yhden tapauksen laadullisena syvätutkimuksena. Tutkimusdata kerättiin
itsedokumentoinnin avulla neljältä henkilöltä, jotka toimivat ideointiprojektissa eri rooleissa.
Tutkimustuloksena aikataulupaineen nähtiin soveltuvan tietyin varauksin innovoinnin alkupäähän.
Tutkimustulokissa esitellään myös aikataulupaineen hyviä ja huonoja puolia.

1.Johdanto
Lisääntynyt globaali kilpailu, lyhentyneet tuotteiden elinkaaret ja nopeutunut teknologian kehittyminen ovat
tehneet nopeasta markkinoille menosta olennaisen kilpailutekijän (Defee ja Fugate, 2010; Langerak et al.,
2010). Tämän seurauksena innovoinnin ja kehittämisen nopeuttamisesta on tullut kriittinen
innovaatiojohtamisen tavoite (Acur et al., 2010). On tärkeää tunnistaa menestystekijät, joiden avulla
innovointi- ja kehitysprojektit onnistuvat aikataulupaineesta huolimatta (Chen et al., 2010). Yleensä
projektien nopeuttamisen on nähty vähentävän innovaatioiden omaperäisyyttä (McDermott ja Handfield,
2000). Nopeuttamisen ja formalisoinnin sijasta radikaalissa innovoinnissa on nähty tärkeäksi tekijäksi
joustavuus (Chiesa et al., 2009) – erityisesti innovoinnin alkupäässä (Vandenbosch ja Clift, 2002; Bierly, 2002).
Toisaalta innovoinnin alkupäässä on huomioitava tavoiteltava ideoiden laatu. Usein jahdataan
kuningasideoiden syntymistä, ennen kuin kehitystyötä lähdetään tekemään. Tähän on kuitenkin myös
vastakkaisia näkemyksiä. Kuningasideoiden syntymistä tärkeämpää on lähteä liikkeelle vaikka
keskinkertaisella idealla ja mennä kokeiluttamaan sen toimivuutta nopeasti kentälle. Kentältä saadun
palautteen avulla löytyvät lopulta myös kuningasideat (Sims, 2011).
Innovaatiotoimintaa on tutkittu runsaasti konseptitasolla, mutta syvällistä kontekstisidonnaista tietoa siitä
on edelleen liian vähän (Kach et al., 2012; Crevani et al., 2011; Langerak ja Hultink, 2008). Tämän takia on
tarvetta mikrotason innovaatiotutkimukselle, jossa innovointia tutkitaan yksityiskohtaisella tasolla tietyssä
ympäristössä (esim. yksittäinen toimiala/organisaatio), tietyssä innovaatiokohteessa (esim. tuote tai
prosessi), tietyssä innovaatioprosessin vaiheessa (esim. innovoinnin alkupää) ja tietyssä innovaatiotyypissä
(esim. radikaali tai inkrementaali innovaatio) (Crevani et al., 2011; Kurkkio, 2011; Langerak ja Hultink, 2008;
Nobelius ja Trygg, 2002).
Yksityiskohtaisella tasolla on tutkittu myös hyvin vähän sitä, kuinka aikataulupaine vaikuttaa
innovaatioprosessin alkupäähän eli mitä hyviä ja huonoja puolia aikataulupaineesta aiheutuu lopputuloksen
kannalta. Tämä artikkeli keskittyy tähän ilmiöön tutkimalla yhtä innovointitapausta, jossa innovoinnin
alkupäähän asetettiin raju aikataulupaine ja katsottiin mitä siitä seuraa. Tutkitussa tapauksessa
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heterogeenisen 27 henkilön ryhmä ideoi ja konseptoi radikaalisti uusia tuotteita, digitaalisia koruja (kuva 1).
Digitaalisilla koruilla tarkoitetaan koruihin sulautettua elektroniikkaa ja tietotekniikkaa, mikä tuottaa
käyttäjille uudenlaista arvoa. Perinteisten korujen esteettisen ja emotionaalisen arvon rinnalle digitaalisissa
koruissa tulee vahvasti myös funktionaalinen arvoelementti. Lisäksi digitaalisuus voi korostaa perinteisiä
korun arvoelementtejä.

Kuva 1. Digitaalisen efektikorun prototyyppi Iron Sky The Coming Race-elokuvaa varten.
Artikkeli etenee siten, että seuraavassa luvussa tarkastellaan aikaisemman tieteellisen kirjallisuuden
perusteella aikataulupaineistettua, kollaboratiivista ja radikaalia alkupään innovointia. Luvun lopuksi
esitetään tutkimuksessa sovellettava teoreettinen viitekehys. Luvussa 3 esitetään tutkimuksen
toteuttamistapa, jonka jälkeen luvussa 4 tarkastellaan taustoja tutkimuksen kohteena olleesta innovointicasesta. Luvussa 5 esitetään tutkitun casen analyysi ja tulokset. Artikkelin päättävät johtopäätökset ja
jatkotutkimustarpeet.

2.Aikataulupaineistettu kollaboratiivisen ja radikaalin innovoinnin alkupää
Luvussa tarkastellaan tutkimuksen kannalta tärkeitä käsitteitä eli innovoinnin alkupäätä sekä radikaalia,
kollaboratiivista ja aikataulupaineistettua innovointia.
Innovoinnin alkupää
Innovaatioprosessi jaetaan kolmeen päävaiheeseen: innovoinnin alkupäähän, kehittämiseen ja
kaupallistamiseen (Koen et al., 2002). Innovoinnin alkupää on herättänyt lisääntynyttä kiinnostusta (Björk
and Magnusson, 2009) sen ollessa merkittävässä roolissa innovaatioiden syntymisessä (Koen et al., 2002).
Toisaalta innovoinnin alkupää on nähty innovaatioprosessin vaikeimmaksi vaiheeksi johtaa (Kim and
Wilemon, 2002) sen sisältäessä huomattavan määrän epävarmuutta (Chang et al., 2007). Tässä vaiheessa
tehtävät päätökset vaikuttavat suuresti myöhempiin innovaatioprosessin vaiheisiin (Apilo and Taskinen,
2006). Kuvassa 2 on esitetty innovoinnin alkupään sisältämiä tehtäviä uuden tuotekonseptin kehittämisen
näkökulmasta. Prosessi alkaa joko tunnistetusta mahdollisuudesta/ongelmasta tai uudesta ideasta (Koen et
al., 2001) ja päättyy päätökseen käynnistää tai olla käynnistämättä kehitysprojektia (Kim ja Wilemon, 2002).
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NPD = new product
development
TSG = technology stage
gate

Kuva 2. Innovoinnin alkupää uutta tuotekonseptia kehitettäessä (Koen et al., 2001).
Ideoiden jalostaminen on olennainen osa innovoinnin alkupäätä (Griffith-Hemans ja Grover, 2006). Miller et
al. (2006) korostavat jalostamisen tärkeyttä erityisesti radikaalien innovaatioiden luomisessa. Toisaalta
parhaat innovaatiot eivät yleensä synny yhdestä ideasta, vaan eri ideoiden yhdistelmästä (Apilo, 2010).
Hyvillä innovaattoreilla onkin kyky yhdistellä ideoita (Dyer et al., 2011). Innovoinnin alkupäässä tehdään
yleensä useita go-/kill-päätöksiä, joissa päätetään idean jatkosta (Cooper, 2008). Ideoiden arviointia ja
päätöksentekoa voidaan tukea eri kriteereitä sisältävillä arviointityökaluilla (Paasi et al., 2007). Erityisesti
alkupään innovoinnin lopuksi ideoita tulisi arvioida eri näkökulmista, kuten teknologisena toteutettavuutena
ja potentiaalisina liiketoiminnan tuottoina (Khurana ja Rosenthal, 1998). Innovoinnin alkupäähän ei yleensä
riitä kerran toteutettu prosessi, vaan prosessia joutuu toistamaan iteratiivisesti useita kertoja ennen
kuningasidean löytymistä (Sims, 2011; Sandmeier et al., 2004).
Kollaboraatio
Innovaatioden luomiseksi on tärkeää saa verkostokumppaneita aktiivisesti mukaan innovoimaan (Miles,
2000), koska näin saadaan liitettyä yhteen eri ihmisten erilaisia kokemuksia, taitoja ja tietämystä (Fay et al.,
2006). Ihmisten välisellä verkostoitumisella ja vuorovaikutuksella voidaan luoda kollaboratiivisesti sellaista
uutta, johon yksittäinen ihminen ei kykene (Wiseman ja McKeown, 2010). Heterogeenisten ryhmien on nähty
olevan tärkeitä erityisesti radikaalien innovaatioiden syntymisessä (Dyer, 2011; Sims, 2011).
Innovaatiotutkimuksissa tulisikin keskittyä erityisesti verkostotason tutkimuksiin (Apilo, 2010) verkostojen
omatessa huomattavaa innovaatiopotentiaalia (Crevani et al., 2011).
Radikaalit innovaatiot
Kirjallisuudessa on tunnistettu laajasti menestystekijöitä inkrementaaliin innovointiin (esim. Carbonell ja
Rodriguez, 2006; Filippini et al., 2004). Sen sijaan radikaalien innovaatioiden menestystekijät ovat saaneet
vähemmän huomiota (Kach et al., 2012). Tämä on olennainen puute, koska radikaalien ja inkrementaalien
innovaatioiden ominaispiirteissä on huomattava ero (McDermott ja O’Connor, 2002). Tämän seurauksena
myös menetystekijät voivat olla erilaisia (Kach et al., 2012). Radikaalit innovaatiot sisältävät yleensä
suurempia epävarmuuksia ja riskejä kuin inkrementaalit innovaatiot (Calantone et al., 2006). Radikaalissa
innovoinnissa erityisesti innovoinnin alkupää on monimutkainen ja epävarma (Vandenbosch ja Clift, 2002).
Suuri epävarmuus ja riskit tarkoittavat yleensä myös sitä, että formaaleja menetelmiä on haastavaa
hyödyntää (Li ja Atuahene-Gima, 1999). McDermott ja Handfield (2000) kirjoittavat, että esimerkiksi
innovoinnin kiihdyttäminen voi huonontaa tuloksen omaperäisyyttä. Tarkan formalisoinnin sijasta tarvitaan
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ennemminkin joustavuutta, esimerkiksi aikatauluissa (Chiesa et al., 2009). Kesslerin and Bierlyn (2002)
mukaan prosessin kiihdyttäminen sopii huonommin radikaaleihin kuin inkrementaaleihin
innovaatioprojekteihin.
Aikataulupaineistettu radikaali innovointi
Useat tutkimukset (esim. Chen et al., 2010; Kessler ja Chakrabarti, 1996;) käsittelevät kehittämisen
nopeuttamista, mutta kokonaisvaltainen tutkimus aikataulupaineen vaikutuksesta radikaaliin innovointiin
puuttuu. Kach et al. (2012) ovat kuitenkin tutkineet ilmiötä ja ovat löytäneet siihen erilaisia muuttujia. Heidän
rakentama teoreettinen viitekehys on esitetty kuvassa 3.
Primary variables for
project success:
Time-pressured
innovation

1.Visionary leadership

Expectation of
radical innovation

Antecedant variables

Sub-variables for primary
variables:
1.Provided guidance
2.Invoked personal responsibility
3.Emphasized leader involvement
4.Leader decisiveness

2.Project momentum

1.Member commitment
2.Time pressures
3.Optimistic outlooks
4.Leader decisiveness

3.Team collaboration

1.Common goal
2.Trust among the members
3.Creative work environment
4.Project uniqueness

Intervening variables

Radical
innovation

Outcome variable

Kuva 3. Viitekehys aikataulupaineistettuun innovointiin sen kehitysvaiheessa (Kachin et al., 2012).
Kachin et al. (2012) tutkimuksen mukaan visionäärisellä johtamisella, projektimomentumin ylläpidolla ja
tiimin kollaboraatiolla on keskeinen vaikutus radikaalin innovaatioprojektin onnistumiseen. Visionäärinen
johtaja auttaa varmistamaan projektin selkeyden ja suunnan sekä sitouttaa ihmiset projektiin.
Projektimomentum ylläpitää fokuksen ja luovuuden sekä projektin vauhdikkaan etenemisen.
Tiimikollaboraation kautta jäsenet ovat valmiita laittamaan lisä-efforttia tavoitteiden saavuttamiseksi
halutussa aikataulussa.
Kachin et al. (2012) tutkimus keskittyy pääasiassa innovaatioprosessin kehitysvaiheeseen. Tässä artikkelissa
heidän luomaa viitekehystä sovelletaan innovoinnin alkupäähän – ts. aikaisempaan innovaatioprosessin
vaiheeseen. Kachin et al. (201) tutkimuksessa innovoitava tuote, pienoislentokone, oli jo valittu
kehitettäväksi, kun taas tässä tutkimuksessa kohteena on innovoinnin alkupää, jossa luodaan erilaisia
digikoruideoita sekä valitaan lopuksi yksi idea kehitettäväksi. Yhteistä näille kahdelle tutkimukselle on tutkia
radikaalia innovointia, jota toteutetaan kollaboratiivisesti aikataulupaineen alla.

3.Tutkimuksen suunnittelu
Tutkimuksen tavoite oli tunnistaa aikataulupaineesta aiheutuvia hyviä ja huonoja puolia kollaboratiivisessa
ja radikaalissa alkupään innovoinnissa. Tutkimuksen toinen tavoite oli arvioida Kachin et al. (2012)
teoreettisen viitekehyksen toimimista kehitysvaihetta edeltävässä innovoinnin alkupäässä.
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Tutkimus toteutettiin yhden innovointiprojektin tapaustutkimuksena, jossa projektin onnistumista mitattiin
Likert-asteikolla ideoiden määrällisestä ja laadullisesta (ideoiden radikaalius) näkökulmasta seuraavilla
kysymyksillä:
- Kuinka radikaali on projektissa syntynyt paras konsepti? Radikaalius määriteltiin, kuinka tärkeän
ongelman konsepti voisi ratkaista.
- Syntyikö projektin aikana voittaneen konseptin lisäksi muita radikaaleja ideoita tai konsepteja, jotka
tapettiin liian aikaisessa vaiheessa?
- Raakaideoiden määrä ja radikaalius
- Konseptoitujen ideoiden määrä ja radikaalius
Edellä esitettyihin kysymyksiin vastasi neljä projektiryhmän jäsentä kuukausia projektin päättymisen jälkeen,
jolloin projektiin oli ehditty saada jo etäisyyttä. Vastanneet henkilöt toimivat projektissa eri rooleissa: yksi
visionäärisenä johtajana, yksi operatiivisena ja taiteellisena johtajana, ja kaksi ideoijina, ideoiden jalostajina
ja asiantuntijoina. Samat henkilöt arvioivat samalla myös laadullisesti, kuinka he kokivat projektin
etenemisen. Arviointi tapahtui kuvassa 3 esitettyjen vaikutusmuuttujien näkökulmasta. Tutkimusdata luotiin
itsedokumentointimenetelmällä eli kaikki neljä henkilöä kirjoittivat omat näkemyksensä toisista riippumatta
jokaiseen vaikutusmuuttujaan. Itsedokumentointilomake on esitetty liitteessä 1.
Projektin toteutusta ja lopputulosta arvioi myös ulkopuolinen arviointiryhmä. Ryhmän tehtävä oli miettiä,
kuinka projektin toteutusta ja lopputulosta olisi voinut parantaa. Arviointi tapahtui ryhmälle projektista
pidetyn noin tunnin mittaisen esityksen yhteydessä. Arviointiryhmässä oli yhteensä 12 henkilöä, jotka
vastasivat laadullisesti kahteen kysymykseen:
Mitä olisit tehnyt toisin?
Minkä kysymyksen projektin toteutus ja lopputulos erityisesti herätti?
Tutkimusdatan analyysivaiheessa tarkasteltiin neljän projektissa mukana olleen henkilön vastausten
toistuvimpia samankaltaisuuksia ja suurimpia eroja. Eriävien näkemysten tapauksessa arvioitiin syitä, mistä
näkemyserot johtuivat. Tämän jälkeen tarkasteltiin vaikutus- ja tulosmuuttujien syy-seuraussuhteita toisiinsa
eli mitkä vaikutusmuuttujat vaikuttivat erityisesti tulosmuuttujaan eli projektin tuotoksen radikaalisuuteen.
Lopuksi toteuttajaryhmän ja ulkopuolisen arviointiryhmän näkemyksiä verrattiin keskenään.
Tutkimustuloksina esitetään aikataulupaineen synnyttämiä hyviä ja huonoja puolia kollaboratiivisesti
toteutetussa radikaalin innovoinnin alkupäässä. Toisaalta tutkimustuloksena arvioidaan Kach´s et al. (2012)
teoreettisen viitekehyksen soveltumista innovoinnin alkupäähän.

4.Digitaalisten korujen innovointiprojektin kuvaus
Innovointiprojektin kesto oli noin kolme viikkoa. Erityistä projektissa oli se, että innovaattoreina toimivat
yliopistoja
ammattikorkeakoulututkijat
ja
-opiskelijat.
Henkilöt
tulivat
viideltä
eri
osastolta/tietämysalueelta: liiketoiminta, tuotantotalous, ICT, konetekniikka ja taide). Innovointiryhmän
jäsenillä oli siis hyvin erityyppiset taustat ja osaamisalueet. Ikäjakauma vaihteli ryhmässä välillä 20-45 vuotta.
Ainoastaan konseptien lopullinen arvioija, tuottaja/sarjayrittäjä, tuli näiden organisaatioiden ulkopuolelta.
Ryhmän koostumus vaikutti väistämättä innovointiin, sillä suurimmalla osalla ei ollut innovoinnissa selkeää
liiketoimintamotivaatiota, vaan heidän pääintressinä oli tutkimuksen ja opintojen suorittaminen. Tämä
todennäköisesti vaikutti jollain tavalla ideointiin ja konseptointiin. Liiketoimintamotivaation puutteesta
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huolimatta suurin osa oli innolla mukana projektissa. Tärkein syy tähän oli kiinnostava innovointikohde eli
digitaaliset korut. Toinen syy oli uudenlainen, nopeatempoinen, tapa tehdä töitä ja uusi työryhmä. Dyerin et
al. (2011) tekemän tutkimuksen mukaan innovoinnin alkupäässä ei tulisikaan aluksi miettiä rahaa, vaan
ideoida luovasti ja rajoitevapaasti erilaisia vaihtoehtoja. Tämän näkemyksen mukaan tutkija-opiskelijaporukan valinta innovointitiimiksi ei kuulosta huonolta ajatukselta – erityisesti, kun innovoinnin kohteena
olivat digitaaliset korut, joista ei ole paljonkaan kokemuksia edes maailman mittakaavassa. Kuvassa 4 on
esitetty innovointiryhmä ja sen tärkeimmät vuorovaikutussuhteet.
Visionäärinen johtaja

Tuottaja

Operatiivinen ja taiteellinen johtaja

Opiskelijoiden idearyhmä
-16 henkilöä, joista muodostui 4 tiimiä

Tutkijoiden idearyhmä
-8 henkilöä yhdessä tiimissä

Kuva 4. Innovointiryhmä ja sen tärkeimmät vuorovaikutussuhteet.
Visionäärinen johtaja kokosi ja organisoi projektiryhmän, asetti sen toiminnalle tavoitteen ja aikataulut sekä
kertoi tehtävänannon. Hän osallistui projektissa melko vähän päivittäiseen toimintaan, jota pyöritti
operatiivinen johtaja. Huomioitavaa kuitenkin on, ettei operatiivinen johtaja ollut suorassa
vuorovaikutuksessa opiskelijoista koostuvan idearyhmän kanssa, vaan tämä ryhmä teki itsenäisesti
päätöksensä, jonka jälkeen tuottaja arvioi heidän tuottamat parhaat konseptit. Opiskelijaryhmän tekemä
ideointi ja konseptointi oli hyvin intensiivistä, koska se tapahtui yhden päivän aikana. Tutkijoista
muodostunut idearyhmä ideoi ja konseptoi noin kahden viikon ajan. Tutkijaryhmä käytti kokonaisuutena
tehollista työaikaa ideointiin noin kaksi kertaa enemmän kuin opiskelijaryhmä. Löyhemmän aikataulun
johdosta tutkijaryhmällä oli käytettävissä enemmän ideoiden sulatteluaikaa. Tutkitun innovointiprojektin
päävaiheet ja aikataulu on esitetty kuvassa 5. Kuten aikataulujanasta näkyy, niin yhdestä digitaalisen korun
ideasta, kulunvalvontakorusta, tehtiin myös nopeita prototyyppejä.
Päätös aloittaa
projekti

5.3.

Ideoinnin aloitus
(tutkijaryhmä)

Kulunvalvontakorun
prototyyppien
valmistus

Parhaiden konseptien
lähetys ennakkoon
tuottajalle

21.-27.3.

12.3.

Leijonan luola, jossa
tuottaja arvioi
parhaita konsepteja

25.3.

7.3.

18.3.

22.3.

Projektin suunnittelu
ja tiimin valinta

Ideoiden jalostus ja
konseptointi
(tutkijaryhmä)

Opiskelijaryhmän ideointija konseptointipäivä

28.3.
27.3.
Kulunvalvontakorun
proton kokoonpano ja
käyttötestaus

Kuva 5. FEI-projektin aikataulu ja päätapahtumat.
Tutkija- ja opiskelijaryhmät loivat projektissa yhteensä 203 raakaideaa digitaalisista koruista. Konseptoituja
ideoita syntyi 27, joista 23 konseptia lähetettiin tuottajalle sähköpostilla ennen ”leijonan luolaa”. Näistä
konsepteista tuottaja valitsi leijonan luolaan viisi konseptia, joista neljä tuli tutkijaryhmältä ja yksi
opiskelijaryhmältä. Finaaliin edenneet ideat olivat hyttys-/punkkikarkotinkoru, kulunvalvontakoru, unikoru,
itkuhälytinkoru ja kukan kastelutarpeesta ilmoittava muotoiltu kukkakeppi. Liiketoimintapotentiaalin,
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toteutettavuuden ja käyttäjänäkökulman perusteella tuottaja valitsi lopulta parhaaksi konseptiksi
kulunvalvontakorun. Kuvassa 6 on esitetty ideaprosessi suppilokuvana ideoiden ja konseptien go-killpäätösten näkökulmasta.
203 alkuideaa

*Ideoiden jalostusta, arviointia ja tappamista
*23 konseptoitua ideaa lähetettiin
tuottajalle etukäteen sähköpostilla
*Tuottaja valitsi mielestään 5 parasta
konseptia leijonan luolaan
Kulunvalvontakorun konsepti vei voiton Leijonan luolassa

Kuva 6. Innovointiprojektin ideasuppilo.
Kuvassa 7 on esitetty kuvia voiton vieneestä kulunvalvontakorusta – vasemmalta lukien 3D-malli, nopea
prototyyppi ja käyttötestaus. Prototyypin runko valmistettiin 3D-muovitulostimella. Korun runko-osan ja
kiven väliin asetettiin RFID-tagi. Rannekorun lisäksi nopeat prototyypit tehtiin sormuksesta ja solmioneulasta.
Tuottaja totesi Leijonan luolassa, että killer application olisi kulunvalvonta-avain avio-/ kihlasormuksessa,
johon prototyypeissä käytetty tagi ei kuitenkaan mahtunut. Pienempiä tageja on kuitenkin markkinoilta
saatavilla.

Kuva 7. Kuluvalvontarannekorun 3D-malli, nopea prototyyppi ja käyttötestaus.

5.Innovointiprojektin analyysi ja tulokset
Tässä luvussa esitetään tutkitun innovointiprojektin analyysi ja tulokset. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan
projektia toteuttaneiden henkilöiden näkökulmasta tulosmuuttujia ja toisessa osassa vaikutusmuuttujia.
Kolmannessa osassa innovointiprojektia arvioidaan ulkopuolisen arviointiryhmän antaman palautteen
perusteella.
5.1 Tulosmuuttujat – Syntyneiden ideoiden ja konseptien määrä ja laatu
Neljää projektiin osallistunutta henkilöä pyydettiin vastaamaan Likert-asteikolla viiteen kysymykseen (liite 1),
jotka mittasivat projektin onnistumista. Vastaukset on esitetty taulukossa 1.
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Taulukko 1. Arviot syntyneiden ideoiden ja konseptien laadusta ja määrästä.
Mittari

Visionäärinen johtaja

Operatiivinen johtaja

Ideoija 1

Ideoija 2

Voittajakonseptin radikaalius
Mahdollisuus voittajakonseptia
radikaalimpaan lopputulokseen
Alkuideoiden määrä
Aluideoiden radikaalius
Konseptoitujen ideoiden määrä

3
4

3
5

2
4

3
4

4
2
5

4
2
4

3
2
4

3
2
4

Konseptoitujen ideoiden radikaalius

3

3

3

3

Innovointiprojektissa mukana olleet olivat hyvin pitkälle samaa mieltä projektin tuloksista. Voittajakonseptia
eli kulunvalvontakorua pidettiin radikaaliuden suhteen tyydyttävänä. Kaikki uskoivat, että joistakin muista
ideoista tai niiden yhdistelmästä olisi ollut mahdollisuus luoda voittajakonseptia radikaalimpi lopputulos.
Raakaideoiden määrää pidettiin melko hyvänä. Sen sijaan raakaideoiden radikaalisuus jäi vain välttävälle
tasolle. Konseptoitujen ideoiden määrää pidettiin hyvänä ja niiden radikaaliutta tyydyttävänä. Huomiota
kannattaa kiinnittää siihen, että raakaideoiden ja konseptoitujen ideoiden radikaalius nähtiin välttäväksi ja
tyydyttäväksi, mutta niistä uskottaisiin kuitenkin syntyvän hyviä tai jopa erinomaisia konsepteja. Käytännössä
tämä tarkoittaa sitä, että alkuideoissa nähtiin olleen parantamisen varaa, mutta se olisi vaatinut ideoiden
parempaa jalostamista sekä eri ideoiden yhdistelemistä.
5.2 Vaikutusmuuttujatarkastelu
Seuraavaksi esitetään kolmen avainmuuttujan sekä niiden alimuuttujien (kuvan 3 viitekehyksestä) suhteen
innovointiprojektiin osallistuneiden visionäärisen johtajan, operatiivisen johtajan ja kahden ideoijan
näkemykset projektin kulusta. Esiin on nostettu tältä ryhmältä samansuuntaisimmat ja eniten toisistaan
poikkeavat näkemykset. Kunkin kolmen avainmuuttujan käsittelyn jälkeen taulukoissa 2-4 on esitetty
henkilöiden suoria lainauksia eri alimuuttujiin.
Primary variable - Visionary leadership
Sub-variable 1. Guidance – providing clear project understanding
Visionääriseltä johtajalta tuli selkeät tavoitteet, ohjeet, työnjako ja tarkastuspisteet, mikä piti homman
kasassa. Myös ulkopuolinen tuottaja sitoutettiin ja roolitettiin projektiin hänen toimesta. Operatiivinen
johtaja tuli hankkeeseen tietyllä tavalla puun takaa. Visionäärinen johtaja kysyi tutkijaryhmältä halua ottaa
vastaan operatiivisen vetäjän rooli. Innokkaimmin tähän rooliin tarttui ryhmän uusin jäsen. Projektin yhdeksi
tavoitteeksi asetettiin prototyyppien teko yhdestä aiemmasta ideasta eli kulunvalvontakorusta. Myöhemmin
selvisi, että tämä valinta oli sekä hyvä että huono asia. Hyvää oli, että konkretia innosti väkeä - ”hei tämähän
toimii”. Huonoa taas oli se, että kulunvalvontakoru nousi etuoikeutettuun asemaan muihin ideoihin
verrattuna. Toisaalta prototyypit saattoivat myös heikentää jatkoideoiden saamista kulunvalvontakorulle,
koska idea nähtiin jo valmiina. Ideoiden kuvausten taso vaihteli ideoijien kesken paljon, joten tätä puolta olisi
pitänyt ohjeistaa paremmin. Visionäärinen johtaja antoi operatiiviselle johtajalle viimeisen sanan kill-gopäätöksiin. Jälkikäteen ajatellen ryhmän sisällä olisi pitänyt olla enemmän yhteisiä keskusteluja
päätöstilanteissa. Lisäksi ideoiden arviointi painottui projektin tarkastuspisteissä enemmän helposti
toteutettavissa oleviin kuin radikaaleihin ideoihin. Visionäärisen johtajan olisi pitänyt heti alkuun painottaa
radikaalien ideoiden tavoittelua.
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Sub-variable 2. Responsibility – taking personal ownership
Sekä visionäärinen johtaja että operatiivinen johtaja olivat erittäin omistautuneita projektiin. Ilman heidän
täydellistä sitoutumista projektiin tavoitteisiin ei olisi päästy. Tämä innosti osaa muusta ryhmästä pyrkimään
samaan. Kaikki mukanaolijat eivät kuitenkaan päässeet johtajien pään sisälle, mikä aiheutti turhautumista ja
sitä kautta vaihtelevaa osallistumista sekä ideoiden tasoa. Lisäksi kaikki eivät nähneet digitaalisten korujen
teemaa tarpeeksi innostavana.
Sub-variable 3. Leader decisiveness – to provide direction, not to control
Suunta, tavoite ja aikataulu oli annettu, mutta muuten ideoijalla oli vapaat kädet työskennellä.
Kommunikoinnin määrä tiimiläisten kesken jäi lopulta suhteellisen vähäiseksi, vaikka operatiivinen johtaja
tähän kannustikin. Sähköpostin käyttö ideoiden jalostuksessa aiheutti osalle ongelmia. Kaikki eivät
tuottaneet pyydettyä raakaideamäärää. Tästä selvisi, etteivät kaikki olleet täysin sitoutuneita projektiin.
Toisaalta 85 % henkilöistä (kun lasketaan mukaan myös opiskelijaryhmä) tuotti pyydetyn raakaideamäärän
sekä osallistui aktiivisesti ideoiden jalostukseen ja konseptointiin. Sitoutumisongelmia oli enemmän
tutkijaryhmässä. Myös projektin vaatima työmäärä tuli osalle yllätyksenä. Heti aluksi olisi pitänyt kysyä
kaikilta henkilökohtaisesti, että pystyvätkö he osallistumaan kunnolla projektiin ja miten paljon se innostaa.
Operatiivinen johtaja oli hyvin päättäväinen go-/kill-päätöksissään. Muutaman henkilön mielestä liiankin
päättäväinen, kun muille ei jäänyt riittävästi sanan valtaa. Tämä saattoi heikentää muun ryhmän motivaatiota
tai vääristää lopputulosta. Toisaalta visionäärinen johtaja asetti pelisäännöt tällä tavalla tällä kertaa.
Sub-variable 4. Leader involvement – hands-off but attuned
Operatiivinen johtaja osallistui tiiviisti tekemiseen, kuten oli tarkoituskin. Toisaalta hän antoi työrauhan
ryhmälle, eikä puuttunut heidän tekemiseen. Varsinkin ideoiden jalostus- ja konseptointivastuu jäi kuitenkin
liikaa hänen vastuulleen. Työrauha tuli muille osittain myös sitä kautta, kun operatiivinen johtaja teki
napisematta myös muiden töitä. Osa olisi halunnut tietää vielä tarkemmin deadlinet eli alussa annettu
aikatauluraami ei ollut iskostunut kaikkien päähän. Visionäärinen johtaja toimi operatiivisen johtajan tukena
niillä hetkillä, kun tarvittavaa panostusta ei irronnut muusta tiimistä. Lisäksi visionäärinen johtaja osallistui
jonkin verran ideointiin. Hänen yhtä ideaa jalostettiin ryhmän puolesta innokkaimmin – lieneekö johtunut
idean laadusta, esittelytavasta vai johtajan yllättävästä osallistumisesta talkoisiin.
Taulukko 2. Lainaukset liittyen visionääriseen johtamiseen.
ALIMUUTTUJAT
Provided guidance

Invoked personal
responsibility
Leader decisiveness

Emphasized leader
involvement

LAINAUKSET
-”Pyrin rakentamaan mahdollisimman selkeän ja yksinkertaisen raamin, koska aikataulu oli tiivis.”
-”Epäröimättä ilmoitin heti halukkuudestani ottaa operatiivisen johtajan rooliin.”
-”Visonäärisen johtajan ennakkoluuloton asenne ja kannustavat ohjeet saivat minut vakuuttumaan,
että projekti tulee onnistumaan.”
”Päätöksistä olisi pitänyt olla 75 % operatiivisen johtajan tekemiä ja 25 % muiden tekemiä.”
-“Halusin tämän onnistuvan.”
-“Olin operatiivisena johtajana erittäin omistautunut ja motivoitunut. Yhtenä syynä aktiiviseen
panostukseen oli halu todistaa ennakkoluuloiselle tiimille, ettei kuvataiteilija ole vain baskeri päässä
kulkeva boheemi.”
-”Ei tarvinnut hirveästi puuttua asioihin, koska pääosin homma toimi kuin junan vessa. Ainoa huoleni
oli, että ryhmän yhdessä työskentely oli liian vähäistä.”
-”Jälkikäteen ajateltuna projektin kulku olisi todennäköisesti ollut huomattavasti valoisampi, jos olisi
saatu yhteinen henki tekemisiin palaverien kautta.”
-”Annoin alkuohjeistuksen jälkeen vapaat kädet operatiiviselle johtajalle. Parissa kohdassa olin
pyynnöstä tukena.”
-”Työvaiheiden välissä tulisi olla aikaslotti, minkä sisällä ei tule prosessia sotkevaa viestintää.”
-”Ei malttanut pysyä poissa ideoinnista, kun kerran kohtuullinen idea syntyi.”
-”Pystyäkseni toteuttamaan suunnitellut tavoitteet oli tehtävä itse paljon. Vähemmän motivoitujen
kavereiden aktivointi olisi todennäköisesti vienyt kallisarvoista aikaa.”
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Primary variable 2 – Project momentum
Sub-variable 1. Member commitment – to an important and rare opportunity
Monille digitaalisten korujen innovointi oli kiinnostava uusi aihe – samoin mahdollisuus saada ideat
ulkopuolisen tuottajan arviointiin. Osa sai mahdollisuuden päästä myös tuottajan juttusille saakka. Ryhmän
jäsenten sitoutumisessa oli kuitenkin melko suuria eroja – erityisesti tutkijaryhmässä. Tärkeää onkin löytää
sellaiset henkilöt, joilla on aitoa intoa sekä aikaa käytettävissä projektiin. Tämä täytyy selvittää jo ennen
projektin alkua. Toisaalta työaikakuormitukset näyttivät ennakkoon lähes kaikilla ennen projektia suotuisalta,
mutta matriisiorganisaatiossa kaikki on mahdollista.
Sub-variable 2. Time pressures – limited time as an asset
Aikataulupaine oli siinä hyvä, ettei takerrettu pieniin turhanpäiväisiin seikkoihin. Puskettiin eteenpäin ja
saavutetut välitulokset innostivat. Toisaalta aikataulu oli varsinkin ideoiden jalostus- ja yhdistely vaiheessa
liian tiukka, minkä takia osa porukasta joutui tekemään töitä myös iltaisin ja viikonloppuisin. Tämä vaikutti
varmasti vireystilaan ja lopulta ideoiden ja konseptien laatuun. Kiireinen aikataulu esti lopulta
todennäköisesti kuningasidean syntymisen. Lisäksi ideointia avaavia menetelmiä kaivattiin rinnalle. Niitä ei
käytetty käytännössä lainkaan, mikä saattoi olla ratkaiseva virhe. Erityisesti yhteisissä istunnoissa niille olisi
ollut käyttöä. Ylipäätänsä yhdessä tekeminen jäi kiireen takia liian vähäiseksi. Opiskelijaryhmän yhden päivän
rutistuksen ja tutkijaryhmän pidemmän aikavälin ideoinnin välillä ei näyttänyt tässä projektissa olevan suurta
eroa lopputuloksen kannalta. Tutkijaryhmän luomat konseptit olivat kuitenkin hiukan paremmin kuvattuja.
Sub-variable 3. Member outlook – optimistic
Sitoutuneella porukalla ollut into ja positiivinen asenne veivät projektin läpi. Lisäksi moni näki ulkopuolisen
tuottajan tapaamisen tärkeänä piristysruiskeena, mikä nosti vielä selkeästi suorituskykyä
tuottajatapaamiseen. Draaman kaaren huippu osui siten hyvin projektin loppuun. Osalla aikapulasta
aiheutuneet viikonloppu- ja iltatyöt sekä töiden tekemättä jääminen murensivat optimismia.
Sub-variable 4. Leader decisiveness – quick and effective
Ote oli hyvin määrätietoista, mikä osaltaan auttoi tekemään lähes mahdottomalta tuntuvan sprintin
mahdolliseksi. Tämä motivoi pääosan myös muusta porukasta toimimaan deadlinejen mukaan. Parempi
tehdä nopeita ja välillä huonojakin päätöksiä kuin jättää päätökset kokonaan tekemättä.
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Taulukko 3. Lainaukset liittyen projektimomentumiin.
ALIMUUTTUJAT
Member
commitment

Time pressures

Optimistic outlooks

Leader decisiveness

LAINAUKSET
-”Ei varmasti ollut niille mukavaa, jotka eivät pystyneet aikapulan takia tekemään sovittuja asioita
täysipainoisesti.
-”Sitoutuneet olivat täysillä mukana.”
-”Joillakin varatut ja toteutuneet työaikaresurssit eivät kohdanneet lähellekään.”
-”Lähtökohdat huomioiden sitoutuminen ja tulos olivat yllättävän korkealla tasolla”
-”Saatiin kyllä vietyä homma läpi, mutta ideoiden laadun kustannuksella.”
-”Olisiko ideoinnissa voinut hyödyntää jotain, mikä olisi ohjannut ajatukset uusille poluille?”
-”Samaan hiilen puhaltaminen olisi ollut välttämätöntä hyvän tuloksen tavoittamiseksi.”
-”Tulospaine kohdistui enemmän määrään kuin laatuun, joten sitä saatiin mitä mitattiin”.
-”Yhteisille palavereille olisi ollut tarvetta, mutta kalentereissa ei ollut tilaa.”
-”Projekti ei tuntunut työtehtävältä sen oltua niin erilainen kuin muu työ”.
-”Vaikka kiire oli, niin valitusta ei juuri kuulunut. Jonkin verran napinaa aiheuttivat iltatyöt sekä
operatiivisen johtajan liian suuri rooli päätöksenteossa.”
-”Positiivisten kavereiden asenne auttoi sietämään tuskaa, mitä muutamat sitoutumattomat henkilöt
aiheuttivat.”
-”Ei ollut edes aikaa pohtia epäolennaisuuksia, vaan antaa palaa.”
-”Jotenkin sen heti alusta lähtien aisti, että tämä on tehtävissä.”

Primary variable 3 – Team collaboration
Sub-variable 1. Common goal – Lets do great result
Aikataulun suhteen päämäärä oli selkeä, koska heti aluksi oli sovittu päivä, jolloin syntyneet konseptit
esiteltäisiin tuottajalle ja paras konsepti valittaisiin. Epäselvemmäksi jäi, että minkä tason ideoita ja
konsepteja haetaan. Visionäärinen johtaja ei ollut tästä niin huolestunut – jos kaikki tekisivät parhaansa, niin
tulos tulisi olemaan hyvä ja siitä voisi siiten jatkaa eteenpäin. Toisaalta olisi pitänyt korostaa enemmän
radikaalien ideoiden tavoittelua. Jonkin verran syntyi digikoruidoiden lisäksi myös muita ideoita. Pääosin ne
kuitenkin liittyivät jollain tavalla koristamiseen. Lisäämällä tavoitteeseen kulunvalvontakorun prototyyppien
tekemisen innosti osaa porukkaa – varsinkin kun tiedettiin, että se vaatisi yhdessä tekemistä. Kaiken
kaikkiaan tavoite oli haastava, mutta kuitenkin realistinen. Tähän valoivat uskoa visionäärinen ja taiteellinen
johtaja omalla käyttäytymisellään.
Sub-variable 2. Trust – there is no time not to trust one another
Kokonaisuus eteni sujuvasti ilman suurempaa kitkaa henkilöiden välillä. Ideoita oli pääsääntöisesti helppo
esittää ja kommentoida eli ilmapiiri oli avoin. Väki oli tutkija- ja opiskelijaryhmissä jollain tavalla ennestään
tuttuja toisilleen, mikä vaikutti asiaan. Toisaalta yhteiset työkokemukset olivat erityisesti tutkijaryhmällä vielä
hyvin vähäisiä, ja operatiivinen johtaja oli monelle täysin vieras. Visionäärisen ja operatiivisen johtajan välille
syntyi luottamus heti ensimmäisessä palaverissa. Operatiivinen johtaja kuitenkin koki, etteivät kaikki ryhmän
jäsenet luottaneet häneen. Tästä saattoi johtua se, että he suhtautuivat välinpitämättömästi
tarkastuspisteisiin ja kiirehtimispyyntöihin. Myös ihmisten muut kiireet vaikuttivat asiaan, kuten on tullut
aiemmin esille. Ryhmän face-to-face-palaverien puuttuminen projektin alkupuoliskolla nakersi osaltaan
luottamuksen syntymistä. Myöhässä tulleet ideat ja konseptikuvaukset tiesivät operatiiviselle johtajalle
kiiretöitä projektin lopussa. Silti hän onnistui aikataulujen pitämisessä. Tätä kautta hänen luottamus
viimeistään ansaittiin. Tuottajan kanssa päätöspalaverissa oli koko ryhmällä hyvin avoin keskustelu.
Sub-variable 3. Work environment – beyond the call of duty
Kokonaisuutena työilmapiiri oli hyvä. Tätä auttoi melko selkeä päämäärä ja tiimiläisten roolitus. Osaa vaivasi
se, ettei pystynyt osallistumaan roolin vaatimalla tavalla. Kaikille ei ollut mukavaa ja edes mahdollista tehdä
töitä iltaisin ja viikonloppuisin, jota tämä projekti välillä vaati. Toisaalta asian voi kääntää myös toisin päin eli
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jos kerran iltaisin ja viikonloppuisin haluttiin asiaan panostaa, niin silloin projekti on ollut todella kiinnostava.
Operatiivista johtajaa vaivasi osan henkilöiden välinpitämättömyys aikatauluja ja ideoiden laatua kohtaan.
Sub-variable 4. Project uniqueness – one of a kind
Projekti oli ainutlaatuinen kokemus lähes koko porukalle. Työn tekemisen poikkeuksellinen vauhti, haastava
tavoite ja ryhmässä tekeminen olivat monelle yhtä tärkeä ellei tärkeämpikin asia kuin itse innovoitava kohde
eli digitaaliset korut. Tuottajan mukana olo kruunasi kokonaisuuden. Moni sanoikin projektin jälkeen, ettei
ole ollut mukana missään vastaavassa aikaisemmin.
Taulukko 4. Lainaukset liittyen tiimikollaboraatioon
ALIMUUTTUJAT
Common goal
Trust among the
members
Creative work
environment
Project uniqueness

LAINAUKSET
-”Aluksi koko sprintti tuntui mahdottomalta - varsinkin kun prototyyppien tekemisestä ja testauksesta
otettiin vielä lisää haastetta.”
-”Vaikutti sille, että osalla oli vähän hukassa, että minkä tason ideoita haetaan.”
-”Myös tuottajan suhteen syntyi luottamus ja ideoiden arvioiminen hänen kanssaan oli yksi parhaimpia
kokemuksia eri projekteissa.”
-”Minusta tuntui, että moni porukasta ei ottanut minua vakavasti. Ehkä johtuen siitä, että olen vieras
pitkätukkainen jätkä ja kaiken lisäksi taiteilija.”
-” Projektin läpivieminen oli hauskaa ja mielenkiintoista, mikä edesauttoi suoritusta.”
-”Projektiin sitoutuneimpien henkilöiden osalta ilmapiiri oli hyvä. Joidenkin kanssa ainakin minua nyppi,
kun aikatauluja ei kunnioitettu.”
-”Oman idean kokeilutus ulkopuolisella tuottajalla haastoi varmasti monia ylisuorittamiseen.”
-”Jos menestystekijöitä tästä haluaa kaivaa, niin projektin ainutlaatuisuus oli hyvän ennakkoraamituksen ohella tärkein onnistumisen avain.”
-”Projektin ainutlaatuisuuden huomasi siitä, että suuri osa vapaa-ajasta kului tähän projektiin.”
-”Erittäin opettava, mielenkiintoinen ja ainutlaatuinen kokemus.”
-”Loppuhuipentuma oli hyvä ja virkistävä poikkeus perusarkeen.”

Yhteenveto vaikutusmuuttuja-analyysista
Yhteenvetona voi sanoa, että kaikissa kolmessa primäärimuuttujassa eli visionäärisessä johtamisessa,
projektimomentumissa ja tiimikollaboraatiossa olisi asioita voinut tehdä paremmin. Kaikki lähtee kuitenkin
liikkeelle johtamisesta. Paremmalla johtamisella olisi voitu vähentää ongelmia projektimomentumissa ja
tiimikollaboraatiossa. Toisaalta on muistettava, että kolme viikkoa on hyvin lyhyt aika. Pakka meni heti alussa
vähän sekaisin, kun sprintin aloittanut visionäärinen johtaja antoi vetovastuun operatiiviselle johtajalle.
Lisäksi voi sanoa, että kehittämisvaiheen aikataulupaineistukseen luotu teoreettinen viitekehys auttoi hyvin
myös innovoinnin alkupään analysoimisessa.
Aikataulupaine oli tutkitussa projektissa kaksiteräinen miekka. Toisaalta se sai poikkeuksellista säpinää ja
onnistumisen elämyksiä innovointiryhmään – samoin kuin myös ulkopuolisen tuottajan mukana olo. Oli
pakko näyttää, että saadaan lyhyessä ajassa aikaiseksi hyviä ideoita. Toisaalta lopputulosta eli parhaaksi
valitun kulunvalvontakorun konseptia pidettiin vain tyydyttävän tason konseptina. Raakaideoiden määrä
nähtiin kuitenkin hyväksi, mikä tukee nobelisti Linus Paulingin näkemystä, että paras tapa aikaansaada hyviä
ideoita on luoda paljon ideoita. Mahdollisten ideakombinaatioiden määrä kasvaa tällöin eksponentiaalisesti.
Ideoiden jalostaminen ja yhdistely oli kuitenkin tutkitussa projektissa liian vähäistä, minkä seurauksena
konseptit luotiin melko pitkälle vain kuvaamalla alkuideoita syvällisemmin. Aikapula estikin alkuideoiden
kunnollisen jatkotyöstäminen ja yhdistelemisen, joten aikataulupaine näytti vaikuttaneen negatiivisesti
projektin lopputulokseen. Ehkä asetetut aikatauluraamit myös suuntasivat huomioita liikaa deadlineihin
ideoiden kehittelyn sijasta eli oltiin siihen tyytyväisiä, että aikatauluissa pysyttiin. Toisaalta aikapula on aina
helppo selitys. Muitakin syitä löytyi taustalta, mutta pohditaan kuitenkin ensin juurisyitä aikapulalle. Ensin,
projektia suunniteltaessa osalla henkilöistä vaikutti olevan enemmän työaikaa käytettävissä projektiin kuin
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sitä lopulta oli. Matriisiorganisaatiossa tämä on melko tyypillinen ongelma. Toiseksi, innovointiprojektin
johto ei pystynyt tarpeeksi hyvin arvioimaan ja kommunikoimaan etukäteen, kuinka paljon työaikaa projekti
vaatii.
Aikapula ei kuitenkaan yksistään selitä lopputuloksen tyydyttävää tasoa. Yksi selkeä syy oli se, että ideoita
yritettiin parantaa hyvin pitkälle sähköpostin välityksellä. Ainoastaan yksi yhteinen face-to-faceideointipalaveri järjestettiin ennen tuottajatapaamista. Eri ideoiden ja ajatusten törmäytys jäi tällä mallilla
vähäiseksi. Ennemminkin yksittäiset ideat jalostuivat ajan kuluessa eteenpäin. Ryhmän jäsenten välille syntyi
vain muutaman kerran aidosti innostunutta vuorovaikutusta. Lisäksi projektiin huonosti sitoutuneet henkilöt
vaikuttivat omalta osaltaan negatiivisesti muihin ihmisiin. Olisi ollut parempi jättää heidät kokonaan pois
projektista. Toinen tärkeä syy tyydyttävään lopputulokseen oli innovoinnin tukimenetelmien käyttämisen
puute. Ideoiden jalostus ja yhdistely hoidettiin keskustelemalla, mikä yksistään ei näytä riittävän – varsinkin
kun keskustelu kohdistui yleensä vain yhteen ideaan kerrallaan. Lisäksi luova työskentely oli ylipäätänsäkin
osalle vierasta. Kolmas syy näytti olevan niinkin yksinkertainen, että ryhmän jäsenten ollessa tottuneita
tekemään töitä yksin (erityisesti tutkijaryhmä) ryhmässä työskentely ei ole luontevaa – ainakaan sähköpostin
välityksellä. Tämä näkyi käytännössä siinä, ettei osattu kuunnella riittävästi toisia ja rakentaa keskustelua tätä
kautta uusille tasoille. Tämän korjaamiseksi auttaisivat edellä mainitut innovoinnin tukimenetelmät. Lisäksi
läpinäkyvä ideoiden arviointisapluuna puuttui työskentelystä kokonaan. Päätösvalta oli harvojen käsissä, eikä
perusteluja päätöksille ollut tarpeeksi hyvin nähtävillä leijonan luolaa lukuun ottamatta. Päätökset
perustuivat pitkälle nykytaidoin toteutettavissa olevien ideoiden suosimiseen, mikä söi radikaaliutta.
Oliko kolmen viikon projektijakso sitten liian lyhyt radikaalin digikorukonseptin luomiseksi? Tähän
kysymykseen on vaikea vastata yksiselitteisesti. Ensinnäkin, ilman todellisten asiakkaiden näkemyksiä
projektiryhmä ei voi itse sanoa, oliko parhaaksi valittu kulunvalvontakorun konsepti radikaali vai ei. Monien
koruja käyttävien ihmisten näkökulmasta konsepti kuitenkin näyttäisi olevan hyvinkin radikaali. Tämä selvisi
myöhemmin näkökulmia kysyttäessä potentiaalisilta asiakkailta. Seuraava kysymys onkin, että olisiko
kulunvalvontakoruilla kysyntää vai ei. Tämä on mahdollista tietää lopulta vasta sitten, kun konsepti
tuotteistettaisiin ja sillä alettaisiin tehdä kauppaa. Saadun ulkopuolisen palautteen perusteella näyttäisi
kuitenkin siltä, että idea on melko keskinkertainen. Projektiryhmä uskoi, että raakaideoista olisi voinut saada
aikaan radikaalimmankin konseptin, mutta tällöin edellä mainittua ideoiden jalostus- ja yhdistelytyötä olisi
pitänyt tehdä lisää ja eri tavalla. Tämä olisi vaatinut myös aikaa lisää, mutta ennen kaikkea erilaisia
työskentely- ja päätöksentekomenetelmiä.
Toisaalta asian voi kääntää myös niin päin, että lopputuloksena kuitenkin saavutettiin tyydyttävä tulos hyvin
lyhyessä ajassa. Olisiko kuitenkin aika lähteä kokeiluttamaan keskinkertaista konseptia (josta prototyypitkin
olivat jo olemassa) kentällä. Mm. Sims (2011), Sarasvathy (2008) ja Leppänen (2013) ovat sitä mieltä, että
keskinkertaisiakin konsepteja kannattaa lähteä kokeiluttamaan kentällä. Kentältä saa arvokasta palautetta ja jos testattava idea ei toimi, niin kentältä voi löytyä kokonaan uusi idea. Tällaisessa toiminnassa on kyse
yrittäjämäisestä innovaatiokäyttäytymisestä eli effektuaatiosta (Sarasvathy, 2008). Tästä näkökulmasta
aikataulupaineistettu innovointi toimi hyvin. Eikä mikään estä sitä, että syntyneitä raakaideoita jalostettaisiin
ja yhdisteltäisiin myöhemmin – ja luotaisiin myös kokonaan uusia ideoita. Liike ja iteratiivisuus ovat
innovoinnissa tärkeitä asioita (Sims, 2011; Sarasvathy, 2008; Sandmeier et al., 2004).
Lopuksi, toteutetusta innovointiprojektista saatu oppi on tärkeää. Seuraavalla kerralla ryhmällä on paremmat
valmiudet suunnitella, johtaa ja toteuttaa projekti paremmin. Mutta olisiko tulos silloin parempi? Ehkä. Entä
jos ryhmä olisikin kokonaan tai osittain eri, jolloin ideoijien kyky poikkeaisi tästä kokeilusta? Entä jos
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päätöksentekokriteerit ja päätöksentekijät vaihdettaisiin? Pelkästään yksi yhteinen parin tunnin lisäsessio
voisi parantaa huomattavasti lopputulosta. Näitä asioita voi tässä vaiheessa vain arvailla, sillä
ihmissysteemeissä muuttujia on runsaasti. Tutkimukselle on tällä alueella varmasti sijaa myös jatkossa.
5.3 Ulkopuoliselta arviointiryhmältä saadut palautteet innovointiprojektista
Projektin arvioryhmään osallistui 12 henkilöä, joista suurin osa tuli eri organisaatiosta. Innovointiprojektin
visionäärinen johtaja esitteli ryhmälle projektin etenemisen vaiheittain sekä välitulokset ja lopputuloksen.
Tämän tiedon perusteella arviointiryhmä kirjasi ylös omia näkemyksiään kahteen kysymykseen: mitä olisi
tehnyt toisin ja minkä kysymyksen projekti erityisesti herätti. Saadut näkemykset on esitetty taulukossa 5.
Arviointiryhmän näkemykset vastasivat hyvin pitkälle projektiryhmän näkemyksiä. Selkeimpinä uusina
asioina tuli esiin monitieteisemmän ja kansainvälisen ideointiryhmän hyödyntäminen ideoinnissa,
tuotekeskeisestä ajattelusta pois meneminen sekä tuottajan rooli muutos.
Taulukko 5. Arviointiryhmän näkemykset ideointiprojektista.
Vastaaja
1
2

3
4

Mitä olisit tehnyt toisin?
-Ideoiden kehitys heti alussa yhdessä
-Työskentely viikonloppuna on huono idea
-Ideointia voisi toteuttaa kansainvälisesti käyttäen
hajautettuja tiimejä ja digitaalisia tukityökaluja
-Ideoiden yhdistelyä olisi pitänyt olla enemmän- ottaa
parhaita osia eri ideoista ja iteroida
-Jättänyt viikonlopputyöt pois

5

-Protoilu korosti yhtä ideaa eli eri ideoilla oli
eriarvoinen asema
-Päätöksentekoon laajempi foorumi
-Päätöksentekokriteerien kääntäminen päälaelleen
-Ideoiden iterointi eli välillä paluu alkuun

6

-Ideaporukka viikoksi ”luolaan” 24/7

7

-Tuottajan olisi pitänyt olla enemmän mukana
prosessissa
-Raakaideoita olisi pitänyt olla enemmän. Hullut ideat
tulevat sitten, kun helpot loppuvat
-Ensin hyvän idean löytäminen ja vasta sitten design ja
tekninen toteutus. Prototyyppi ei ole itsetarkoitus.

8

9
10
11
12

-Ideoissa pitäisi ehkä miettiä ennemmin palveluja ja
prosesseja. Nyt haettiin selvästikin vain tuoteideoita.
-Ideointi tutun ryhmän ulkopuolelta - esim.
facebookissa
-Prototyyppejä useammista ideoista
-Onko yhden tuottajan näkemys riittävä?
-

Minkä kysymyksen projekti erityisesti herätti?
-Uutuusarvo ja yllätyksellisyys oli voittajaideassa
heikko. Millä perusteella paras idea valittiin?
-Voisi kokeilla käänteisen määrittelyn toimintaa.
Esimerkiksi millaisen korun voisi luoda x euron
tuotantokustannuksella?
-Kuinka saadaan eri organisaatioiden ihmiset
ideoimaan aidosti yhdessä?
-Millä perusteella ideoita karsittiin? Toteutettava, uusi
idea, mahdoton…?
-Tarvitaan täysin uusi näkökulma ideointiin, jotta
saadaan erilaisia ideoita
-Kun lähdetään digikorusta, niin liimataan kaksi asiaa
yhteen ja täysin uuden luominen unohtuu
-Ideoinnissa kannattaisi yhdistää insinöörit ja
muotoilijat
-Oliko suppilo liian tiukka ja päätöksenteko liian
harvoilla? Esim. äänestyksen käyttö, millä estetään
oman idean ajaminen.
-Olivatko tiimi oikeasti monitieteisiä vai saman
näkökulman omaavia?
-Miten ei tahot kokivat projektin?
-Kuinka tehtävä oli alun perin briefattu? Syntyneet
ideat olivat varsin yksipuolisia – teknisen tuotteen
ideointia.
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6.Johtopäätökset ja jatkotutkimustarpeet
Kachin et al. (2012) innovaatioprosessin kehitysvaiheeseen luoma teoreettinen viitekehys toimi tutkimuksen
perusteella hyvin myös innovoinnin alkupään analysoinnissa. Samalla selvisi, että innovoinnin alkupään
menestystekijät eivät välttämättä ole kovin kaukana kehitysprojektin menestystekijöistä. Myös
aikataulupaineistettu innovoinnin alkupää onnistuu, jos visionäärinen johtaminen, projektimomentum ja
tiimikollaboraatio ovat kunnossa. Selkeä ja lyhyt projekti saa ihmiset keskittämään ajatuksensa olennaiseen.
Tästä on saavutettu vastaavia tuloksia myös ketterän kehittämisen sprinttimallin (Scrum) yhteydessä.
Scrumiin sisältyy kehityssprinttien lisäksi myös visiointisprinttejä, jotka liittyvät innovoinnin alkupäähän
(Goldstein, 2013; Sims, 2011). Tässä artikkelissa tarkastellun projektin voi sanoa vastaavan yhtä
visiointisprinttiä, joka tarjosi uuta syötettä tuleville visiointi- tai kehityssprinteille. Projektisprintissä syntyi
oppia sekä innovoinnin kohteesta (digitaaliset korut) että prosessista eli kuinka projektisprintti tulisi vetää
läpi.
Ketterän kehittämisen kytkennän kautta tutkittu projekti liittyy kokeilevan innovoinnin ja oppimisen
(experiental innovation/learning) teorioihin (Sims, 2011; Kolb, 1984), joiden periaatteet perustuvat uuden
tiedon luomiseen kokeilujen kautta. Oppia syntyy kehitystiimin sisällä, mutta erityisesti kentälle menemällä.
Onnistumisten ja epäonnistumisten kautta ideasta voi lopulta syntyä uutta liiketoimintaa. Toisaalta idea voi
muuttua matkan varrella kokonaan toiseksi ideaksi, josta liiketoiminta lopulta syntyy. Tärkeintä näissä
malleissa on liike ja asiakasnäkemysten jatkuva kerääminen sen sijaan että suunnitellaan asioita pitkälle
kammioissa. Täysin uutta on nimittäin vaikea ennakoida (Sims, 2011; Tuulenmäki, 2012; Sandmeier et al.,
2004). Tästä näkökulmasta tarkastellen kulunvalvontakoru olisi valmis ensimmäiseen laajempaan
kenttätestiin. Aika näyttää, syntyykö kulunvalvontakorusta bisnes. Tämän artikkelin julkaisuajankohtana
tämä saattaa olla jo totta, koska korut näyttävät olevan kovaa vauhtia digitalisoitumassa.
Tutkitun innovointiprojektin aikataulupaineistuksesta syntyi seuraavia hyötyjä: suurin osa ihmisistä
omistautui projektiin, loi innostavan haasteen ryhmälle, syntyi tekemisen meininki, fokus pysyi päämäärässä,
saatiin nopeasti konkreettisia tuloksia, oli pakko olla avoin, ja päätöksenteko oli nopeaa. Toisaalta
aikataulupaineistuksesta syntyi seuraavia haittoja: välillä päätöksenteko oli liiankin nopeaa, oli vaikeus saada
järjestettyä yhteisiä face-to-face-palavereja, kaikkien tarvitsemaa tukea ja lisäohjeistusta ei ehditty antaa
riittävästi, prototyyppejä ehdittiin tehdä vain yhdestä ideasta, ideointiryhmää ei ollut mahdollista laajentaa,
töitä täytyi tehdä myös iltaisin ja viikonloppuna, ja ideoiden jalostaminen sekä niiden törmäytys jäi liian
vähälle.
Tutkimus herätti myös uusia jatkotutkimustarpeita - jo senkin takia, että tässä artikkelissa tutkittiin
aikataulupaineistettua innovointia vain yhden casen kautta. Tutkitunkaltaisissa ihmiskeskeisissä
systeemeissä on valtava määrä eri muuttujia. Aikataulupaine kannattaisi pitää tutkimuksissa ns.
vakiotekijänä, koska se näyttäisi olevan tutkimuksen perusteella vastakkaisista käsityksistä huolimatta
innovointia edistävä voima. Myös Sherwin (2010) on tullut vastaaviin johtopäätöksiin.
Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että aikataulupaineistetussa innovoinnin alkupäässä olisi hyvä tutkia
seuraavien tekijöiden vaikutusta alkupään innovoinnin lopputulokseen:
Erilaiset päätöksentekomallit ja eri päättäjät
Radikaalia innovointia tukevat menetelmät, kuten TRIZ
Heterogeeninen ja kansainvälinen ryhmä
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Innovointitiimissä mukana vain kaikkein sitoutuneimmat ja motivoituneimmat henkilöt
Vielä tiukemmin aikataulutettu ja siten innovointipakotteisempi toimintamalli
Otetaan viimeisestä tekijästä vielä loppuun esimerkki. Kuukauden mittainenkin innovointiprojekti voisi
sisältää useita pakotettuja kiertoja eli ns. minisprinttejä. Sovitulla täsmällisellä aikataululla kunkin henkilön
tai työtiimin tulisi lisätä vuoronperään ideaan sovittu määrä parannusehdotuksia, tai mitä sitten halutaankin.
Myös ideoinnin sivutuotteena syntyneet uudet ideat kirjattaisiin ylös. Niille tulisi myöhemmin oma vastaava
kiertonsa. Mikäli henkilö/tiimi ei pysy sovitussa aikataulussa, niin tällöin koko kierto kärsii. Sosiaalinen paine
ohjaisi siten ihmisten tekemistä. Kierto jatkuisi siihen asti, kunnes kellään ei ole enää mitään lisättävää.
Huomioitavaa on, että ihmiset saisivat tässä mallissa itse valita, haluavatko tehdä ideointia yksin, työparissa
vai pientiimissä. Tällä tavalla jokainen voisi innovoida omalla luontaisella tavallaan. Osa saa energiansa
yksintyöskentelystä ja osa välittömästä vuorovaikutuksesta. Toisaalta edellä esitetyssä mallissa yksin
työskentelevätkin saavat feedbackin ideakierron kautta. Tärkeää on siis löytää kaikille ihmisille luontevin tapa
innovoida. Tähän vaikuttavat ihmisten tottumukset, työskentelytavat, persoonat yms. - eli ihminen
kokonaisvaltaisesti.
Edellä esitetyn "keinotekoisen" innovointipakon lisäksi ihmisen ja organisaation saa yleensä liikkeelle järkytys
tai joku poikkeuksellinen positiivinen tapahtuma. Esimerkiksi ihmiset tietävät varsin hyvin, että terveydestä
pitäisi huolehtia. Yleensä kuitenkin aletaan toimia vasta kun joku vakava sairaus iskee. Vastaavasti yrityksissä
aletaan toimia vasta konkurssin koputellessa jo ovelle. Toisaalta esimerkiksi joku merkittävä uusi
yhteistyökumppani, tilaus tai liiketoimintamahdollisuus voi antaa kummasti positiivista potkua ihmisille.
Yleisellä tasolla menestyksen kaava on periaatteessa kaikilla tiedossa, mutta harvat osaavat soveltaa sitä
omaan organisaatioonsa. Siten tulisi etsiä konkreettisia keinoja, mitkä saavat kiireisen ja stressaantuneen
nykyihmisen motivoitumaan ja toimimaan organisaationsa eduksi. Innovaatiotoiminnassa olisi siis tärkeää
tutkia prosessien ja toimintamallien ohella inhimillistä puolta, mikä on jäänyt tutkimuksessa ja erityisesti
käytännön toiminnassa lapsipuolen asemaan.
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LIITE 1. Tutkimusdatan keruulomake
1.Could you evaluate the success/outcome of the project by answering next questions:
- How radical was the winner concept? (1 = not radical at all; 5 = extremely radical): ___
- Were there some ideas from which it could have been made more radical concepts? (1 = strong “no”;
5 = strong “yes”): ___
- Quantity of rough ideas (1 = very little; 5 = numerous): ___
- Radicality of rough ideas (1 = weak; 5 = excellent): ___
- Quantity of conceptualized ideas (1 = very little; 5 = numerous): ___
- Radicality of conceptualized ideas (1 = weak; 5 = excellent): ___
2.Could you evaluate qualitatively the project from the perspective of following themes:
Visionary leadership
1. Provided guidance
2. Invoked personal responsibility
3. Emphasized leader involvement
4. Leader decisiveness
Project momentum
1. Member commitment
2. Time pressures
3. Optimistic outlooks
4. Leader decisiveness
Team collaboration
1. Common goal
2. Trust among the members
3. Creative work environment
4. Project uniqueness
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2.6 Nopeat prototyypit innovointitulpan avaajina
Erno Salmela, Pasi Juvonen ja Marika Hirvimäki

Tiivistelmä
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä lisäarvoa nopea prototypiointi (NP) tuo innovaatiotoimintaan,
mitä haasteita siihen liittyy ja millaiseen innovointiin se erityisesti sopii. Tutkimus toteutettiin 14
tutkimustapauksen laadullisena tutkimuksena, jossa tutkimustapaukset analysoitiin yksittäin ja ristiin.
Päätuloksina löytyi, että puuhastelumaineestaan huolimatta NP on tärkeä osa innovointiprosessia. Se avaa
innovointitulpan, osallistaa ihmisiä ja auttaa rikkaan palautteen saamisessa. Lisäksi NP vaikuttaa positiivisesti
ihmisten työviihtyvyyteen sen leikkisän, käsillä tekemisen ja yhteisöllisen luonteen takia. Tutkimuksen
päärajoite oli NP:n tarkastelu staattisena tapahtumana yhdessä innovaatioprosessin vaiheessa.
Todellisuudessa tarvitaan NP:ien sarjaa, jonka jokaisessa vaiheessa ovat omat tavoitteensa. Tutkimuksen
käytännön arvona on NP:n tuominen esiin konkreettisten esimerkkien kautta. Tämän uskotaan rohkaisevan
organisaatioita NP:n lisäämiseen omassa innovaatiotoiminnassaan.
Avainsanat: Rapid prototyping, mock-up prototype, paper prototype, prototyping, fuzzy front end, front end
innovation, user-centered innovation, co-creation

1.JOHDANTO
Prototypiointi on nähty hyödylliseksi vaiheeksi innovaatioprosessin alkuvaiheen ja kehitysprojektien
rajapinnassa. Prototyyppien avulla saadaan tietoa tuotteen teknisestä toimivuudesta ja tuotteen arvosta
asiakkaille. Toisaalta prototyyppien suunnittelu ja valmistaminen voi viedä paljon aikaa, minkä seurauksena
ideoita päästään konkretisoimaan asiakkaille ja kumppaneille myöhäisessä vaiheessa. Teknologiatyönnöllä
syntynyt idea ei välttämättä toimikaan ulkopuolisten silmissä niin hyvin kuin kehitysryhmä oli ajatellut. Tällöin
muutostyöt voivat olla työläitä ja kalliita. Yhtenä ratkaisuna tähän ovat ns. nopeat prototyypit (jatkossa
tekstissä ”NP”), joita kutsutaan myös paperi- ja mock up-prototyypeiksi. NPt ovat nimensä mukaisesti nopeita
valmistaa ja myös muokata. Niiden valmistuksessa käytetään helposti saatavilla olevaa edullista materiaalia,
kuten paperia ja liittimiä. Sen sijaan että prototyyppi syntyisi viikoissa, niin idea konkretisoidaan tunneissa
tai minuuteissa. Suunnittelun sijasta aletaan siis mahdollisimman nopeasti tehdä käsillä. Mikäli NP:n avulla
mallinnettu idea ei toimi, niin uusi prototyyppi on tehtävissä nopeasti. NP mahdollistaa potentiaalisten
ideoiden nopean seulomisen ja samalla elinkelvottomien ideoiden karsimisen varhaisessa vaiheessa eli
edullisen epäonnistumisen. Lisäksi NP aktivoi ihmisten luovuutta.
NP on perinteiseen prototypiointiin verrattuna vähän tutkittu alue. NP:n hyödyistä ja soveltumisesta
erilaiseen innovointi- ja kehittämistoimintaan on vielä vähän tietoa. Siinä missä prototyypit nähdään
innovaatioprosessissa alkupään innovoinnin ja kehitysvaiheen rajapinnaksi tai kehitysvaiheen osaksi, niin
NP:t ovat selkeästi innovoinnin alkupään tuotoksia. Ne tuovat kirjattuihin, kerrottuihin tai kaksiulotteisesti
kuvattuihin ideoihin uuden kerroksen. Tässä artikkelissa tarkastellaan, kuinka tärkeä tämä kerros on.
Tutkimukseen asetettiin kolme kysymystä:
Mitä lisäarvoa NP tuo innovaatiotoimintaan?
Mitä haasteita liittyy NP:iin?
Millaiseen innovointiin NP erityisesti sopii?
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Tutkimus toteutettiin 14 NP-tapauksen laadullisena tutkimuksena, jossa tapaukset analysointiin ensin
itsenäisesti ja lopuksi ristiin.
Artikkelin seuraavassa luvussa esitetyssä kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan NP:ia käsitteenä sekä NP:lla
saavutettavissa olevia hyötyjä. Lisäksi NP asemoidaan tässä luvussa muuhun innovaatioprosessiin. Luvussa
3 keskitytään yksittäisten tutkimustapausten analysointiin, jonka jälkeen luvussa 4 tapauksia analysoidaan
ristiin. Tuloksia arvioidaan luvussa 5, ja artikkelin päättää yhteenveto sekä uusien tutkimustarpeiden esittely.

2.NOPEA PROTOTYPIOINTI OSANA INNOVOINTIA
Prototypiointi liittyy innovaatioprosessin alkupäähän, joka sisältää yleensä neljä vaihetta: 1)
asiakasymmärryksen hankkiminen, 2) tuotteen/palvelun konseptointi, jossa luodaan valmiudet viedä
potentiaalinen ratkaisu näytille sidosryhmille, 3) tuotteen/palvelun mallintaminen ja arviointi (Gould ja Lewis,
1985; Miettinen, 2011), ja 4) pilotointi, jossa lähes valmista tuotetta tai palvelua käytetään todellisissa
käyttöolosuhteissa pidemmän aikaa. Konseptointia ja mallintamista/prototypiointia tulisi jatkaa myös
tuotteen tai palvelun lanseerauksen jälkeen. Koska prototyyppejä on eritasoisia, niin niitä voi käytännössä
hyödyntää jokaisessa edellä esitetyssä vaiheessa. NP liittyy kuitenkin erityisesti toiseen vaiheeseen
(Miettinen, 2011).
Prototyyppejä käytetään oppimiseen, kommunikointiin, integraatioon ja kehitystyön virstanpylväinä (Ulrich
ja Eppinger, 1995). Prototyyppi antaa konseptille muodon, mikä tarjoaa eri osapuolille mahdollisuuden
tarkastella ideaa omasta näkökulmastaan eli tehdä siitä omia tulkintoja. Prototyypit muuttavat käytännössä
hiljaisen tiedon näkyvään muotoon. Prototyyppi voi olla fyysinen tai aineeton malli, kuten 3D-ohjelmalla
tehty malli (Samalionis, 2009). Toisaalta prototyyppi voi olla kattava (comprehensive) tai keskittynyt
(focused) malli, joista ensimmäinen sisältää kaiken tai lähes kaiken toiminnallisuuden. Keskittyneessä
mallissa mallinnetaan vain muutamaa avainominaisuutta (Miettinen, 2011). Prototypioinnissa ei ole kyse vain
optimaalisten ratkaisujen etsimisestä, vaan myös merkityksellisten tarinoiden löytämisestä (Schrage, 2000).
Tarinoiden avulla informaatio muuttuu tunteiksi, jolloin asiat jäävät paremmin mieleen (Tuulaniemi, 2011).
Oppiminen on monimutkainen sekoitus kognitioita ja tunteita. Myönteiset tunteet ovat edellytys oppimiselle
(Boyd et al. 1985).
Prototypoinnin tehtävä on tuottaa tietoa tuotteen tai palvelun suunnittelua ja päätöksentekoa varten
(Bluchenau ja Suri, 2000). Ei ole olemassa vain yhtä oikeaa tapaa prototypioida ja kokeiluttaa prototyyppiä,
vaan se riippuu kehitettävän tuotteen tai palvelun tyypistä. Tärkeintä on ensin päättää, mitä prototyypin
avulla on tarkoitus tutkia (Miettinen, 2011). Prototypoinnin avulla voidaan erottaa tuotteen tai palvelun
oleelliset ominaisuudet vähemmän oleellisista (Moed ja Samalionis, 2009). Prototypioinnin avulla rakentuu
vähitellen näkemys parhaasta konseptivaihtoehdosta. Prototypiointi on yritä ja erehdys-mallinnusta ja se
toimii eräänlaisena henkivakuutuksena yritykselle. Prototyyppejä tarvitaan, koska ei voida olla varmoja,
miten suunniteltu ratkaisu toimii käytännössä tai mikä ratkaisu on kaikkein toimivin (Miettinen, 2011).
Esimerkiksi Google julkaisee ohjelmistoja ja palveluja tietoisesti keskeneräisinä ja kehittää niitä eteenpäin
käyttäjiltä saadun palautteen perusteella. Suuri osa ohjelmistoprototyypeistä lopetetaan, jos ne eivät
saavuta riittävää suosiota loppukäyttäjiltä (Jarvis, 2009). Prototypioinnissa on kyse kokeilemisesta,
epäonnistumisesta, uudelleen yrittämisestä, uusien kysymysten löytämisestä, keksimisestä ja erilaisten
asioiden kytkemisestä toisiinsa (Robinson, 2001). Perinteinen harhaluulo on, että innovaatioprosessi ohjaa
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prototyyppien kehitystä. Tehokkaissa innovaatiokulttuureissa tilanne on juuri päinvastainen eli muutokset
prototyypeissä ohjaavat innovaatioprosessia (Schrage, 2000).
Prototypiointi on tekemistä, joka auttaa innovaattoria tyhjän paperin syndroomassa sekä edistää luovuutta
(Sims, 2011). Prototypiointiin liittyvä käsillä tekeminen aktivoi aivojen luovia osia (Venkula, 2009).
Prototyyppejä voidaan testata aluksi kehitysryhmän keskuudessa, mutta nopeasti on saatava mukaan myös
muita sidosryhmiä, kuten asiakkaita, loppukäyttäjiä ja työntekijöitä. Tällä tavalla päästään kiinni todellisiin
tarpeisiin (Miettinen, 2011; Saffer, 2007). Prototyypit ovat luonnollinen tapa osallistaa kumppanit
kehitykseen mukaan (Denning ja Dunham, 2010). Ihmiset haastetaan muuttamaan käyttäytymistään ja
oletuksiaan esittämällä prototyypin avulla jotain odottamatonta (Schrage, 2000). Prototyyppejä tulisi esittää
monille ihmisille (Lovlie et al., 2009), joilla on erilaiset ammatilliset taustat ja taidot. Tätä kautta syntyy
merkittävä luova synergia (Robinson, 2001). Prototypiointiin voi liittää myös yhteisöllisiä muotoilupelejä
(Tuulaniemi, 2011), joiden avulla osallistujien on luontevaa tuoda roolinsa kautta esille sellaisia asioita, joita
voi muuten olla vaikeaa käsitellä (Kets de Vries, 2011).
Prototyyppi kannattaa viedä välillä myös todelliseen käyttöympäristöön, koska sitä kautta on mahdollista
saada luotettavaa käyttäjänäkemystä (Saffer, 2007). Prototypiointia onkin hyvä käyttää jo
asiakasymmärryksen muodostamisen vaiheessa, sillä käyttäjät eivät yleensä osaa kertoa
mielipidettään/tarvettaan, ennen kuin näkevät tai kokevat tuotteen tai palvelun (Sims, 2011). Ns.
kokemusprototypiointi (experience prototyping) tarkoittaa henkilökohtaisen kokemuksen mallintamista
sekä tämän kokemuksen välittämistä myös muille (Buchenau ja Suri, 2000).
Prototypiointi ja pilotointi on erotettu kirjallisuudessa toisistaan. Prototyypit keskittyvät selkeästi
toiminnallisuuden ja asiakastarpeen selvittämiseen, kun pilotointi on ratkaisun käytännön toimivuuden
testausta. Prototypioinnissa on yleensä monia tasoja piirroksista aina fyysiseen prototyyppiin asti. Pilotointi
on helpompaa, kun ideoita ja konsepteja on testattu monella eri tasolla ja useaan kertaan ennen sitä.
Yrityksissä prototypiointi painottuu kuitenkin yleensä enimmäkseen pilottiin. Sen sijaan konsultit käyttävät
enemmän prototyyppejä jo ennen pilottivaihetta kartoittaessaan erilaisia mahdollisuuksia, ongelmia ja
asiakastarpeita sekä luodessaan konseptia. Tällä tavalla he tutkivat, onko käsillä oleva suunnitteluongelma
ylipäätänsä oikea (Miettinen, 2011).
Piloteilla on ollut perinteisesti vain yksi taso, jolloin ratkaisu on jo lähes valmis. Pilottivaiheeseen on usein
päädytty siten, että asiakastarpeita on kartoitettu laajoilla markkinatutkimuksilla ja segmentoimalla
asiakaskuntaa, minkä perusteella on tehty analyysejä ja arvioitu mitä kohderyhmät haluavat. Pilotin
tehtävänä on kokeilla, pitävätkö tutkimus- ja suunnitteluvaiheessa tehdyt oletukset paikkansa. Moni
kehittämisprojekti ei etene pilottia pidemmälle tai se palaa uudelleen arvioitavaksi epäonnistumisen jälkeen
(Buchenau ja Suri, 2000). Nyttemmin on alettu painottamaan runsaan etukäteissuunnittelun sijasta ideoiden
nopeaa viemistä markkinoille tositestiin. Esimerkiksi ketterässä Scrum-filosofiassa kehitetään ensin vain
tärkeimmät tuoteominaisuudet, joista hankitaan markkinoilta palautetta. Tuotteen perusominaisuuksien
saadessa asiakkaiden tuen ominaisuuslistaa täydennetään inkrementaalisesti (Rubin, 2013). Välttämättä
markkinatutkimuksia ja asiakassegmentointeja ei tehdä etukäteen lainkaan tai ne tehdään hyvin kevyesti.
Suurelta joukolta kerätyn pinnallisen markkinatutkimustiedon sijasta pyritään keräämään syvällistä tietoa
pieneltä joukolta ihmisiä (Sims, 2011; Sarasvathy, 2008).
Prototypiointia on käytetty perinteisesti tuotteissa, mutta se soveltuu hyvin myös palveluiden
mallintamiseen. Palvelun prototypiointi on tuotteen prototypiointia haastavampaa palvelutapahtuman
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aineettoman luonteen takia. Esimerkiksi skenaariot ja kuvakäsikirjoitukset ovat tarinallisia menetelmiä
prototypoida palveluita. Skenaariot kertovat palvelun mahdollisista tulevista käyttötilanteista (Holmlid ja
Evanson, 2008). Skenaarioiden avulla pohditaan, kuinka ihmiset toimisivat tietyissä tilanteissa. Tämä auttaa
uusien palveluiden suunnittelussa (Heinilä et al. 2005). Taidepohjaisia menetelmiä, kuten kuvakäsikirjoituksia
ja näytelmiä, on käytetty palveluiden mallintamisessa, koska ne auttavat saamaan esiin käyttäjien
kokemukset (Miettinen, 2011). Toisaalta laajasti tarkastellen fyysisen tuotteen prototyypinkään ei pitäisi olla
vain tuotteen malli, vaan sen tulisi sisältää myös tuotteen ja ihmisen välinen vuorovaikutus (Saariluoma et
al., 2010; Kurvinen, 2007).
Nopea prototypiointi
Prototyypit jaetaan karkealla tasolla prototyypeiksi ja NP:eiksi, joista tässä artikkelissa keskitytään erityisesti
jälkimmäiseen. NP:eissä ideat konkretisoidaan aineettomalta tasolta nopeasti fyysiseen tai muulla tavalla
visualisoituun muotoon (Lovlie et al., 2009). NP:ia voi pitää tietynlaisena ajatuskokeiluna (Suri, 2008). NPt
auttavat ajattelun aloittamiseen, inspiroivat sekä pakottavat kokeilevaan lähestymistapaan (Carleton et al.,
2013). NP helpottaa idean kommunikointia sidosryhmille heti innovoinnin alussa. Konkretisoituja ideoita on
helpompi arvioida ja edelleen kehittää (Lovlie et al., 2009). NP:eistä käytetään myös käsitteitä raaka-, paperija mock up-prototyypit (Carleton et al., 2013; Sims, 2011). Esimerkiksi NP:n nimi tulee siitä, että paperia on
lähes aina saatavilla ja sen avulla pystyy mallintamaan heti monenlaisia asioita. Myös legopalikat ja
muovailuvaha sopivat hyvin NP:iin (Carleton et al., 2013).
NP:stä käytetään myös luonnoskäsitettä. Esimerkiksi kirjailija Anne Lamoft poistaa kirjoituslukkojaan
kirjoittamalla ensin raakaluonnoksia (”first shitty drafts”). Ylipäätänsäkin prototyypit ovat yleisiä luovilla
aloilla. Esimerkiksi elokuvien tekemisessä käytetään valtavasti prototypiointia. Matkan varrella syntyy
huomattava määrä materiaalia, joka ei näy lopputuloksessa. Prototypioinnilla kartoitetaan, että mikä toimii
ja mikä ei. Erityisesti NP:n suosio on ollut kasvamassa. Esimerkiksi Pixar-animaatioissa kuvakäsikirjoitusten
määrä elokuvaa kohti on lisääntynyt jatkuvasti: 27 000
43 000
69 000
98 000 (Sims, 2011). NP:t
soveltuvat kuitenkin hyvin myös muille toimialoille ja kiinnostus niitä kohtaan on kasvamassa (Carleton et al.,
2013). Taulukkoon 1 on koottu NP:sta havaittuja hyötyjä.
Taulukko 1. Nopean prototypioinnin hyötyjä.
Hyöty
Aktivoi ihmisistä kuvitteellisen ja emotionaalisen puolen.
Konkretisoi/visualisoi ideaa ja auttaa siten ymmärtämään paremmin konseptia. On
viestintäväline, jolla saadaan kumppaneille yhteinen kieli abstraktista konseptista.
Auttaa asiakkaita kertomaan piilevistä tarpeistaan, sillä vasta kokiessaan tai
nähdessään he tietävät haluamansa.
Aktivoi käyttäjiä, koska sen perusteella näkee kehittäjien tarvitsevan vielä apua.
Nähdään vaikuttamisen mahdollisuus. Ylipäätänsä kynnys palautteen antamiseen ja
idean jatkojalostamiseen madaltuu. Voi tehdä asiakkaista kumppaneita.
Mikäli tuote/palvelu näyttää liian valmiilta, niin testikäyttäjät eivät uskalla antaa
suoraa kritiikkiä siitä, koska arvioivat prototyypin valmistamiseen kuluneen paljon
aikaa ja rahaa. Toisaalta valmiin näköiseen tuotteeseen ei osata ehdottaa
parannuksia. Prototyypin raakuus rohkaisee myös kysymyksiin.
NP:ien tapauksessa palautteen hyödyntäminen on helpompaa. Esimerkiksi paperista
tehtyä prototyyppiä on nopeaa ja edullista muokata. Taittamalla tai repimällä
paperia saa helposti aikaan radikaalin muutoksen.
On edullinen tapa tehdä ja epäonnistua – ”tämä ei ainakaan toimi”. Mahdollistaa
nopeat kehitys- ja oppimissyklit.
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Auttaa löytämään jotain odottamatonta sen sijaan että vain vahvistetaan aiempia
näkemyksiä.
Auttaa keräämään innovoinnissa tarpeellista uskon vahvistusta muilta ihmisiltä.

Schrage, 2000

Avaa innovaatiotulpan eli saa innovoinnin ylipäätänsä käyntiin

Sims, 2011

Pakottaa tuotteen tai palvelun olennaisimpien ominaisuuksien löytämiseen

Carleton et al., 2013;
Schrage, 2000
Carleton et al., 2013

Helpottaa idean myyntiä rahoittajille

Carleton et al., 2013

Kannattaa harkita, kenelle NP:ejä esitetään (Carleton et al., 2013). Ns. kärkikäyttäjät, innovaattorit ja aikaiset
omaksujat, sopivat hyvin yhteistyöhön NP:n vaiheessa (Sims, 2011; Von Hippel, 1986). Osalle ihmisistä
NP:eistä voi syntyä negatiivinen reaktio niiden keskeneräisen ulkonäön takia. Tämän johdosta on kerrottava
selkeästi, että mistä NP:ssa on kyse ja mitä sillä tavoitellaan (Carleton et al., 2013). Toisaalta NP:ien
testautuksessa on tärkeää saada erilaisten ihmisten näkemyksiä. Tämä voi tuottaa uusia yllättäviä oivalluksia,
mitä ei todennäköisesti synny samalla tavoin ajattelevien ihmisten ryhmässä (Denning ja Dunham, 2010).
Häiritsevä näkemys voi avata tärkeän puuttuvan dialogin (Isaacs, 1999).

3.NOPEAN PROTOTYPIOINNIN TAPAUSTUTKIMUS
Tutkimus kohdistui 14 NP-tapaukseen, joita tarkastellaan tässä luvussa seuraavista näkökulmista:
1. Mitä oli tavoitteena kehittää
2. NP:n esittely
3. Keille NP esitettiin ensin ja mikä tehtävä heille annettiin
4. Mitkä olivat NP:n tärkeimmät hyödyt
5. Mitä haasteita NP:ssa ilmeni
6. Tämän hetkinen kehitystulos
Case 1 – Digitaaliset valokorut
1.Kehitystavoite: Uudenlaisia, led-teknologiaa hyödyntäviä, muotoiltuja valokoruja, jotka erottuvat
rihkamasta
2.NP: Vanhasta taskukellosta otettiin koruun kansi, jonka alle asetettiin sininen ja punainen ledi

Kuva 1. Valokorujen nopeat prototyypit.
3.Kenelle NP esitettiin ensin ja mikä tehtävä annettiin: Resurssien allokoinnista päättävälle henkilölle – ”Tule
katsomaan, että miltä näyttää”.
4.Tärkeimmät hyödyt NP:sta: Idean myynti nopealla konkretisoinnilla. Nähtiin, että valo tuo perinteiseen
koruun lisäarvoa. Tämä johti resurssien kohdistukseen valokorujen kehitykseen.
5.NP:ssa ilmenneet haasteet: Raaka ulkonäkö ei innostanut kaikkia, sillä koruissa design on hyvin tärkeä.
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6.Tämän hetkinen kehitystilanne valokoruissa: 10 erilaista hopeasta ja ruostumattomasta teräksestä tehtyä
prototyyppiä, joista suurin osa sisältää seitsemän eri vaihtoehtoa. Sopivan värin voi valita esimerkiksi
vaatetuksen tai mielialan mukaan. Sähköverkkolatauksen lisäksi on latausmahdollisuus aurinkoenergialla.

Kuva 2. Valokoruprototyyppejä.
Case 2 - Kulunvalvontakoru
1.Kehitystavoite: Koruistettu ja helposti käytettävissä oleva kulunvalvonta-avain
2.NP:t: Mallinnettiin ensin tietokoneella kulunvalvonta-avaimesta rannekoru, sormus ja solmioneula, jonka
jälkeen ne 3D-tulostettiin muovista. RFID-tagit otettiin nykyisistä kulunvalvonta-avaimista. Rannekorun kivi
löytyi korumuotoilijan materiaalivarastosta.

Kuva 3. Kulunvalvontarannekorun nopea prototyyppi.
3.Kenelle NP esitettiin ensin ja mikä tehtävä annettiin: Noin 10 potentiaaliselle käyttäjälle, jotka kokeilivat
koruavainta käytännössä. Kysyttiin, että käyttäisitkö.
4.Tärkeimmät hyödyt NP:sta: Nähtiin koruistetun kulunvalvonta-avaimen tekninen toimivuus ja saatiin
käyttäjiltä näkemyksiä todellisessa käyttötilanteessa. Saatiin rehellistä positiivista ja negatiivista palautetta.
Osa alkoi miettiä, että millainen kulunvalvonta-avain voisi olla nykyisen sijasta.
5.NP:ssa ilmenneet haasteet: Vaikka vaihtoehtoja oli kolme, niin monelle potentiaaliselle käyttäjälle ei
löytynyt mieleistä vaihtoehtoa. Tämä häiritsi varsinaisen idean testausta.
6.Tämän hetkinen tulos: Valmistutettiin 3D-tulostuspalveluntarjoajalla, Shapewaysillä, protototyyppi
hopeasormuksesta, joka ei läpäissyt signaalia käytetyllä RFID-tagilla.

Kuva 4. Hopeasta valmistettu kulunvalvontasormuksen prototyyppi.
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Case 3 - Ruokalappuastia
1.Kehitystavoite: Perinteisen ruokalapun ja lautasen yhdistävä tuote lasten ruokailun helpottamiseksi ja
sotkemisen vähentämiseksi.
2.NP: Leikattiin, taiteltiin ja teipattiin paperista. Aikaa tähän kului viisi minuuttia.

Kuva 5. Ruokalappuastian paperiprototyyppi.
3.Kenelle NP esitettiin ensin ja mikä tehtävä annettiin: Ensin omalle puolisolle, jolta tuli hyväksyvää
kommenttia. Samalla laitettiin pojalle kaulaan todellisessa ruokailutilanteessa. Poikaa pyydettiin myös
riehumaan, jotta nähtäisiin, kestääkö ruoka astiassa – hyvin kesti. Lisäksi idea esiteltiin noin 10 henkilölle,
joista monilla oli omia lapsia. Annettiin tehtävä ideoida ruokalappuastialle uusia ominaisuuksia ja
kohderyhmiä. Tämän jälkeen ideaa esiteltiin Internetissä keskustelupalstoilla ja sosiaalisessa mediassa. Noin
15 -20 % piti ideaa hyvänä. Moni vieroksui prototyypin raakaa muotoa.
4.Tärkeimmät hyödyt NP:sta: Saatiin kokemusta tuotteen toimivuudesta todellisessa käyttöympäristössä.
Auttoi ihmisiä tuottamaan runsaasti ideoita uusista ominaisuuksista ja kohderyhmistä. Ennen paperiPP:iä
kokeiltiin 2-ulotteisesti piirrettyä luonnosta, mikä ei aktivoinut ihmisiä lähimainkaan niin paljon kuin 3ulotteinen paperiPP. Keskustelupalstoilta saatiin positiivisen palautteen lisäksi paljon epäilyksiä, joista osa
saatiin ainakin osittain kumottua videodemonstraation avulla.
5.NP:ssa ilmenneet haasteet: Moni ajatteli NP:n nähdessään raakaa muotoilua, mikä vei huomion pois
varsinaisesta ideasta.
6.Tämän hetkinen tulos: On kehitetty kokonaiskonseptia, joka liittyy sotkemisen vähentämiseen ruokaillessa
elämän eri vaiheissa ja erilaisissa ruokailutilanteissa. Ensimmäinen muotoiltu prototyyppi on tulossa ja se
aiotaan antaa päivä- ja vanhainkoteihin testikäyttöön.
Case 4 - Valokorujen markkinointitarina
1.Kehitystavoite: Kehittää digitaalisille valokoruille (ks. kuva 2) tunteita herättävä tarina, jota voisi hyödyntää
markkinoinnissa.
2.NP: Ensimmäinen tarinaversio oli satu:
Historiankirjan kertovat Lappeenrannan linnoituksen syntyjuurten olevan 1600-luvulla, jolloin silloinen Viipurin ja
Savonlinnan läänin maaherra Johan Rosenhane perusti uuden kaupungin. Tämä on kuitenkin urbaania legendaa.
Todellisuudessa Lappeenranta perustettiin jo 1300-luvulla tartalaisen sotapäällikön Ivary Vimmin toimesta hänen
palatessaan joukkoineen tiedustelumatkalta Ruotsista. Vimm oli erittäin voimakastahtoinen ja julmakin johtaja,
mutta hänellä oli yksi herkkä piirre. Hän rakasti koruja yli kaiken – niin paljon, että käytti kaiken vapaa-aikansa niihin.
Vimm oli oman aikansa innovaattori. Hänen kädestä syntyivät maailman ensimmäiset valokorut. Ne perustuivat
kynttilän valoon, mikä tuotti koruihin kiehtovaa elävyyttä – Lappeenranta tanssi pimetessään korujen rytmissä.
Tarinoiden mukaan Ivary valmisti jokaiselle rakastajattarelleen uniikin valokorun…

3.Kenelle NP esitettiin ensin ja mikä tehtävä annettiin: Valokorujen muotoilijalle - ”Katsopa tuosta tarinan
lähtökohtaa.” Lisäksi meni jakoon noin 10 muulle valokoruista kiinnostuneelle henkilölle.
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4.Tärkeimmät hyödyt NP:sta: Pääsi kirjoittamisessa alkuun. Kirjoitustulppa vähintäänkin avautui, jos ei
kokonaan poistunut. Saatiin tietoa sopivasta tarinan pituudesta markkinoinnin kannalta. Auttoi osallistamaan
kirjoittamiseen myös korumuotoilijan, jonka kanssa muotoiltiin jatkossa yhdessä useita erilaisia versioita.
5.NP:ssa ilmenneet haasteet: Satutarinasta kaikki eivät pitäneet, vaan mielsivät pelleilyksi.
6.Tämän hetkinen tulos: Noin 10 iteraatiokierroksen tuloksena syntyi seuraava yleistarina valokoruista:
Salaperäisyyttä, luonnon muotoja sekä erilaisiin tilanteisiin ja tunteisiin sopivia sävyjä. VIMM-koru viestii tärkeitä
hetkiä elämästäsi - iloisia ja surullisia, valoisia ja synkkiä. Kaikki yhtä upeita tarinoita, jotka ovat vahvistaneet sinua
elämän polulla. Koru elää mukanasi myös tulevissa unelmissasi, suurissa ja pienissä hetkissä. VIMM-koru on
arvoituksellinen kappale, joka muuttaa luonnettaan kiehtovien heijastumiensa ansiosta. Juuri kun luulet näkeväsi
jotakin, hahmotatkin jotain aivan muuta. Pienikin muutos voi olla merkittävä - kuten myös korun omistajan elämässä.
Meissä jokaisessa on luonnollista valovoimaa, josta meidän kannattaa nauttia ja jota voimme korostaa.

Case 5 – Efektikoru elokuvaan
1.Kehitystavoite: Luoda efektikorun prototyyppi tulevaa Iron Sky The Coming Race -elokuvaa varten
2.NP:t: Ensin tulostettiin ja leikattiin paperista erikokoisia ja -muotoisia koruraameja. Valoa/efektejä
mallinnettiin asettamalla paperilappujen taakse eriväristä ledejä.

Kuva 6. Iron Sky-efektikorun paperiprototyyppejä.
3.Kenelle NP esitettiin ensin ja mikä tehtävä annettiin: Iron Sky-elokuvan ohjaajalle, jolle annettiin tehtäväksi
miettiä efektikorulle sopivaa kokoa ja designia.
4.Tärkeimmät hyödyt NP:sta: Saatiin määriteltyä efektikorun raamit. Lisäksi ne auttoivat ylläpitämään
yhteyttä asiakkaaseen, koska varsinaiset prototyypit tulisivat valmistumaan vasta pari kuukautta
myöhemmin.
5.NP:ssa ilmenneet haasteet: Epäily, että missä kohtaa NP:ssa menee uskottavuuden raja potentiaalisen
asiakkaan silmissä.
6.Tämän hetkinen tulos:

Kuva 7. Iron Sky -efektikorun prototyyppejä.
Case 6 - VIP-festivaalipalvelut
1.Kehitystavoite: Musiikkifestivaalien VIP-palveluiden kysynnän laskiessa lähdettiin kehittämään uusia VIPfestivaalipalveluita.
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2.NP:t: 8 henkilön ryhmä loi pienryhmissä palvelutapahtumien prototyyppejä dramaturgisilla menetelmillä
(käsikirjoitus ja näytelmät). Puolella osallistujista oli omaa festivaalikokemusta, joten he pystyivät
asettumaan asiakkaan asemaan.

Kuva 8. VIP-festivaalipalveluiden palveluprototypiointia.
3.Kenelle NP esitettiin ensin ja mikä tehtävä annettiin: Pienryhmät esittivät näytelmät sekä arvioivat
toistensa näytelmiä ristiin. Lisäksi näytelmiä oli arvioimassa kolme muuta henkilöä, joilla oli huomattavaa
festivaalikokemusta. Arvioijien tehtävänä oli löytää esitetyistä palvelutapahtumista parhaat ja huonoimmat
puolet.
4.Tärkeimmät hyödyt NP:sta: Palvelutapahtumien käsikirjoittaminen ja näytteleminen pakottivat kehittäjiä
asettumaan asiakkaan asemaan. Lisäksi ne konkretisoivat palvelutapahtumia kehittäjille ja arvioijille.
5.NP:ssa ilmenneet haasteet: Näyttelemisen jännittäminen vei osalta huomioin pois varsinaisesta asiasta eli
palvelutapahtumien muotoilusta.
6.Tämän hetkinen tulos: Syntyneitä VIP-festivaalipalveluita ei ole viety eteenpäin. Ensimmäinen
prototypiointisessio ei tuottanut vielä tarpeeksi tietoa palvelujen potentiaalista. Jatkosessio tullaan kuitenkin
todennäköisesti järjestämään.
Case 7 - Silmänpohjarappeumaa sairastavalle helpotusta arkeen
1.Kehitystavoite: Ratkaisu, joka tuo silmänpohjarappeumaa sairastaville helpotusta kotiin ja työpaikalle.
Ongelmana heillä on se, etteivät näe kunnolla tavaroita ja läheisiään.
2.NP:t: Lähdettiin ratkaisemaan ongelmaa heijastenauhojen ja teholamppujen avulla. Kokeiltiin
heijastenauhaa eri esineissä ja eri valo-olosuhteissa.

Kuva 9. Silmänpohjarappeumaa sairastavalle heijasteratkaisun nopeaa prototypiointia.
3.Kenelle NP esitettiin ensin ja mikä tehtävä annettiin: Silmänpohjarappeumaa sairastavalle henkilölle hänen
työympäristössä. Annettiin eri tehtäviä tunnistaa esineitä ja katsottiin, kuinka hän niistä selviytyi niistä.
Lisäksi kysyttiin, kuinka hän koki käytön.
4.Tärkeimmät hyödyt NP:sta: Konkretisoi idean sekä nähtiin ja kuultiin käyttäjältä, kuinka prototyyppi toimi
käytännössä.
101

5.NP:ssa ilmenneet haasteet: Kehittäjien olisi pitänyt pystyä asettumaan paremmin käyttäjän asemaan.
Käyttäjän suullinen kertominen kokemastaan ei riittänyt.
6.Tämän hetkinen tulos: Päädyttiin konseptiin, jossa silmänpohjarappeumaa sairastava löytää kännykän,
äänen ja heijastenauhan/ledien yhteisratkaisun avulla useimmin kadoksissa olevat esineet eli avaimet,
kaukosäätimen, silmälasit ja lompakon. Ratkaisusta on hyötyä myös normaalinäkökyvyn omaaville.

Kuva 10. Ratkaisu kadoksissa olevien esineiden löytämiseen.
Case 8 - KonseptiTakomo
1.Kehitystavoite: Innovaatiosessio, jossa luodaan heterogeenisessa ryhmässä uusia konsepteja.
2.NP: Luotiin paperilapuille käsikirjoitus, kuinka KonseptiTakomo etenisi.

Kuva 11. Otteita KonseptiTakomon käsikirjoituksesta.
3.Kenelle NP esitettiin ensin ja mikä tehtävä annettiin: Käsikirjoitus käytiin mielikuvaharjoitteluna läpi
KonseptiTakomon neljän hengen kehittäjäporukan voimin. Tavoite oli parantaa käsikirjoitusta yhdessä.
4.Tärkeimmät hyödyt NP:sta: Saatiin yhteinen ymmärrys, kuinka KonseptiTakomo tulee etenemään ja mitkä
ovat kenenkin päävastuut. Samalla syntyi uusia ideoita. Noin 30 % käsikirjoituksesta muutettiin keskustelun
seurauksena.
5.NP:ssa ilmenneet haasteet: Miten varmistaa, että kaikki omaksuvat käsikirjoituksen todellisen
toimintaympäristön puuttuessa. Tarvitaan mielikuvitusta.
6.Tämän hetkinen tulos: KonseptiTakomoa on testautettu useissa innovaatiosessioissa, joihin osallistui 1015 henkilöä. Tapahtumat reflektoitiin ja saadut opit vietiin käytäntöön seuraavissa KonseptiTakomoissa.
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Kuva 12. KonseptiTakomon samanaikaista toteutusta ja testausta.
Case 9 – Logon suunnittelu
1.Kehitystavoite: Digitaalisia koruja hyvin kuvaava VIMM-logo
2.NP: Otettiin lähtökohdaksi yksi vanha logoidea toisesta yhteydestä ja muokattiin sitä.

Kuva 13. VIMM -logon nopea prototyyppi (vasemmalla lähtökohta).
3.Kenelle NP esitettiin ensin ja mikä tehtävä annettiin: Esittely digitaalisten korujen muotoilijalle –
”Lähdetäänkö vaikka tästä kehittelemään eteenpäin?”.
4.Tärkeimmät hyödyt NP:sta: Luovuustulpan avaaminen, mitä seurasi runsaasti iteraatioita hyvin nopeassa
kehityssyklissä. Kahden päivän aikana syntyi noin 30 logoversiota. Väliversioita oli näytillä yli 100 eri
henkilölle. Saatua palautetta hyödynnettiin valikoivasti.
5.NP:ssa ilmenneet haasteet: 6Tämän hetkinen tulos:

Kuva 14. VIMM -logon nykyversio.
Case 10 – Unelmatiimin kokoamista tukeva työkalu
1.Kehitystavoite: Työkalu, joka auttaa kokoamaan heterogeenisia ja toisiaan täydentäviä unelmatiimejä.
Taustatietämyksenä tälle toimi Belbinin tiimirooliteoria (Belbin, 2010).
2.NP:t: Työryhmän jäseniä pyydettiin tekemään tiimiroolitesti, jonka tulosten perusteella ryhmän jäsenet
sijoitettiin roolikartalle. Alla on esitetty kaksi vaihtoehtoista tapaa esittää ryhmän tulokset visuaalisesti.
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Kuva 15. Kaksi nopeaa prototyyppiä tiimin rakentamisen tukityökalun näytöstä.
3.Kenelle NP esitettiin ensin ja mikä tehtävä annettiin: Ryhmälle, joka teki tiimiroolitestin. Tehtävänä oli
pohtia sopivinta tulosten esitystapaa sekä tulosten muodostamisen virtaviivaistamista.
4.Tärkeimmät hyödyt NP:sta: Numerodatan visualisointi sekä tiimin ihmisten kokoaminen samalla kartalle
auttoi ryhmää näkemään työkalun potentiaalin tiimin kokoamisen tukemisessa. Lisäksi syntyi jatkoideana,
että tiimiroolitestin rinnalle tarvitaan ainakin substanssi- ja mielenmallinäkökulmat.
5.NP ssa ilmenneet haasteet: 6.Tämän hetkinen tulos: Tiimiroolitestin tekemisestä ja tulosten esittämisestä kehitettiin sovellus, jossa
henkilöt syöttävät datan kosketusnäyttöpöydän avulla. Tämän perusteella sovellus laskee tulokset sekä
esittää visuaalisesti tiimiroolien painotukset kyseisellä henkilöllä. Lisäksi syntyi laajempi konseptuaalinen
idea, joka kytkee luontaiset tiimiroolit, substanssiosaamisen ja mielenmallit (growth vs. fixed mind set)
toisiinsa. Tätä tukevan sovelluksen teosta ei ole vielä päätöstä.
Case 11 - Hengenpelastuskoru
1.Kehitystavoite: Hengenpelastuskoru, josta on helposti ja nopeasti luettavissa henkilön tärkeimmät
terveystiedot.
2.NP: NFC-tagilla (Near Field Communication) varustettu terveystietokoru, NFC -lukijan sisältävä kännykkä ja
ohjelmistodemonstraatio.

Kuva 16. Hengenpelastuskorukonseptin prototyyppi ja kenttätestaus.
3.Kenelle NP esitettiin ensin ja mikä tehtävä annettiin: Prototyyppiä käytiin testauttamassa todellisessa
käyttöympäristössä ensihoitohenkilökunnalla, joka tarvitsee esimerkiksi sairauskohtaustapauksissa henkilön
tärkeimmät terveystiedot nopeasti. Ensihoitajia pyydettiin arvioimaan konseptin toimivuutta.
4.Tärkeimmät hyödyt NP:sta: Idean konkretisointi helposti kännykän avulla. Kertomalla idea ei ihmisiä juuri
kiinnostanut, mutta prototyypin nähdessään suurin osa vakuuttui. Positiivinen palaute antoi myös uskon
vahvistusta kehittäjille. Lisäksi auttoi löytämään ideoita muista käyttäjäryhmistä, kuten lapsista ja eläimistä
(katoamismahdollisuus).
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5.NP:ssa ilmenneet haasteet: Tämä case oli muita caseja kokonaisvaltaisempi, joten se vaati myös enemmän
selvitystyötä eri ihmisiltä. Toteutusaika alkaa tällöin heti selvästi pidentyä.
6.Tämän hetkinen tulos: On alettu kerätä näkemyksiä potentiaalisilta käyttäjäryhmiltä. Myös teknisten
toteutusvaihtoehtojen etsiminen on käynnistynyt.
Case 12 - Tapahtumaständin taustaseinän muotoilu
1.Kehitystavoite: Rakentaa kiehtova messuständin taustaseinä pienin kustannuksin
2.NP: Luotiin ”lintu” ns. GOBO (Goes Before Optics) -tekniikalla. Tähän tarvittiin halogeeni-lamppu, tyhjä
pahvilaatikko, muovikulho, pahvilevy ja neljä eriväristä muovitaskua. Vain halogeeni-lamppu täytyi ostaa –
hinta 15 eur.

Kuva 17. Tapahtumaständin taustaseinän muotoilu gobo-tekniikalla.
3.Kenelle NP esitettiin ensin ja mikä tehtävä annettiin: Oli kahden ständin kehittäjän toistensa haastamista.
Sen enempää ei ollut aikaa testautella, vaan vietiin suoraan tositilanteeseen - tapahtumaan, johon osallistui
800 ihmistä. Ei annettu varsinaista tehtävää, mutta kiitosta taustaseinä sai.
4.Tärkeimmät hyödyt NP:sta: NP voi toimia erikoistilanteissa myös ”valmiina” tuotteena. Nähtiin, että
luovuutta käyttämällä avulla on saatavissa edullisesti näyttävää jälkeä aikaiseksi. Lisäksi syntyi idea GOBO tekniikan hyödyntämisestä myös muissa tuotteissa, kuten valokoruissa – ns. valotatuoinnit omalle iholle.
5.NP:ssa ilmenneet haasteet: Luovuus oli koetuksella kovassa kiireessä, mutta onnistuttiin.
6.Tämän hetkinen tulos: Ei ole ehditty vielä viemään asiaa eteenpäin. Valotatuoinnin kysyntäpotentiaalia
valokorujen yhteydessä ollaan selvittämässä.
Case 13 – Koruistettu videokamera
1.Kehitystavoite: Luoda koruistettu videokamera, joka vapauttaisi kädet kuvaamisesta ja toimisi myös
piilokamerana.
2.NP: Ostettiin Aasiasta 15 euroa maksanut minivideokamera, joka sijoitettiin geisha-kuulasta (luit oikein)
muotoillun korun sisään.

Kuva 18. Geisha-kuulasta muotoiltu koruistettu videokamera.
3.Kenelle NP esitettiin ensin ja mikä tehtävä annettiin: Laitettiin kuvat näytille Facebookiin ja kysyttiin, että
mitä mieltä olisitte koruistetusta videokamerasta.
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4.Tärkeimmät hyödyt NP:sta: NP ja siitä otetut kuvat konkretisoivat ideaa. Yksi turvallisuusyrityksen henkilö
otti yhteyttä, että tämän tyylistä voisi soveltaa vartioiden toimintaan. Videodokumentaatio tukisi
kiistatilanteiden selvitystä. Pelkkä idean tekstikuvaus ei olisi herättänyt huomiota.
5.NP:ssa ilmenneet haasteet: Halpa videokamera tuotti yllättävän hyvää kuvaa, mutta laite hajosi
muutamassa päivässä. Facebook-esittelyyn rikkonaisella kameralla ei kuitenkaan ollut vaikutusta.
6.Tämän hetkinen tulos: Ollaan kyseisen turvallisuusyrityksen kanssa konseptoimassa ratkaisua ja
videokameralle on löydetty kiistatilanteiden selvittämisen lisäksi myös muita sovellusalueita.
Case 14 – Design-valokoru lemmikeille
1.Kehitystavoite: Luoda lemmikille design-valokoru, joka toimii myös heijastimen korvikkeena
2.NP: Käytettiin ihmiselle aiemmin suunniteltua valokoruprototyyppiä (ks. Case 12) ja tehtiin siitä
kännykällä video ääneen ajattelevasta muotitietoisesta ekokoirasta . NP:nä toimi siis käyttötapausvideo,
jonka tekemiseen meni aikaa 10 minuuttia.
Isäntäni osti minulle
hienon ja siron designvalopannan, joka toimii
samalla heijastimena...

Kuva 19. Still-kuva käyttötapausvideosta – muotitietoinen ekokoira.
3.Kenelle NP esitettiin ensin ja mikä tehtävä annettiin: Video esitettiin 10 henkilön ryhmälle – ei
tehtävänantoa.
4.Tärkeimmät hyödyt NP:sta: Video toimi hyvänä virikkeenä aktivoiden ihmisiä keskustelemaan aiheesta
ilman tehtävänantoa. Video tarjosi myös hyvän lähtökohdan paremman videon teolle konkretisoiden
käyttötapausta.
5.NP:ssa ilmenneet haasteet: Vaikka kännykkäkamera oli riittävä NP-videon tekemiseen, niin valaistukseen
olisi pitänyt kiinnittää vähän enemmän huomiota.
6.Tämän hetkinen tulos: Ollaan kehittämässä lemmikkikorukonseptia eteenpäin. Konseptiin on lisätty mm.
gps- ja tieto-tagitoiminnallisuudet lemmikin karkaamista silmälläpitäen.

4.TUTKIMUSTAPAUSTEN RISTIINANALYSOINTI
Alkuun on tärkeä huomioida, että NP:lla oli eri tutkimustapauksissa erilainen tavoite. Tämä johti siihen, että
myös NP:lla saavutetut hyödyt olivat eri tapauksissa erilaiset. Tutkimustapausten perusteella yhteisenä
hyötynä kuitenkin löydettiin, että NP:lla pääsee abstraktista ideasta hyvin liikkeelle eli se avaa
innovaatiotulppaa. Lisäksi se auttaa konkretisoimaan ja viestimään ideaa muille. NP luo yhteisen kielen
heterogeenisessä ryhmässä. Tätä kautta on mahdollista saada ideaan uusia näkökulmia oman organisaation
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ja sidosryhmien ihmisiltä. Mitä keskeneräisemmän näköinen NP oli, niin sitä paremmin muut osasivat,
halusivat ja uskalsivat tuoda ideaan omia näkökulmia. Samalla nähtiin vaikuttamisen mahdollisuus, mikä on
vähäisempää varsinaisissa prototyypeissä. Toisaalta NP saattoi herättää negatiivisia tunteita, jolloin ihmiset
kieltäytyivät miettimästä kehitysideoita.
Yhteistä tapauksille oli myös se, että periaatteessa kuka tahansa olisi pystynyt tekemään ideoista NP:t eli
osaamisvaatimukset ovat NP:ssa pienet. Ainoastaan hengenpelastuskorun NP oli haastavampi toteuttaa.
Toisaalta se voidaankin laskea toiminnaltaan ja muotoilultaan lähes varsinaiseksi prototyypiksi. NP:ssa
tarvittavat materiaalit ovat melko helposti kenen tahansa saatavissa. Monesti paperilla, teipillä ja kynillä
pääsee jo pitkälle.
Erilaiset kehityskohteet vaativat erilaista NP:ia
Tavoite-erojen lisäksi prototypioidut innovointikohteet erosivat huomattavasti toisistaan, sillä kohteina oli
tuotteita, palveluita ja markkinointimateriaalia. Lisäksi innovointikohteiden monimutkaisuudessa oli melko
suuria eroja. Mitä monimutkaisempi innovoinnin kohde oli, niin sitä hitaammin iteraatiokierros eteni ja sitä
vähemmän ulkopuoliset kykenivät tuomaan uusia näkemyksiä ideaan. Tutkimuksen perusteella NP oli
luontevinta markkinointimateriaalin tuottamisessa (logo ja tapahtumaständin taustaseinä). Iteraatiosykli oli
näissä tapauksissa hyvin nopea. Näki heti käytännössä, mikä toimii ja mikä ei. Muutoksia pystyy tekemään
yksinkertaiseen innovointikohteeseen hyvin nopeasti. Esimerkiksi logon tapauksessa syntyi Powerpointin
avulla hetkessä vaihtoehtoisia ja tai jalostettuja NP:ejä ilman sen kummempia osaamisvaatimuksia. Tärkein
vaatimus oli visuaalinen näkemys ja sen esittäminen. Tarpeen kertominen verbaalisesti ei riittänyt, vaan
parempi on visualisoida kohde heti. Vasta näkeminen auttoi ymmärtämään, että toimiiko juttu tai miten sitä
voisi parantaa. Myös yksinkertaisissa tuoteideoissa oli mahdollista päästä samaan nopeuteen. Esimerkiksi
ruokalappuastian NP tehtiin paperista viidessä minuutissa. Taittelemalla siitä sai luotua nopeasti erimuotoisia
malleja. Tässä yhteydessä on kuitenkin hyvä muistaa, ettei tämän tutkimuksen tavoitteena ollut
iteratiivisuuden tutkiminen NP:ssa.
Yhdeksi NP:n hyödyksi on kirjallisuudessa tunnistettu asiakkaiden piilevien tarpeiden selvittäminen. Tämä tuli
tutkituista tapauksista esiin vain efektikorussa, jossa asiakkaalta oli vaikea saada aluksi tietoa odotuksista ja
tarpeista. NP:ien päästiin paremmin kiinni hänen ajatuksiin. Silmänpohjarappeumaa sairastavan arjen
ratkaisu osoitti, että NP auttoi käyttäjää löytämään alkuperäistä ideaa paremman idean. Siten idea voi myös
muuttua kokonaan toiseksi ideaksi NP:n avulla – eli voi syntyä jotain odottamatonta.
Fyysinen vai virtuaalinen & 3-ulotteinen vai 2-ulotteinen nopea prototyyppi
Fyysisten 3-ulotteisten NP:ien luominen ei näytä olevan yhtä luontaista kuin esimerkiksi 2-ulotteinen
prototypiointi (esim. piirros). Tämä johtuu tottumuksista tehdä asioita. NP:lla ei ole vielä valtavirrassa pitkää
historiaa käytännöllisenä työkaluna. Samasta lähtöideasta tehty NP voi olla eri tekijöiden tekemänä hyvin
erilainen, millä on merkitystä idean viestimisen ja palautteen saamisen kannalta. Esimerkiksi
ruokalappuastiassa 3-ulotteinen ruokalappuastia sai ihmiset aktivoitumaan huomattavasti enemmän kuin 2ulotteisesti piirretty idealuonnos tai idean verbaali tai tekstipohjainen esittäminen. NP:ssa onkin hyvä olla
mukana ripaus kekseliäisyyttä ja viitseliäisyyttä. Esimerkiksi efektikorussa kahden eri led-värin yhdistely
paperilogon takana sai aikaan huomattavan vaikutuksen. Vastaavan tyylinen kekseliäisyys koski myös
tapahtumaständin taustaseinän tekemistä.
Erityisesti palvelujen tapauksessa NP:t ovat liian usein 2-ulotteisia prosessiesityksiä, jotka eivät hirveästi
innosta suurta yhteisöä. KonseptiTakomon tapauksessa käytettiin NP:nä paperitestin yhteydessä
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mielikuvaharjoittelua. Tämä näytti toimivan huomattavasti paremmin kuin prosessikaaviot.
Mielikuvaharjoittelun aikana syntyi myös paljon uusia ideoita. Tämä tapaus oli myös yksi
monimutkaisimmista tutkituista innovointitapauksia. VIP-festivaalipalvelujen NP:ssa edettiin
KonseptiTakomo-tapausta pidemmälle, sillä palvelujen kehittäjät käsikirjoittivat ja näyttelivät itse luomansa
palvelutapahtumat sekä loivat niihin rekvisiittaa. Näyttelemisen lisäksi myös video-NP:tä kokeiltiin. Tästä
toimi esimerkkinä käyttötapausvideo lemmikin design-valokorusta. Video-NP tuntui herättävän yleisössä
enemmän kiinnostusta kuin näytelty NP. Yksi syy tähän on se, että videona esitetty NP on sujuvampi, koska
videosta voi tehdä useampia harjoitusversioita ennen NP:n esittämistä muille.
NP:ssa voidaan käyttää myös 3D-mallinnusta ja 3D-tulostusta, kuten tehtiin kuluvalvontakoruissa. Tämä oli
paperiprototypiointia hitaampaa. Korujen tapauksessa kuitenkin nähtiin, että NP:ien tulisi olla ihmisten
aktivoimiseksi hiukan tyylikkäämpiä ja tarjota myös erilaisia koruvaihtoehtoja. Tämän takia ensin
mallinnettiin tietokoneella kulunvalvontakorut sormuksesta, solmioneulasta ja rannekorusta, minkä jälkeen
ne tulostettiin 3D-muovitulostimella. Mallintaminen vei aikaa kolme päivää ja tulostaminen yhden päivän.
Vertailukohtana voi sanoa, että kulunvalvontakorun NP paperin tai muovailuvahan avulla olisi vaatinut 10
minuutissa. Designin puuttuessa ihmiset olisivat keskittyneet todennäköisesti paremmin ideaan. Tosin myös
vastakkaista näkemystä saatiin. Ruokalappuastiassa moni kiinnitti keskustelupalstoilla ensin huomiota
raakaan ulkonäköön. Tämän jälkeen ei pystytty kunnolla keskittymään enää varsinaiseen ideaan.
NP on hauskaa, mutta sopiiko se kaikille
Nopeat paperista tai vastaavasta materiaalista tehdyt prototyypit ovat selvästikin huvittavia esineitä, jotka
saavat ihmiset hyvälle tuulelle ja aktivoitumaan ideoinnissa. Ne tuovat työyhteisöihin leikillisyyttä ja
kokeilevaa kulttuuria. Pidemmälle viedyissä prototyypeissä, kuten 3D-tulostetuissa prototyypeissä, tämä
vaikutus näyttää vähenevän radikaalisti. Toisaalta nopean paperiprototyypin tarkoitus ja raaka muoto on
pystyttävä perustelemaan ihmisille. Kaikille eivät perustelutkaan riitä eli on hyvä pohtia, keille NP:jä
ylipäätänsä esittelee. Esimerkiksi Mooren innovaatioiden omaksumiskäyrän (Moore, 1991) käyttäjäryhmistä
innovaattorit ja aikaiset omaksujat eli kärkikäyttäjät ovat luontevia ryhmiä (von Hippel, 1986). Monilta
näyttää puuttuvat mielikuvitus nähdä NP erilaisina muotoiltuina tuotteina, jolloin lukkiudutaan nähtyyn
malliin. NP:ssa on haasteena myös se, että kenen antama palaute on relevanttia ja kenen ei - toisin sanoen
ketä pitäisi uskoa. Mitä radikaalimpi idea on, niin sitä varmemmin tulee negatiivista palautetta, mitä voi
voimistaa NP:ien ulkonäkö. Toisaalta NP:ien tekeminen näyttää olevan vaikeaa erityisesti niille, jotka pyrkivät
työssään täydellisyyteen.
NP todellisessa käyttöympäristössä
Todellisessa
käyttöympäristössä
kokeilutettiin
kulunvalvontakoruja,
ruokalappuastiaa,
silmänpohjarappeumaa sairastavan arkea helpottavaa ratkaisua, huipputiimin kokoamisen tukityökalua,
hengenpelastuskorua, tapahtumaständin taustaseinää ja lemmikin design-valokorua. Tämä näytti aktivoivan
palautteen antamista entisestään. Kokeilutuksessa käytettiin kahta eri tapaa – palautetta kerättiin joko
suoraan käyttäjiltä tai ihmisille näytettiin käyttötilanteesta otettuja kuvia. Molemmat tavat toimivat
huomattavasti paremmin palautteen saamisessa kuin käyttöympäristöstä erillään oleva idea. Paras tapa oli
palautteen keruu suoraan käyttäjiltä todellisissa tai lähes todellisissa käyttöolosuhteissa. Tätä tehtiin
ruokalappuastian ja hengenpelastuskorun tapauksissa. NP:jä voi kuitenkin kokeiluttaa todellisessa
käyttöympäristössä vain rajatulla tavalla, koska niissä on mukana yleensä vain yksi tai muutama
toiminnallisuus. Lisäksi NP:ien materiaali voi olla käyttötilanteeseen sopimatonta, mikä vaikeuttaa sen
käyttöä. Esimerkiksi ruokalappuastian paperimateriaali esti kokeilut nestemäisillä ja painavilla ruoalla.
Hengenpelastuskorun tapauksessa käytettiin oikeata ensiapuhenkilöstöä, mutta sairauskohtauksen saanut
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henkilö oli näyttelijä. Tapahtumaständin taustaseinän tapauksessa NP:iä käytettiin sellaisenaan myös
todellisessa käyttötilanteessa. Tällainen NP:n käyttö on kuitenkin hyvin poikkeuksellista.
NP on edullista
Mitä pidemmälle innovointiprosessi etenee, niin yleensä sitä enemmän tarvitaan osaamista, aikaa ja rahaa.
NP vaatii yleensä hyvin vähän resursseja, mutta prototypionnin edetessä resurssitarpeet voimistuvat.
Tutkituista tapauksista hengenpelastuskoru vaati eniten erilaista osaamista (muotoilu, käsityöt, elektroniikka
ja tietotekniikka), työaikaa sekä rahaa materiaalihankintoihin ja valmistukseen. Hengenpelastuskoru voidaan
kuitenkin laskea lähes varsinaiseksi prototyypiksi, jonka valmistuminen vaati kalenteriaikaa noin kuukauden.
Toisena ääripäänä oli VIMM-logon suunnittelu, jossa nopeasta prototyypistä valmiiseen logoon kului
tehokasta aikaa vain noin 10 tuntia. Resurssitarpeen kasvaessa myös päätöksenteko alkaa hidastaa
innovointiprosessia. Tässäkin artikkelissa esitetyissä tapauksissa oli tätä ongelmaa, vaikkei mistään suurista
resurssitarpeista puhuttukaan. Innovaattorit joutuivat laittamaan välillä omaa rahaa ja vapaa-aikaansa peliin
prosessin edistämiseksi.
NP:n suhde inhimillisyyteen ja organisaatiokulttuuriin
Kaikki eivät halua tai uskalla näyttää NP:jä ulkopuolisille, koska pelkäävät joutuvansa niiden takia häpeälliseen
asemaan tai jopa menettävän maineensa. Ennemmin halutaan tehdä pitkälle viimeisteltyjä ja tyylikkäästi
muotoiltuja prototyyppejä omissa oloissa ennen kuin niitä näytetään ulospäin. Tutkimuksen perusteella
karkeita NP:ejä on kuitenkin tärkeää esittää sidosryhmille. Sitä kautta saa uusia näkökulmia ja myös uutta
virtaa tekemiseen. Häpeän tunnettakin voi joutua välillä kärsimään, mutta se on kestettävä. NP tuokin esiin
inhimillisiä piirteitä innovaattoreista. Kukaan ei ole täydellinen.
Innovaatiotulppaa avatessa NP:ien avulla paljastuu myös organisaatiokulttuuriin liittyviä asioita (mm.
johtaminen, viestinnän avoimuus, valta-asetelmat, suhtautuminen epäonnistumiseen, suunnittelun ja
tekemisen välinen suhde). Mikäli organisaatiokulttuurissa ei ole tekemisen meininkiä, niin myös NP voi jäädä
hyvin vähälle. Jos NP:ia pidetään organisaatiossa askarteluna, niin silloin sitä ei myöskään käytetä. Tällöin
voidaan menettää paljon varsinkin innovointiprosessin alussa.
Taulukossa 1 on esitetty yhteenveto tutkimuksen päätuloksista eli mitä hyötyjä NP:lla on saavutettavissa,
mitä haasteita siinä on ja mihin se soveltuu.
Taulukko 1. Tutkimuksen päätulokset.
Nopean prototypioinnin hyödyt

Nopean prototypioinnin haasteet

Nopean prototypioinnin sopivuus

-Auttaa konkretisoimaan sekä
viestimään ideaa muille
saadaan ideaan uusia näkökulmia
-Avaa innovaatiotulpan sekä
innovoijilta että sidosryhmiltä

-Kuinka prototypioida nopeasti ja
edullisesti monimutkaisempia
kohteita
-NP:ia pidetään puuhasteluna

-Ei vaadi suuria investointeja - voi
epäonnistua edullisesti ja
nopeasti
-Lähes kuka tahansa voi tehdä
NP:ejä

-Puuttuu kokemuksia ja tietämystä
NP:n hyödyistä

-Markkinointimateriaalin tuottamiseen luontaisinta (ylipäätänsä
digitaalinen materiaali)
-Tutkittujen tapausten mukaan toimii
hyvin myös tuotteissa ja palveluissa –
on vain löydettävä sopiva tapa
-Periaatteessa soveltuu lähes mihin
vaan – on vain maltettava lähteä
liikkeelle ydinominaisuuksista
-On ”istuttava” ensin yritysjohdon
ajatteluun, jotta se otettaisiin
keskeiseksi osaksi innovaatioprosessia

-Parantaa työilmapiiriä ja -hyvinvointia – hauskuutta töihin

-Ulkopuoliset voivat ymmärtää NP:t
väärin mistä löytää sopiva
testiryhmä
-Kenen antama palaute NP:stä on
relevanttia
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-Auttaa löytämään yhteisen
kielen heterogeenisessa
ryhmässä
-Tietyissä tilanteissa säästää
aikaa, koska mielipiteitä voidaan
kerätä ilman esittelijää ja pitkää
tekstiä.

-Pelätään häpeää ja maineen
menoa. Kuinka perfektionistit
saadaan arvostamaan NP:jä
-Osatoiminnallisuus ja ”väärä”
materiaali voi estää kokeilutusta

5.TULOSTEN ARVIOINTI
Tutkituissa tapauksissa esiintyi kaikkia NP:n hyötyjä, joita kirjallisuudessa oli aiemmin tunnistettu eli NP:t
avaavat innovointitulpan, konkretisoivat/visualisoivat ideaa ja auttavat viestimään sitä, aktivoivat ihmisistä
kuvitteellista ja tunnepuolta, auttavat käyttäjiä kertomaan piilevistä tarpeistaan, aktivoivat käyttäjiä
antamaan suoraa palautetta nähdessään vaikuttamisen mahdollisuuden, mahdollistavat palautteen helpon
hyödyntämisen, tarjoavat edullisen tavan onnistua ja epäonnistua, auttavat löytämään odottamatonta,
vahvistavat uskoa idean toimivuudesta, pakottavat tärkeimpien ominaisuuksien löytämiseen ideasta, sekä
helpottavat idean myyntiä rahoittajille. Eniten hyödyistä painottuivat tutkituissa tapauksissa
innovointitulpan avaus, ideoiden konkretisointi/visualisointi ja sitä kautta viestinnän helpottuminen, sekä
ihmisten aktivoituminen vaikuttamisen mahdollisuudesta. Vähiten painottuivat odottamattoman
löytäminen, käyttäjien piilevien tarpeiden selviäminen ja idean myynnin helpottuminen rahoittajalle. Näihin
painotuksiin ei kuitenkaan kannata kiinnittää hirveästi huomiota tapausmäärän ollessa melko pieni.
NP:n tavoitteet vaikuttavat siihen, mitä hyötyjä sillä halutaan saavuttaa. Esimerkiksi idean myyntiä
rahoittajille ei tutkituissa tapauksissa juurikaan tehty, vaan yleensä tavoitteena oli kokeiluttaa idean
toimivuutta sekä kerätä siihen jatkoideoita. Kirjallisuuteen verrattuna uutena hyötynä löytyi se, että NP
mahdollistaa luontevan yhteydenpidon asiakkaisiin innovointiprosessin alkuvaiheessa. Tämä näkyi erityisesti
efektikorun kehittämisen yhteydessä. Toisena uutena havaintona oli se, että NP:t vaikuttavat ihmisten
työhyvinvointiin. Ne koetaan hauskaksi tavaksi tehdä kehitystyötä. Kolmantena uutena löytönä oli se, että
NP mahdollistaa lähes kenen tahansa osallistumisen innovointiin. Osaamisen sijasta NP:ssa korostuu luovuus.
NP:n suurin haaste on siinä, että moni näkee sen edelleen puuhasteluna. Ennemminkin kehityshenkilöstö
pyrkii tekemään viimeistellyn prototyypin, jossa ovat mukana lähes kaikki suunnitellut ominaisuudet. Vasta
sen jälkeen ideaa esitellään ulospäin. Tämän tutkimuksen perusteella se on kuitenkin merkittävä virhe. Mitä
valmiimpi prototyyppi on, niin sitä heikommin ihmiset osaavat ja uskaltavat antaa ideasta palautetta tai
kertoa, kuinka ideaa voisi parantaa. Toisaalta NP:ien yhteydessä on tärkeää viestintä eli kertoa kumppaneille,
mikä sen on NP:n tarkoitus. Ja se on muistattava, ettei NP tarkoita huolimattomasti tehtyä kokeilua. Jokaisella
kokeilulla on oltava joku oppitavoite.
Puuhastelumaineen lisäksi NP:n suurin haaste on tottumattomuus tehdä NP:ia. Moni alkaa enemmin
kirjoittaa suunnitelmaa ratkaisusta kuin mallintamaan ratkaisua. Tällöin saa vallan insinööriajattelu luovan
ajattelun sijasta. Tämä ei valitettavasti toimi kunnolla uutta luotaessa. Ihmisiä tulisikin aktivoida
kolmiulotteiseen mallintamiseen ja käsillä tekemiseen, koska niiden on todistettu aktivoivan aivojen luovaa
ajattelua edistäviä lohkoja.
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6.YHTEENVETO JA JATKOTUTKIMUSTARPEET
Artikkelissa keskityttiin tapaustutkimuksen avulla NP:n hyötyihin ja haasteisiin innovointityössä. Lisäksi
tarkasteltiin alueita, joihin NP erityisesti sopii. Aikaisemmin kirjallisuudessa tunnistetut hyödyt todistettiin
tärkeiksi myös tässä tutkimuksessa. NP:lla saavutettavat hyödyt riippuvat innovointikohteesta, NP:n
tavoitteesta ja innovointiprosessin vaiheesta. Tutkimuksen perusteella NP on luontevampaa
markkinointimateriaalin tuottamisessa kuin tuotteiden ja palveluiden innovoinnissa. Tähän vaikuttaa
erityisesti se, että markkinointimateriaalissa ei ole välttämättä samantyyppistä toiminallisuutta (tosin tämä
on digitaalisuuden aikakautena lisääntymässä) kuin tuotteissa ja palveluissa. Suurin NP:n haaste on siinä,
ettei sitä edelleenkään nähdä merkittäväksi osaksi innovointiprosessia. Keskeneräisiä tekeleitä ei haluta
kovin helposti esittää varsinkaan organisaation ulkopuolelle. Tätä kynnystä tulisi kuitenkin madaltaa selvästi.
Tuore innovaatiokirjallisuus (mm. Furr ja Dyer, 2014) tukee tätä näkökulmaa. Uutena NP:n hyötynä
tutkimuksessa löydettiin erityisesti sen positiivinen vaikutus työhyvinvointiin. Se tuo organisaatioon myös
dynaamisen tekemisen meiningin, mikä usein puuttuu suunnittelukeskeisessä toiminnassa.
Tässä artikkelissa NP:ia tarkasteltiin vain yksittäisissä vaiheissa. Tällainen lähestyminen ei kuvaa kunnolla
prototypioinnissa olennaista dynamiikkaa. Jatkossa NP:ia olisi hyvä tutkia NP:ien sarjana. Tällä tavalla NP:ia
ja sen tavoitteita sekä NP:lla saavutettavia hyötyjä voisi jäsentää yksityiskohtaisempiin osiin. Samalla voisi
tutkia eriasteisten NP:ien osallistavaa ja aktivoivaa vaikutusta. Tällaisella tutkimuksella ilmiöstä
saavutettaisiin tärkeää lisäymmärrystä. Lisäksi NP:ta olisi tarpeen tehdä jatkotutkimusta monimutkaisissa
innovointikohteissa.
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2.7 Kokemuksellisen oppimisen hyödyntäminen innovointisession
iteratiivisessa kehittämisessä
Erno Salmela ja Marika Hirvimäki

1.JOHDANTO
Artikkelin tarkoitus on tutkia ja käytännöllistää kokemuksellisen oppimisen merkitystä innovaatio- ja
kehitystoiminnassa empiirisen tapaustutkimuksen avulla. Tarve tutkimukseen syntyi käytännön innovointija kehitystoiminnasta syntyneistä havainnoista suomalaisessa toimintaympäristössä. Suomessa on totuttu
suoraviivaiseen ja tehokkaaseen innovointi- ja kehitystyöhön, jossa tavoitteiden lukitsemisen jälkeen aletaan
paahtaa kohti haluttua lopputulosta vilkuilematta hirveästi sivuille ja taaksepäin. Tämä voi pahimmassa
tapauksessa johtaa siihen, että asiakkaille luodaan arvoa tuottamaton ratkaisu, josta ei synny lopulta
kunnollista liiketoimintaa. Uutta luotaessa lopputulos eivätkä myöskään keinot sen saavuttamiseen ole
yleensä etukäteen tiedossa. Tällaisessa tilanteessa suoraviivainen innovointi- ja kehitysprosessi tuottaa
harvoin onnistunutta ratkaisua. Toisaalta suoraviivainen, rönsyt karsiva prosessi on tehokas, missä
suomalaiset tuntuvat olevan omimmillaan. Rönsyilyä ja peruutuspeiliin katsomista tarvitaan kuitenkin
suomalaisessa innovaatio- ja kehitystoiminnassa lisää. Muuten jäämme helposti parantelemaan
inkrementaalisti jo olemassa olevaa, mikä ei nykyisessä kilpailutilanteessa riitä.
Artikkelissa keskitytään erityisesti reflektointiin ja sen kautta oppimiseen. Reflektoinnissa pysähdytään
pohtimaan, että mitä tehtiin, ja mikä tekemisessä toimi ja mikä ei toiminut, sekä kuinka toimintaa voisi
jatkossa parantaa. Usein tämä tarkoittaa myös asiakkaiden osallistamista reflektointiin. Asiakkaiden
kokemukset onkin nähty tärkeäksi osaksi innovaatiotoimintaa. Reflektoinnista saatua oppia voi hyödyntää
ratkaisun jatkokehityksessä. Tässä artikkelissa edellä esitettyä ilmiötä lähestytään kokemuksellisen oppimisen
näkökulmasta. Suomalaisessa ympäristössä kokemuksellista oppimista näyttää tapahtuvan yksittäisillä
ihmisillä, mutta ryhmätasolla ja systemaattisesti toteutettuna se on liian harvinaista. Toisaalta saadun opin
perusteella otetaan ennemmin varovaisia pieniä muutosaskeleita kuin lähdetään kokeilemaan radikaalimpia
loikkia, vaikka niihin näyttäisi olevankin tarvetta.
Oppiminen voi liittyä kehitettävään kohteeseen (esim. tuote tai palvelu) tai innovointi- ja kehitysprosessiin,
jonka tehtävä on tuottaa innovaatioita. Tässä artikkelissa tarkastellaan jälkimmäistä – innovaatiosessioiden
kehittämisen näkökulmasta. Innovoinnin kohteena tarkastelluissa sessioissa olivat uudet tuotteet digitaaliset korut. Sessioiden kehittämisen tavoitteena oli se, että ne tuottaisivat jatkossa yhä parempia
digitaalisten korujen ideoita ja konsepteja – mutta myös muiden toimialojen tuotteiden ja palveluiden ideoita
ja konsepteja. Tässä artikkelissa tarkasteltu innovaatiosessio ja sen oppimissykli oli osa 15 innovointisession
kokeilusarjaa, joissa kokeilut tapahtuivat keskimäärin noin kuukauden välein. Tutkittu sessio oli tässä sarjassa
14. kokeilu.
Teoreettisena viitekehyksenä artikkelissa käytetään Kolbin kokemuksellisen oppimisen mallia, joka sisältää
neljä vaihetta: konkreettinen kokemus, reflektoiva havainnointi, abstrakti konseptointi ja aktiivinen
kokeileminen (Kolb, 1984). Tutkitun session oppimissyklissä sovellettiin tätä mallia, koska aikaisemmat
sessiokokeilut eivät olleet tuoneet toivottua oppi- ja kehityshyppyä. Tässä artikkelissa analysoidaan siis
syvällisesti yksi kokemuksellisen oppimisen neljän vaiheen kierto innovointisession edelleen kehittämiseksi.
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Artikkeli etenee siten, että seuraavassa luvussa esitetään kokemuksellisen oppimisen teoreettinen malli. 3luvussa perehdytään tutkimuksen toteuttamiseen. 4-luvussa esitetään empiirinen tapaustutkimus ja sen
tulokset. Artikkelin päättää yhteenveto ja jatkotutkimustarpeet.

2.KOKEMUKSELLISEN OPPIMISEN TEOREETTINEN MALLI
Kokemuksellinen oppiminen (experiential learning) keskittyy yksilön oppimisprosessiin ja se vaikuttaa
merkittävästi kokonaisvaltaisen ymmärryksen muodostumiseen oppimisen kohteesta. Kokemuksellinen
oppiminen voi tapahtua itsenäisesti tai fasilitaattorin avustuksella. Itsenäinen kokemuksellinen oppiminen
on mahdollista, kun se liittyy merkitysten luomiseen saatujen suorien kokemusten kautta. Reflektointi on
elintärkeä osa kokemuksellista oppimista. Fasilitaattori tai yksilö itse kysyy oikeat kysymykset ennen
kokemusta, kokeilun aikana ja kokeilun jälkeen. Tämä auttaa oppimaan ja luomaan uudenlaista ajattelua.
Kokemuksellisen oppimisen onnistumiseksi tarvitaan oppijan halua osallistua kokemukseen
(merkityksellisyys), kykyä reflektoida kokemusta, analyyttisia taitoja kokemuksen konseptoimiseksi sekä
päätöksenteko- ja ongelmanratkaisutaitoja uusien ideoiden saamiseksi kokemuksesta. Kokemuksellinen
oppiminen voidaan esittää neljän askeleen mallina (kuva 1).

Kuva 1. Kokemuksellisen oppimisen malli (Kolb, 1984).
Otetaan kokeellisen oppimisen mallista käytännön esimerkki pyörällä ajamisesta. Konkreettisen kokemuksen
vaiheessa yksilö ajaa pyörällä kokemuksen hankkimiseksi. Hänellä on siis konkreettinen tehtävä, jossa hän
havainnoi kokemustaan. Tässä vaiheessa havainnointitaidot ovat keskiössä. Pelkkä lukeminen pyöräilystä tai
pyöräilyn katseleminen ei riitä. Reflektoivan havainnoinnin vaiheessa oppija ottaa etäisyyttä tekemiseen ja
tarkastelee, mikä ajamisessa toimi hyvin ja mikä ei. Tässä vaiheessa syntyy usein kysymyksiä, joita voi kysyä
myös muilta. Havainnoista voi tehdä myös muistion. Tässä vaiheessa yksilöltä vaaditaan erityisesti
reflektointitaitoja.
Abstraktin konseptoinnin vaiheessa oppija pohtii, kuinka ajamista voisi parantaa seuraavalla kerralla. Tässä
vaiheessa pohditaan syy-seuraussuhteita tekemisen ja lopputuloksen välillä eli miksi joku toimenpide saattoi
johtaa tietynlaiseen lopputulokseen. Tässä vaiheessa pyritään siis ymmärtämään tapahtunutta. Lisäksi
voidaan verrata omia tulkintoja muiden tietämykseen tai teoreettiseen tietämykseen. Tässä vaiheessa
vaaditaan erityisesti analyyttisia taitoja kokemuksen konseptoimiseksi. Aktiivisen kokeilemisen vaiheessa
jatketaan kokeilemista parannetulla tavalla. Päätetään, mitä opittua viedään käytäntöön seuraavassa
kokeilussa. Tässä vaiheessa tehdään suunnitelmia sekä ennustuksia, kuinka muutokset voivat toimia. Tässä
vaiheessa vaaditaan erityisesti ongelmaratkaisu- ja päätöksentekotaitoja. (Kolb, 1984).
Kokeellisen oppimisen malli vaatii sen eri vaiheiden välillä siirtyessä erilaisia oppimistyylejä (kuva 2).
Innovatiivisuus-tyylissä kysytään, miksi asia toimii tietyllä tavalla. Analyyttisyys-tyylissä kysytään, mitä pitäisi
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tietää. Käytännöllisyys-tyylissä kysytään, kuinka pitäisi seuraavaksi toimia. Dynaamisuus-tyylissä halutaan
tietää, mitä tapahtuu, kun jotain asiaa muutetaan.
Konkreettinen kokemus

Dynaamisuus

Innovatiivisuus

Aktiivinen
kokeileminen

Reflektoiva
havainnointi
Käytännöllisyys

Analyyttisyys

Abstrakti konseptointi

Kuva 2. Oppimistyylit kokeellisen oppimisen mallin eri vaiheiden välillä (Kolb, 1984).
3.TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN
Tutkimus toteutettiin yhden tutkimustapauksen laadullisena tutkimuksena. Tutkimustapauksena toimi
innovointisession kehittämiseen liittyvä oppimissykli, johon edellinen oppimissykli tuotti syötteen (opin) ja
josta syntyi tuotos (uusi oppi) seuraavaan sessioon. Tarkastellun session järjesti neljä tutkija-kehittäjää, joilla
oli session järjestämisessä ja oppimisessa eri roolit.
Käytännössä tutkijat tekivät toimintatutkimusta ollen keskeinen osa sekä kehitys- että tutkimustyötä. Kolbin
kokeellisen oppimisen malli ohjasi heidän toimintaa, joten kyse oli soveltavasta tutkimuksesta. Teoreettista
mallia päätettiin hyödyntää, koska aikaisempien innovointisessioiden kehitys- ja oppimissykleissä
saavutettuihin kehitys- ja oppimishyppyihin ei oltu tyytyväisiä. Seuraavassa on esitetty, kuinka tutkijakehittäjät aikoivat toteuttaa yhdessä oppimissyklin.
Tutkitussa tapauksessa hyödynnettiin tutkijatriangulaatiota. Eri tutkija-kehittäjät tekivät omia tulkintoja
oppimisprosessin eri vaiheissa. Tämä takasi rikkaamman näkökulman oppimiseen. Ensinnäkin kaikkien oli
tarkoitus havainnoida ja tulkita session kulkua eli konkreettisen kokemuksen vaihetta. Toiseksi, heidän tuli
kirjata omat reflektionsa session päätyttyä. Kolmanneksi, jokaisen täytyi koostaa priorisoimansa
parannuskohteet tuleviin sessioihin. Neljänneksi, he muodostivat yhteisen näkemyksen tulevista sessioista ja
käsikirjoittivat ne. Käytännössä he kaikki kulkivat läpi kokeellisen oppimisen syklin.
Koska tutkija-kehittäjillä oli innovointisessiossa eri roolit, niin se luonnollisesti vaikutti heidän
havainnointimahdollisuuksiin session aikana. Yksi tutkija-kehittäjistä keskittyi ryhmän ja yksilöiden
käyttäytymisen havainnointiin, toinen tapahtuman fasilitointiin, kolmas digitaalisista koruista syntyneiden
keskustelujen tallentamiseen ja fasilitoinnin avustamiseen, ja neljäs sessiossa toteutettujen tehtävien
demonstroimiseen. Sessiosta oli tavoitteena luoda havainnointiraportti osallistujien ja ryhmän
käyttäytymisestä sekä sisältöraportti digitaalisista koruista syntyneistä ideoista ja konsepteista. Tämän
artikkelin kannalta olennaisempi näistä oli havainnointiraportti.
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Käyttäytymisen havainnointiin keskittynyt tutkija-kehittäjä kirjasi session aikana koko ajan osallistujien ja
ryhmän käyttäytymisestä havaintolokia vihkoonsa sekä työsti siitä session jälkeen word-dokumentin. Session
aikana tapahtunut havaintojen tulkinta oli ns. ”lennossa” tapahtuvaa reflektointia. Siten tämä vaihe sisälsi
kokemuksellisen oppimisen mallista sekä konkreettista kokemusta että reflektoivaa havainnointia. Myös
muut tutkija-kehittäjät pitivät omaa lokiaan mahdollisuuksien rajoissa. Samaan dokumenttiin työstettiin
myöhemmin myös jälkireflektointi, mikä vastaa kokemuksellisen oppimisen mallissa reflektoivan
havainnoinnin vaihetta. Huomioitavaa on, että osallistujia ei pyydetty reflektoimaan sessiossa kokemaansa
jatkuvasti tai edes jokaisen tehtäväosion jälkeen. Osallistujat reflektoivat oman kokemuksensa vasta session
päätteeksi. Toisaalta osallistujilta ei pyydetty reflektiota jälkikäteen.
Päähavainnoijan havainnointi- ja reflektointiraportin valmistuttua muut kolme sessiossa mukana ollutta
tutkija-kehittäjää lisäsivät samaan dokumenttiin omat täydentävät havaintonsa ja tulkintansa päivän kulusta.
Tämä oli tärkeää sen takia, koska päähavainnoija ei voinut nähdä kaikkea sessiossa tapahtuvaa toimintaa
ryhmien hajaannuttua työskentelemään eri paikkoihin. Toisaalta taustalla tässä oli myös se ajatus, että yksi
havainnoija tulkitsee kuitenkin tapahtumia aina jollain tavalla subjektiivisesti omien kokemustensa kautta.
Muiden tulkinnat samoille tapahtumille saattavat olla hyvinkin erilaisia. Kolme muuta tutkijaa lisäisivät
samaan dokumenttiin omat jälkireflektionsa. Eri tutkijoiden näkemykset, tulkinnat ja jälkireflektiot koodattiin
raporttiin eri värikoodeilla. Havainnointi- ja reflektointiraportin työstö tehtäisiin noin viikon päästä session
jälkeen. Tätä kautta kukin tutkija-kehittäjät saivat etäisyyttä sessioon. Tämä kokonaisuus oli kokemuksellisen
oppimisen mallissa ennen kaikkea reflektoivaa havainnointia.
Abstraktin konseptoinnin ensimmäisessä osassa pyydettiin kaikilta neljältä tutkija-kehittäjältä session
perusteella löytyneet parannusehdotukset. Nämä kirjattiin yhdellä A4:llä word-dokumenttiin. Tässä
vaiheessa otettiin mukaan vielä yksi uusi tutkija-kehittäjä, joka ei ollut mukana tarkastelussa
innovointisessiossa, vaan perusti näkemyksensä muiden tekemään havainnointi- ja reflektointiraporttiin.
Parannusehdotuksia pyydettiin siten yhteensä viideltä henkilöltä, joilla jokaisella oli erilainen ammatti- ja
kokemustausta. Abstraktin konseptoinnin toisessa osassa järjestettiin palaveri, jossa arvioitiin ensimmäisessä
vaiheessa syntyneitä parannusehdotuksia ristiin. Tämän perusteella luotiin kaksi tulevan innovointisession
konseptivaihtoehtoa. Tähän palaveriin osallistui kolme tutkija-kehittäjää.
Aktiivisen kokeilun vaiheessa päätetään seuraavista kokeiluista sekä niiden tarkemmista sisällöistä. Tässä
vaiheessa luotiin myös käsikirjoitukset kahdelle tulevalle sessioille.
Kun tarkasteltu oppimis- ja kehityssykli olisi käyty läpi ja dokumentoitu, niin tämän jälkeen kaksi tutkijoista
(tämän artikkelin kirjoittajat) arvioisivat kokeellisen oppimisen mallin hyötyjä kehitystoiminnassa.
Seuraavassa luvussa esitellään ensin tutkimustapauksen empiirinen eteneminen, jonka jälkeen arvioidaan
toimintaa teoreettisesti.

4.TAPAUSTUTKIMUS
Luvussa esitellään ensin empiirisen tutkimustapauksen eteneminen, jonka jälkeen tulkitaan saavutettuja
tuloksia.
4.1 Empiirisen tutkimustapauksen eteneminen
Tutkittuun innovointisessiotapaukseen osallistuneet neljä tutkija-kehittäjää olivat motivoituneita
kehittämään innovointisessiota paremmaksi eli kokemuksellinen oppiminen oli merkityksellistä heille. Tämä
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näkyi hyvänä sitoutumisena työskentelyyn ja tarjosi hyvän lähtökohdan kehittämiseen. Tarkasteluun
sessioon osallistui 12 henkilön heterogeeninen ryhmä. Osallistujat olivat pääsääntöisesti toisilleen
tuntemattomia ja innovoinnin kohteena olleet digitaaliset korut olivat heistä osalle täysin vieras aihe.
Seuraavassa on esitetty tutkitun sessiotapauksen empiirinen analyysi kokeellisen oppimisen mallin eri
vaiheissa eli konkreettisessa kokemuksessa, reflektoivassa havainnoinnissa, abstraktissa konseptoinnissa ja
aktiivisessa kokeilemisessa. Tarkastelu lähtee liikkeelle edellisestä sessiokokeilusta saaduista opeista, jotka
tarjosivat lähtökohdan seuraavalle sessiokokeilulle. Koska edellisessä sessiossa samantapaisten
työskentelytapojen oli nähty laskevan osallistujien energiatasoja, niin tulevassa sessiossa kokeiltiin erityisesti
session sisäisen vaihtelun merkitystä session onnistumiseen. Onnistumista tarkasteltiin syntyneen tuloksen
(digitaalisten korujen ideoiden ja konseptien määrä ja laatu) ja ihmisten sessiosta/prosessista saamien
kokemusten näkökulmasta. Tutkitun session käsikirjoituksen tekemiseen osallistui neljä tutkija-kehittäjää.
Konkreettinen kokemus
Sessio alkoi 45 minuuttia kestäneellä ruokailulla, jonka aikana ihmiset pystyivät tutustumaan myös toisiinsa.
Varsinainen ohjelma aloitettiin rantasaunalla, jossa olisi mahdollisuus myös saunoa, grillata ja uida. Ulkotiloja
ei hyödynnetty muuten kun tauolla olleessa leikkimielisessä urheilutehtävässä. Aluksi kerrottiin päivän
ohjelma sekä taustat ja tavoitteet. Tämän jälkeen sessio eteni digitaalisten korujen innovoinnin neljällä
toisistaan poikkeavalla työskentelyosuudella. Työskentelytapoina käytettiin mm. ryhmätyöskentelyä,
itsenäistä työskentelyä, tarinankerrontaa, kommentointia ja haastamista. Toisaalta jokainen session
osatehtävä lähti liikkeelle innovaatioprosessin eri vaiheesta – toisena ääripäänä oli ideointi täysin puhtaalta
pöydältä ja toisena ääripäänä oli kommentointi valmiisiin prototyyppeihin. Tämä lähestyminen tarjosi myös
vaihtelevuutta session sisällä. Session työskentelyosuus kesti noin 3.5 tuntia. Tutkija-kehittäjät fasilitoivat ja
havainnoivat sessiota. Lopuksi kaikki osallistujat reflektoivat session. Taulukossa 1 on esitetty osallistujilta
saatuja suoria lainauksia ja kuinka monen osallistujan samantyylistä mielipidettä palautteet edustivat.
Palautteita saatiin yhteensä 12.
Taulukko 1. Osallistujien näkemykset sessioon.
Osallistujan lainaus:
”Nopea toimintamalli oli hyvä.”
”Sote-alue on haastava ja sinne ei niin vaan mennä vaan vaatii paljon esivalmisteluja ja
tietoa.”
”Hyvä fiilis jäi. Vauhti ehkä liian kova, kun olisi halunnut uppoutua aiheeseen.”
”Monialaisuus toimii hyvin, kun tulee erilaisia näkökulmia.”
”Ei ollut hankala siirtyä tehtävästä toiseen.”

Mielipiteiden määrä
5/12
1/12
2/12
3/12
1/12

Reflektoiva havainnointi
Reflektoivan havainnoinnin vaiheessa kokemukseen otetaan etäisyyttä ja tarkastellaan, mikä sessiossa toimi
hyvin ja mikä ei. Reflektoiva havainnointi tapahtui session jälkeen. Päähavainnoijalta valmistui havainnointija reflektointiraportin ensimmäinen versio neljä päivää session jälkeen. Tämän jälkeen kolme muuta tutkijakehittäjää tekivät viikon aikana omat lisäyksensä raporttiin. Kukin kirjasi omat lisäyksensä eri värikoodeilla.
Värikoodeilla erotettiin myös se, että mikä sisällöissä liittyi havainnointiin ja heti paikan päällä tehtyyn
tulkintaan, ja mikä taas liittyi jälkireflektioon. Raportti toimi kuten vuoropuhelu, jossa kaikilla tutkijakehittäjillä oli mahdollisuus myös kommentoida toisten ajatuksia vahvistaen tai esittäen omia näkemyksiä
session kulusta.
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Abstrakti konseptointi
Abstraktissa konseptoinnissa pohditaan, kuinka kehityskohdetta voisi parantaa seuraavalla kerralla. Tässä
vaiheessa kokemusta pyritään konseptoimaan. Tämän vaiheen ensimmäisessä vaiheessa tutkijat kirjasivat
ensin itsenäisesti parannusehdotukset lopullisen havainnointi- ja reflektioraportin sekä omakohtaisen
sessiokokemuksen perusteella. Yksi tutkijoista ei ollut paikalla sessiossa, joten hänen ehdotukset perustuivat
ainoastaan yhteiseen havainnointi- ja reflektioraporttiin. Parannusehdotuksia saatiin yhteensä neljä
kappaletta, sillä yksi sessiossa mukana olleesta tutkija-kehittäjästä ei palauttanut parannusehdotuksia.
Abstraktin konseptoinnin toisessa vaiheessa kolme tutkija-kehittäjää pitivät kolmen tunnin palaverin, jossa
he kävivät läpi kaikki parannusehdotukset sekä muodostivat yhteisen ymmärryksen niistä. Tavoitteena oli
koostaa saadun kokemuksen ja opin perusteella ne asiat, joita kokeiltaisiin kahdessa seuraavassa sessiossa.
Toiseen tulevista sessioista haluttiin inkrementaalia ja toiseen radikaalimpaa parannusta aikaisempaan
sessioon verrattuna. Taulukkoon 3 on poimittu abstraktin konseptoinnin toisessa vaiheessa syntyneiden
inkrementaalisti parannettavan session ideoita. Radikaalisti muutetun session haluttiin kokeilla erittäin
väljästi johdettua sessiota, jossa osallistujat toimisivat hyvin itseorganisoituen.
Taulukko 2. Inkrementaalisesti parannetun seuraavan session ideoita.
Inkrementaalisti parannettavan session ideoita
Vain yksi pääteema, jota pyritään syventämään vaiheittain.
Ei ohjelmaa ennakkoon esille: edetään tehtävä kerralla paljastaen tulevaa.
Panostetaan enemmän ennakko- ja jälkitehtäviin.
Aloitetaan äkkilähdöllä, jossa fasilitaattoreiden alustuksen sijasta osallistujat avaavat pelin
extempore ilman valmistautumista.
Käytetään videoita kolmessa eri tarkoituksessa – inspiroimaan, madaltamaan kynnystä
prototypioida sekä lisäämään rohkeutta kritisoida.
Käytetään elokuvamaailmasta tuttuja menetelmiä (sarjakuvat ja videot).
Uudenlainen kysymys reflektiossa: ”Mitä kerrot sessiosta eteenpäin kavereillesi?”. Tavoitteena tällä
on aktivoida reflektointia.

Aktiivinen kokeilu
Aktiivisen kokeilemisen vaiheessa hyödynnettiin edellisen vaiheen oppia ja tehtiin tältä pohjalta käsikirjoitus
tulevaan inkrementaalisesti parannettuun innovointisessioon (radikaalimpi sessio järjestettäisiin vasta
tämän jälkeen). Tässä vaiheessa käsikirjoitettiin auki taulukossa 2 esitetyt parantamisen ideat. Ympäristönä
olisi sama paikka kuin edellisessä sessiossa, mutta sen mahdollisuuksia hyödynnettiin paremmin mm.
grillaamalla ja ottamalla ulkotilat aktiivisemmin käyttöön. Taulukossa 3 on esitetty osallistujien reflektiot heti
session päättymisen jälkeen. Niiden perusteella edellisestä sessiosta saadut opit oli saatu vietyä
onnistuneesti käytäntöön.
Taulukko 3. Osallistujien reflektiot seuraavasta sessiosta.
Nopeat ja ripeät ideointimenetelmät toimii. Päivä on purettu pieniin pätkiin mikä on hyvä, koska jaksoi
keskittyä paremmin. Alkulämmittely auttoi hyvin liikkeelle. Aktiviteetit auttoivat, että jaksoi keskittyä.
Isosta läjästä huonoja ideoita löytyy hyviäkin. 5 vuoden päästä muistan että oli hauskaa.
Kaikki lähti mukaan hienosti, ei tarvinnut edes pyytää apua vaan sitä tarjottiin. Hyvää tiimifiilistä
enemmän kun yleensä. Tahti ja teema. Nopeaa rytmiä. Erikoisempi ja hauskempi lähestymistapa.
Kannattaa jatkossakin hyödyntää luovempaa puolta eikä aina loogista. Jos ei muuta jää käteen, niin
hauskuus. 5 vuoden päästä muistan menetelmät.
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Palottelun ansiosta ei tullut pysähtyneisyyttä. Alkuun ei voinut kuvitella, että videoiminen on jopa
hauskaa. Kun pilkkoi pieniksi niin olikin hauskaa, vaikka aluksi olin pessimistinen. 5 vuoden päästä
muistuu mieleen erityisesti hauskat videot.
Yllättävää miten näinkin vähäinen aika ja resurssit voi tuottaa näin suurta merkitystä. Hauskin
innovointisessio.
Nopea lähtö auttoi hyvin. Tahti ja sykli toimivat. Sarjakuva muodostui niin, että etsi huumoria joka toimii
itselle.
Yhdessä tekeminen ja piirtäminen olivat hauskaa. Olen ollut kameran edessä ennenkin, mutta sekin oli
hauskaa. Voi hyödyntää jatkossakin.
Selkeä setti. Kuvaaminen oli hauskaa. Parityöskentely toimi. Huumori herätti mielenkiintoa. Ilman
huumoria jäi pliisuksi. 5 v päästä muistan kuvaamissetin, joka oli kohokohta.

4.2 Tulosten tulkinta
Huomionarvoista on se, että jos tutkitussa sessiossa olisi kuunneltu vain osallistujilta session päätyttyä saatua
palautetta, niin juuri mitään ei olisi tarvinnut muuttaa. Saatujen vastausten mukaan kaikki tuntuivat olevan
sessioon tyytyväisiä (taulukko 1) tai sitten suhtautuvan siihen hyvin neutraalisti. Positiivisen palautteen
painottumiseen vaikuttaa se, että negatiivista kritiikkiä ei lähdetä kovin helposti uudessa ryhmässä antamaan
- varsinkaan kasvokkain. Yleisin ryhmänkehitystä kuvaava malli on forming, storming, norming ja performing
(Katzenbach ja Smith, 1993). Alussa on useimmiten kuherruskuukausi, joten alussa ei yleensä tapella.
Toiseksi, monilla ei ollut paljon kokemuksia vastaavista innovaatiosessioista eli vertailukohdat olivat vähissä.
Kolmanneksi, reflektioon oli varattu liian vähän aikaa, minkä takia kriittinen pohdinta jäi vähäiseksi. Tällöin
keskitytään mielellään positiivisiin asioihin. Neljänneksi, suurin osa osallistujista oli sessiossa melko pitkälle
mukavuusalueella ja session sujuessa ilman suurempia häiriöitä prosessi koettiin mukavaksi. Kukaan ei
esimerkiksi kommentoinut käytettyjä menetelmiä negatiivisesti tai positiivisesti. Toisaalta sessiossa
syntynyttä lopputulosta eli digitaalisten korujen ideoiden ja konseptien laatua osallistujien oli vaikea arvioida,
kun aihe oli suurimmalle osalle uusi. Session järjestäjien arvion mukaan sessio tuotti uutta tietoa, mutta ei
kuitenkaan radikaaleja tietämys- ja ideahyppyjä aikaisempaan verrattuna. Jos tämän olisi sanonut
osallistujille jo päivän päätteeksi, niin ehkä he olisivat suhtautuneet reflektioon kriittisemmin ja analysoineet
tarkemmin mikä meni hyvin ja mikä huonosti ja miksi.
Session osallistujat olivat mukana kokemuksellisen oppimisen mallissa vain konkreettisen kokemuksen
vaiheessa ja osittain reflektoivassa havainnoinnissa. Osallistujat tai osa heistä olisi kuitenkin hyvä ollut ottaa
mukaan kokemuksellisen oppimisen muihinkin vaiheisiin. Mukaan saaminen vaatii kuitenkin osallistujien
syvän motivoitumisen joko kehitettävään kohteeseen (tässä tapauksessa digikorut) tai innovointisessioon.
Nyt kolmea viimeistä vaihetta toteuttivat hyvin pitkälle vain tutkija-kehittäjät eli session järjestäjät. Toki hekin
saivat omakohtaisen kokemuksen sessiosta sekä tekivät havainnot osallistujien käyttäytymisestä ja myös
nopean reflektiokyselyn osallistujille. Tällä tavalla ei kuitenkaan pääse kunnolla kiinni osallistujien
henkilökohtaisiin kokemuksiin eikä pysty arvioimaan tutkija-kehittäjien tekemän havainnointiraportin
paikkansapitävyyttä. Lisäksi osallistujien tekemään reflektioon tulisi suhtautua sessioissa huomattavasti
vakavammin. Tutkitussa sessiokokeilussa se jäi session lopussa nopeasti suoritettavaksi sivutehtäväksi, jonka
arvoa ei tuotu riittävästi esille. Toiseksi, reflektoinnissa käytetty kyselymenetelmä ei aktivoinut osallistujia
antamaan kritiikkiä. Yksi mahdollisuus olisi kysyä osallistujilta syvällisempää reflektiota myöhemmin, kun
aikaa on kulunut. Tällöin tapahtumaan on saanut sopivasti etäisyyttä
Heti session jälkeen tehtävä reflektio ei välttämättä toimi kunnolla. Osallistujilla tulisi olla jonkun verran
hengähdysaikaa, jotta he pystyisivät paremmin käsittelemään tapahtunutta. Tietynlainen etäisyys tekee
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yleensä hyvää. Lisäksi, session lopussa reflektoitaessa monet näkivät kokonaiskuvan, mutta eivät osanneet
erotella toisistaan session eri osa-alueita. Tässä auttaisi kunkin osa-alueen jälkeen tehtävä reflektio
kyseisestä osa-alueesta. Vielä pidemmälle vietynä reflektiota voisi tehdä lennosta eli samalla kun työskentely
tapahtuu. Esimerkiksi osallistuja voisi ajatella ääneen saatuaan tehtävänannon. Jatkuva reflektio vie kuitenkin
helposti huomion varsinaiselta innovointikohteelta eli tässä tapauksessa digitaalisilta koruilta. Jatkossa olisi
kuitenkin hyvä kokeilla, kuinka jatkuva reflektointi häiritsisi mahdollisimman vähän sessiossa tapahtuvaa
innovointia. Tällöin voisi tehdä samanaikaisesti kahden kohteen innovointia eli tämän artikkelin tapauksessa
digitaalisten korujen ja session innovointia. Esimerkiksi neurologisilla tai kasvonilmeiden
tunnistusmenetelmillä olisi mahdollista saada osallistujien häiriintymättä tietoa heidän kokemuksistaan
session eri vaiheissa. Tosin tekniset laitteetkin aiheuttavat oman häiriötekijänsä.
Tutkijatriangulaatio toimi tutkitussa tapauksessa hyvin. Sitä hyödynnettiin kaikissa neljässä kokemuksellisen
oppimisen vaiheessa. Sisällön määrä on yksi mittari. 3-5 tutkijan osallistuttua raportin eri vaiheisiin
sisältömäärä kasvoi selvästi (11 sivuista 23 sivuun). Luonnollisesti sisällön ja oivallusten laatu on määrää
tärkeämpi asia. Havainnointi- ja reflektioraportissa laatu taattiin sillä, että eri tutkijat lisäsivät peräkkäin vain
omat täydentävät näkemyksensä raporttiin. Tämän seurauksena raportin sisältö kasvoi aidosti. Huomioitavaa
on, että tutkija-kehittäjät olivat huomattavasti osallistujia kriittisempiä reflektoinnissaan. Hekin kokivat
pääsääntöisesti session prosessin olleen melko onnistuneen, mutta parempaa lopputulosta eli digitaalisten
korujen ideoiden ja konseptien laatua odotettiin. Havainnointiraportin avulla abstraktin konseptoinnin
vaiheeseen voitiin ottaa mukaan yksi uusi tutkija, joka itse ei osallistunut sessioon. Hän sai raportin avulla
hyvän kuvan päivänkulusta ja pystyi analysoimaan ulkopuolisen silmin kehitystarpeita.
Abstraktin konseptoinnin ensimmäisessä vaiheessa neljä tutkijaa tuotti itsenäisesti omat
parannusehdotuksensa. Syntyneet ehdotukset osoittivat hyvin, että samaa havainnointi- ja reflektioraporttia
tulkitessa eri tutkijat näkevät tärkeimmät parannuskohteet eri tavalla. Tällä tavalla saadaan rikasta aineistoa.
Ilman yhteistä synteesipalaveria (abstraktin konseptoinnin toinen vaihe) parannuskohteita olisi kuitenkin
liikaa kerralla tehtäväksi. Tässä palaverissa tutkija-kehittäjät muodostivat yhteisen näkemyksen tärkeimmistä
parannuskohteista. Tämä oli erittäin tärkeä vaihe, koska liika konsensushakuisuus hävittää särmät.
Kompromissit saatiin vältettyä saman pöydän ääressä käydyllä intensiivisellä keskustelulla ja toisten
mielipiteiden tasapuolisena huomioimisena. Tätä kautta saavutettiin yhteinen ymmärrys tärkeimmistä
asioista tulevissa sessioissa. Lisäksi särmän säilymistä helpotti se, että oppien perusteella päätettiin tehdä
kaksi erilaista innovaatiosessiokokeilua – toinen inkrementaalinen tai toinen radikaalimpi muutos aiempiin
sessioihin verrattuna.
Yhteistyö jatkui hyvin myös aktiivisen kokeilemisen vaiheessa, jossa luotiin molempiin tuleviin
sessiokokeiluihin käsikirjoitukset. Kummassakin sessiossa osallistuvat haluttiin viedä pois mukavuusalueelta
ja sitä kautta synnyttää uusia ajatuksia. Inkrementaalisti parannettavaan sessioon haluttiin mukaan erityisesti
tekemistä kirjoittamisen ja puhumisen rinnalle (taulukko 2) - esimerkiksi sarjakuvia ja videoita digitaalisten
korujen käyttötilanteista, koska tämän uskottiin aktivoivan osallistujia ja konkretisoivan paremmin ideoita.
Radikaalisti muutetussa sessiossa haluttiin kokeilla hyvin väljästi johdettua sessiota, jossa osallistujat toimivat
itseorganisoituen. Tällä tavalla uskottiin saavan poikkeuksellisempia digitaalisten korujen ideoita ja
konsepteja. Mielenkiintoista olisi nähdä, kuinka kokemuksellinen oppiminen muuttuisi, jos pari session
osallistujaa olisi mukana aktiivisesti kokemuksellisen oppimisen kaikissa vaiheissa.
Session kehitysmielessä tarkasteltu oppimissykli tarjosi kaikista 15 sessiosyklistä suurimman tietämys- ja
kehityshypyn. Toisaalta on muistettava, että edellisestä kokeilusta muutettiin aika montaa asiaa. Yleensä
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kokeilevassa innovoinnissa suositellaan muutettavan vain yhtä tai muutamaa asiaa kokeilujen välillä pitäen
muut tekijät vakiona, jotta voidaan selkeämmin todentaa muutosten vaikutus lopputulokseen. Tässä
mielessä tarkastellun kokeellisen oppimisen syklin ei voi sanoa menneen oppikirjan mukaan. Toisaalta
ihmissysteemeissä on niin paljon muuttuvia osia, ettei selkeitä syy-seuraus-suhteita muutosten välillä voi
kovin helposti osoittaa. Kokonaisuudessaan kokeilu kuitenkin toimi ja myös yksittäiset kokeilualueet näyttivät
onnistuvan lähes kauttaaltaan. Sen osoittivat tulokset (mielikuvituksellisemmat digikorukonseptit, joissa
teknologinen lähestyminen osattiin laittaa sopivasti sivuun) sekä session päättymisen jälkeen hyvin
tyytyväiset ihmiset. Ennemminkin voi kysyä sitä, että miksei yhtä suuria tietämys- ja kehityshyppyä ollut
saavutettu aikaisemmissa kokeellisen oppimisen sykleissä. Suurin selitys tälle on se, että tällä kertaa
kokeellisen oppimisen mallin kaikki neljä vaihetta vietiin systemaattisesti läpi. Lisäksi oppimiseen ja
kehittämiseen osallistui useampi henkilö, joka tuotti erilaisia näkökulmia. Näistä keskustelu yhdessä syvensi
edelleen ymmärrystä innovaatiosession menestystekijöistä. Alkupään innovointisessioissa keskityttiin ennen
kaikkea konkreettisen kokemuksen ja aktiivisen kokeilemisen vaiheisiin kahden muun vaiheen jäädessä
pienelle panostukselle. Tämän seurauksena vauhti oli kyllä kova, mutta todellista oppimista tapahtui
sessioiden välissä vähän – ja kun sitä tapahtui, niin se tapahtui pääasiassa yksilötasolla. Tällainen ei sopinut
varsinkaan tilanteisiin, joissa sessioiden järjestelyvastuu vaihteli eri henkilöiden välillä.
Tutkitun tapauksen perusteella eri oppimistyyleillä (innovatiivisuus, analyyttisyys, käytännöllisyys ja
dynaamisuus) on huomattava merkitys kokemuksellisen oppimisen kehän läpikäymisessä. Eri tutkijoilla
painottuivat eri taidot, mutta yhdessä viisi tutkijaa muodosti melko tasapainoisen oppimistyylikombinaation,
joka auttoi menemään sujuvasti läpi kokemuksellisen oppimisen neljän vaiheen kehän. Itsestään tämä ei
kuitenkaan tapahtunut, vaan kukin joutui pinnistelemään varsinkin niissä oppimistyyleissä, jotka eivät olleet
henkilölle ominaisimpia. Tämän takia kokemuksellista oppimista tulisi johtaa organisaatioissa. Erilaisiin
oppimistyyleihin voi kouluttautua, mutta toisaalta sopivasti rakennettuun tiimiin saadaan toisiaan
täydentäviä oppimistyylejä. Ideaalitilanteessa tiimin muodostamiseen voi käyttää jotain yleisesti tunnettua
tiimiroolitestiä (Belbin, 2003). Lisäksi tärkeää on luoda valmiuksia tiimin sisällä tapahtuvaan kollektiiviseen
oppimiseen. Ennen kaikkea kokemukselliseen oppimiseen täytyy varata työaikaresurssia.
Tässä artikkelissa tarkasteltu kokemuksellisen oppimisen kehä oli eri vaiheisiin tutkijoiden käyttämän työajan
suhteen melko tasapainoinen: konkreettinen kokemus 18 tuntia, reflektoiva havainnointi 12 tuntia, abstrakti
konseptointi 15 tuntia ja aktiivinen kokeilu 10 tuntia. Yhteensä viisi tutkijaa käytti yhteen kokemuksellisen
oppimisen kiertoon aikaa siis 55 tuntia. Aiemmissa sessiokokeiluissa aikaa käytettiin yhteen kiertoon
ainoastaan 20-30 tuntia, jotka painottuivat konkreettisen kokemuksen ja aktiivisen kokeilemisen vaiheisiin.
Panostuksen tuplaaminen ja kaikkiin vaiheisiin panostaminen kuitenkin kannatti, sillä opin saamisen ja
hyödyntämisen ansiosta seuraava sessio oli supermenestys. Mikäli aiemmissa sessioissa olisi oppi ollut
lähellekään samansuuruista, niin millähän tasolla innovointisessioissa tällä hetkellä oltaisiinkin. Toisaalta on
hyvä muistaa, että kullekin viidelle tutkijalle oli kyllä kertynyt kumulatiivista henkilökohtaista hiljaista tietoa
aiemmista sessioista ja sitä saatiin varmasti kaivettua nyt tässä tutkitussa sessiossa melko hyvin esiin, koska
tutkimuksessa hyödynnettiin kaikkien osaamista jo suunnitteluvaiheessa. Toinen merkittävä tekijä
onnistumiselle tässä voi olla se, että loppuvaiheen sessioissa oli mukana suunnittelemassa ja / tai
toteuttamassa sessiota ne tutkija-kehittäjät, joilla oli sisäinen motivaatio kohdillaan sessioiden
kehittämiseen.
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5.YHTEENVETO JA JATKOTUTKIMUSTARPEET
Tutkimuksessa tarkasteltiin kokemuksellisen oppimisen merkitystä innovaatio- ja kehitystoiminnassa.
Tutkittavana tapauksena oli yksittäinen innovointisessio, jota tutkittiin yhden kokemuksellisen oppimisen
kierron näkökulmasta. Tutkijakehittäjät eivät olleet tyytyväisiä aiemmissa sessioissa saavutettuihin oppi- ja
kehityshyppyihin, joten jotain täytyi muuttaa. Avuksi päätettiin ottaa Kolbin kokemuksellisen oppimisen
neljävaiheinen malli, joka toikin tarvittavan systemaattisuuden sessiokokeiluun. Toinen tärkeä päätös oli
kiinnittää kokeelliseen oppimiseen viisi tutkija-kehittäjää. Tätä kautta syntyi kollektiivisesti moniulotteisia ja
kumulatiivisia näkökulmia, jotka mahdollistivat. Aikaisempien innovointisessioiden oppimissykleissä oli
yleensä mukana vain 1-2 henkilöä.
Oppimiseen ja kehittämiseen osallistui tutkijakehittäjien lisäksi 12 osallistujan (asiakkaan) joukko. He olivat
kokemuksellisessa oppimisessa mukana vain konkreettisen kokemuksen vaiheessa (ei itse sessiossa) sekä
jonkin verran session lopussa pidetyssä reflektoinnissa eli reflektoivan havainnoinnin vaiheessa. Tällä mallilla
asiakkaita ei saatu kunnolla mukaan oppimiseen ja kehittämiseen, vaan heidän rooli jäi pintapuoliseksi.
Asiakkaita tulisi kuitenkin saada jatkossa aktiivisemmin mukaan kokeellisen oppimisen eri vaiheisiin. Toisaalta
se vaatii heiltä aikaa ja siten heille täytyy tarjota myös uusia kannustimia, jotta he kokisivat syvällisemmän ja
laajemman osallistumisen merkitykselliseksi. Tutkitussa tapauksessa asiakkailta saatujen palautteiden
mukaan he kokivat session onnistuneeksi. Heidän oli kuitenkin vaikea arvioida onnistumista, koska monelle
innovoinnin kohteena olleet digitaaliset korut olivat niin uusia asia. Koska tutkija-kehittäjät eivät olleet täysin
tyytyväisiä session lopputulokseen, niin halusivat lähteä tavoittelemaan uutta jättiloikkaa seuraavaan
sessioon.
Uskomme tämän artikkelin avaavan muillekin kokemuksellisen oppimisen merkitystä organisaatioissa.
Suomessa luotetaan liikaa henkilökohtaiseen oppimiseen, vaikka innovointi- ja kehitystiimeissä on yleensä
useita henkilöitä mukana. Mikäli tekemisestä saatuja kokemuksia ja oppeja ei jaeta toisten kanssa, niin syntyy
helposti väärinymmärryksiä ja kaiken lisäksi samat virheet toistetaan jatkuvasti uudestaan. Kokemuksellinen
oppiminen on johtamista vaativa kokonaisuus. Tässä artikkelissa käsitelty systemaattisesti johdettu
kokemuksellisen oppimisen sessiotapaus ja sitä edeltävät puutteellisesti johdetut sessiotapaukset osoittivat
sen, että johtamisella on merkittävä vaikutus toiminnan laatuun. Kokemuksellisen oppimisen teoreettinen
malli tarjosi hyvät eväät pohtia, kuinka kokemuksellinen oppiminen voitaisiin implementoida mihin tahansa
organisaatioon tai tiimiin. Tämä koskee yhtä hyvin kehittäjä-, opettaja-, tutkija- ja opiskelijatiimejä.
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2.8 Yliopisto Innovaatio-hubina Pk-sektorille
Erno Salmela ja Ari Happonen

Tiivistelmä
Pk-yritysten innovatiivisuus on tunnistettu tärkeäksi asiaksi eri kansantalouksien kehittymisessä. Pk-yritysten
omat resurssit eivät kuitenkaan yleensä riitä luomaan radikaaleja innovaatioita epävarmuuden vallitessa.
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka yliopistot voisivat tarjota pk-sektorille tähän ongelmaan
ulkopuolista apua, huomioiden erityisesti tämän kokoluokan yritysten niukat resurssit. Voisiko yliopisto jopa
johtaa innovaatiotoimintaa? Tutkimusongelmaa lähestyttiin kahden tutkimustapauksen kautta. Ensin
tutkimuksessa luotiin aiemman kirjallisuuden avulla teoreettinen malli Innovaatio-hubin tehtävistä
epävarmuuden vähentämiseksi, jonka jälkeen malli käytettiin tapausten analysoimisessa. Avaintuloksena
selvisi, että Innovaatio-hubissa täytyy olla mukana sekä tutkimuksen että teollisuuden edustajia, jotta
innovaatioaihiot eivät kuolisi innovaatiokuiluun. Näiden kahden tahon rajapinnassa vaaditaan huomattavaa
vuorovaikutusta ja intohimoista suhtautumista innovaatioaihion eteenpäin viemiseen. Tutkimuksen
uutuusarvo liittyy siihen, että yliopiston ja pk-yritysten yhteistyötä on tutkittu syvällisesti hyvin vähän –
erityisesti tilanteessa, jossa yliopisto on innovoinnissa johtajan roolissa. Toinen uutuusarvo liittyy
tutkimuksessa luotuun Innovaatio-hubin teoreettiseen malliin. Käytännön tuloksena tutkimus tuottaa tietoa
erilaisista yhteistyökäytännöistä yliopiston ja pk-sektorin välisessä innovoinnissa.
Avainsanat: innovation hub, innovation hub roles framework, intermediary, uncertainty, open innovation,
collaboration, innovation management, leadership, front end innovation, fuzzy front end

1.JOHDANTO
Euroopassa on yli 20 miljoonaa pk-yritystä, mikä on 99 % kaikkien yritysten määrästä (Europa, 2012). Pksektori on tunnistettu uusien innovatiivisten ratkaisujen ajuriksi ja on siten tärkeässä roolissa kansainvälisen
kilpailukyvyn parantamisessa (Wynarczyk ja Piperopoulos, 2013). Toisaalta vain pieni osa pk-yrityksistä
vastaa innovaatioista (Nesta, 2009). Tähän on syynä se, että liian harvalla pk-yrityksellä on tahtoa,
kapasiteettia ja mahdollisuuksia tavoitella aktiivisesti kasvua sekä laajentumista uusille alueille. Yritysten
pienuus, johdon kapasiteetti, taidot ja tietoisuus sekä pääsy ulkopuoliseen tietämykseen ja rahoitukseen ovat
tyypillisiä selittäviä tekijöitä yllä esitetyille haasteille (Bianchi et al., 2011; Wynarczyk, 2013). Vaikka
liiketoiminnan kasvu ja kannattavuuden parantuminen näyttäisikin mahdolliselta, niin yleensä epävarmuus
ja resurssirajoitteet toimivat kasvun esteinä (Batterink et al., 2010).
Avoimen innovoinnin käytännöt tarjoavat yhden strategian kasvuhakuisille pk-yrityksille. Avoimessa
innovoinnissa yhdistetään tehokkaasti talon sisäisiä ja ulkopuolisia ideoita, tietämystä ja teknologioita uusien
tuotteiden ja palveluiden luomiseksi (Wynarczyk ja Piperopoulos, 2013; Chesbrough, 2003). Ulkoisiin
resursseihin kuuluvat esimerkiksi toimittajat, asiakkaat, kilpailijat sekä julkiset ja yksityiset tutkimuskeskukset
ja oppilaitokset (Piperopoulos, 2012).
Pk-yrityksetkin ovat alkaneet hyödyntää enenevissä määrin avointa innovointia (Wynarczyk, 2013; Bianchi et
al., 2011). Yksi potentiaalisimmista avoimen innovoinnin yhteistyösuhteista on yliopistojen ja yritysten
välinen kollaboraatio. Tietämyspainotteisissa talouksissa yliopistot on alettu nähdä radikaalien löytöjen, T&K123

toiminnan ja uuden tietämyksen keskuksina/hubeina innovaatioita hakeville yrityksille (Koschatzky ja
Stahlecke, 2010; Huggins et al., 2008). Toisaalta innovaatiotoiminnan keskitetty johtaminen on nähty
tärkeäksi keinoksi vähentää epävarmuutta verkostoissa tapahtuvassa innovoinnissa (Kach et al., 2012; Youtie
and Shapira, 2008; Leifer et al., 2000). Yliopistojen ja teollisuuden välinen onnistunut yhteistyö oli kuitenkin
käytännössä melko harvinaista ainakin viisi vuotta sitten (Koschatzky ja Stahlecke, 2010; Huggins et al., 2008).
Teollisuuden ja yliopistojen tulisikin pyrkiä tiiviimpään yhteistyöhön siirtääkseen uudet tutkimuslöydöt ja
ideat innovatiivisiksi kaupallisiksi ratkaisuiksi (Lambert, 2003). Erityisesti näiden toimijoiden rajapinnassa on
kehitettävää (Youtie ja Shapira, 2008).
Yliopistoissa tarvitaan kulttuurillista muutosta tietämyksen ja teknologioiden siirtämiseksi pk-yrityksille.
Toisaalta yritysten sitoutumisen yhteistyöhön tulisi parantua (Wilson, 2012; Lambert, 2003). Lisäksi
kehitettävää on kannustinjärjestelmissä (Wynarczyk ja Piperopoulos, 2013). Yliopistojen päätehtävä on
yleensä tuottaa uutta tietämystä ja uusia teknologioita tutkimus- ja opetustarkoituksiin, mihin myös
kannusteet ohjaavat. Pk-yritykset taas keskittyvät voiton tekemiseen siirtämällä tietämystä ja teknologioita
tehokkaasti markkinoille uusina kaupallisina tuotteina ja palveluina (Bruneel et al., 2010). Yksi olennainen
este yhteistyölle on se, että yliopistojen ja elinkeinoelämän välisessä avoimen innovoinnin mallissa
innovaatiotoiminnan johtaminen ja organisointi tulee monimutkaisemmaksi kuin sisäisen
tuotekehitysosaston innovoidessa ja kehittäessä (van de Vrande et al., 2009). Toisaalta viimeaikoina on alettu
tuoda yhä enemmän esiin yrittäjämäisesti toimiva yliopistoja ja tutkijoita niiden sisällä (entrepreneurial
university), jolloin yliopistotutkijat luovat tutkimuslöytöjensä jatkeeksi aktiivisesti joko keskenään tai yhdessä
elinkeinoelämän kanssa uusia yrityksiä tai uutta liiketoimintaa (Koschatzky ja Stahlecker 2010; Etzkowitz et
al., 2008). Lopuksi on hyvä todeta, että avoimen innovoinnin teoreettinen tutkimus on keskittynyt pääasiassa
suuriin yrityksiin. Teoriavetoista, empiriaan perustuvaa, avoimen innovoinnin tutkimusta on tehty varsinkin
pk-yrityskentässä suhteellisen vähän (Wynarczyk ja Piperopoulos, 2013).
Edellä esitetyn perusteella yliopistojen (ja muiden tutkimuskeskusten) ja pk-teollisuuden välisen yhteistyön
parantamisen tutkimukselle on tilausta sekä käytännön toimijoiden että teoreettisen tutkimuksen
näkökulmasta. Tässä artikkelissa tarkastellaan yliopiston toimimista Innovaatio-hubina (IH) pk-teollisuuden
suuntaan suomalaisessa toimintaympäristössä. Yliopiston toimimista IH:na tarkastellaan tässä artikkelissa
äärimmäisestä näkökulmasta eli yliopiston tiimi tai yksittäinen henkilö johtaa avointa radikaalia innovointia.
Radikaalin innovoinnin sisältäessä huomattavaa epävarmuutta IH:n toimintaa lähestytään epävarmuuden
vähentämisen näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on löytää konkreettisia toimintatapoja, joiden avulla
IH:na toimiva yliopisto voi vähentää epävarmuutta radikaalissa avoimessa innovoinnissa. Tällä pyritään
vastaamaan yllä esiin tuotuun käytännön ymmärryksen ja tiedon lisätuottamisen tarpeeseen. Ensin
tutkimuksessa luodaan aikaisemman tieteellisen keskustelun perusteella teoreettinen malli IH:n
mahdollisista tehtävistä, minkä jälkeen mallia testataan empiirisesti kahdessa yliopiston ja pk-teollisuuden
välisessä innovointitapauksessa. Luotu malli auttaa ymmärtämään syvällisemmin, miksi yhteistyö toimii tai
ei toimi avoimessa innovoinnissa yritysten ja yliopistojen välillä. Toisaalta mallin avulla voidaan tunnistaa
tärkeimmät asiat, jotka tulisi käydä läpi jo yhteistyön alkuvaiheessa onnistuneen lopputuloksen
saavuttamiseksi.
Artikkeli etenee siten, että seuraavassa kappaleessa esitetään aikaisemman kirjallisuuden perusteella luotu
viitekehys IH:n mahdollisista ydintehtävistä avoimen radikaalin innovoinnin alkupäässä. Kappaleessa 3
esitetään kahden tutkimustapauksen analyysi viitekehyksen avulla, jonka jälkeen kappaleessa 4 esitetään
tutkimuksen yhteenveto ja jatkotutkimustarpeet.
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2.TEOREETTINEN MALLI INNOVAATIO-HUBIN YDINTEHTÄVISTÄ
Tutkimus rajattiin innovaatiotoiminnassa radikaaliin innovointiin, koska juuri sitä pk-yrityksissä tarvitaan
kasvun lisäämiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi pidemmällä tähtäimellä. Inkrementaalit innovaatiot
liittyvät tyypillisesti tuoteominaisuuksien, laadun tai kustannustehokkuuden asteittaiseen parantamiseen.
Tällaiset innovaatiot ovat selvästi radikaaleja innovaatioita helpommin toteutettavissa, minkä takia lyhyen
tähtäimen voittoja tavoittelevat organisaatiot panostavat niihin. On kuitenkin hyvä muistaa, että yritykset
tarvitsevat myös inkrementaaleja innovaatioita - eritoten tasaisen kassavirran takaamiseksi ja tuotteiden
elinkaarten pidentämiseksi. Harva pk-yritys pystyy kuitenkaan radikaalisti kasvamaan pelkkien
inkrementaalien innovaatioiden varassa. Radikaalit innovaatiot liittyvät yleensä uuden liiketoiminnan
luomiseen uusien tuotteiden palveluiden ja/tai prosessien avulla tai nykyisten ratkaisujen selkeiden
suorituskykyparannusten kautta (Leifer at al., 2000).
Lisäksi radikaalin innovoinnin tarkastelun valintaa tukee se, että erityisesti yliopistoissa tehtävässä
tutkimuksessa tähdätään yleensä pidemmälle tulevaisuuteen luomalla uutta tietoa olemassa olevan tiedon
soveltamisen sijasta. Uuden tiedon luominen on kriittistä innovoitaessa epävarman tulevaisuuden
olosuhteissa (Furr ja Dyer, 2014). Karkeasti jakaen yliopistojen voi sanoa omaavan enemmän
innovointikyvykkyyksiä,
kun
taas
teollisuusyrityksissä
painopiste
on
kehittämisja
toimeenpanokyvykkyyksissä. Jollei näiden kyvykkyyksien rajapinta toimi kunnolla, niin innovaatioaihioilla on
uhka päätyä innovaatiokuiluun (kuva 1) (Dyer et al., 2011; Trott, 2012; Markham et al., 2010). Tämä onkin
radikaalin innovoinnin kriittisin vaihe, minkä takia keskityimme tässä tutkimuksessa nimenomaan
innovoinnin alkupäähän eli sille rajalle saakka, jossa aletaan tehdä kehityspäätöksiä.
Epävarmuus radikaalissa innovoinnissa
Radikaaleille innovaatioille on tyypillistä, että niiden syntymiseen liittyy matkan varrella enemmän
epäonnistumisia kuin onnistumisia. Epävarmuutta ilmenee sekä lopputuloksessa että sen saavuttamisen
keinoissa (Leifer at al., 2000). Epävarmuutta on teknologisissa ratkaisuissa, markkinakysynnässä tai näissä
molemmissa (Furr ja Dyer, 2014). Radikaalien innovaatioiden johtaminen onkin sen sisältämien
epävarmuustekijöiden takia yksi haastavimmista johtamisen alueista (Chang et al., 2007; Kim ja Wilemon,
2002).
Korkea

Resurssit
ja
taidot

Tietämyksen/
teknologian luomisen
ja markkinoiden
tutkimisen resurssit

Miten innovaatiohub voi vähentää
tässä kohtaa olevaa
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Kehittämis- ja
kaupallistamisresurssit

Kuoleman laakso
-Tässä kohtaa innovaatioaihiot yleensä kuolevat

Matala
Löydöt

Innovoinnin alkupää

Kehittäminen

Kaupallistaminen

Innovaatioprosessin vaihe

Kuva 1. Innovaatiokuilu.
Epävarmuus on yleensä tärkein syy sille, miksi pk-yritykset eivät lähde viemään eteenpäin radikaaleja ideoita
(Batterink et al., 2010). Myös pk-yritysten rajalliset resurssit ovat yleinen syy radikaalien ideoiden
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pysähtymiselle. Toisaalta resursseja uskalletaan hankkia, mikäli innovoitavalla tuotteella tiedettäisiin
tehtävän riittävästi rahaa tiettynä ajankohtana (Batterink et al., 2010; Furr ja Dyer, 2014). Omien uusien
resurssien hankkimista voidaan välttää hyödyntämällä epävarmuuden vallitessa avointa innovointia
(Chesbrourgh, 2003). Ulkoinen IH, kuten yliopisto, on yksi väylä avoimeen innovointiin (Youtie ja Shapira,
2008). Edellä esitetyn perusteella valitsimme kirjallisuuskatsauksen kulmakiveksi epävarmuuden johtamisen
eli millaisilla IH:n toimenpiteillä olisi mahdollista vähentää epävarmuutta yliopiston ja pk-yrityksen
rajapinnassa.
Teoreettisen mallin luomiseksi tarkasteltiin kirjallisuudesta verkostossa toimivalle IH:lle tunnistettuja rooleja,
mutta myös ylipäätänsä innovaatiotoiminnan johtamista epävarmassa toimintaympäristössä. Verkostojen
lisäksi myös yksittäisen organisaatioiden keskiössä toimii käytännössä IH, jonka tavoite on saada
organisaation sisäinen tietämys ja luovuus hyötykäyttöön. Tällä tavalla pyritään saamaan eri funktioita ja
ihmisiä mukaan innovoimaan. IH:na voi toimia tällöin yksittäinen ihminen, kuten kehityspäällikkö.
Verkostoissa tapahtuva avoin innovointi poikkeaa yhden organisaation sisällä tapahtuvasta innovoinnista
ennen kaikkea siinä, että toisaalta potentiaalisia innovointiresursseja on käytettävissä paljon enemmän,
mutta toisaalta ulkoiset resurssit eivät ole johdettavissa samalla tavalla kuin organisaation sisäiset resurssit.
Osa ulkoisista resursseista voi olla organisaatiolle ventovieraita ihmisiä, kuten yleensä esimerkiksi crowd
sourcingissa on. Tarkastellaan seuraavaksi IH:ta käsitteenä sekä IH:n tehtäviä.
Innovaatio-hub
Youtie ja Shapira (2008) ovat tutkineet yliopistoa innovaatio- ja tietämyshubina eri osapuolista koostuvassa
avoimessa verkostossa. Heidän mukaansa IH:n tehtävänä on tukea hiljaisen ja strukturoidun tiedon luomista,
hankkimista, levittämistä ja hyödyntämistä verkosto-osapuolten välisissä rajapinnoissa. Tämän
mahdollistamiseksi IH tarvitsee prosesseja eli asioiden johtamista ja ihmiskeskeistä johtamista, kuten
verkostoitumisen edistämistä sekä kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen fasilitointia. Siten sekä asioiden että
ihmisten johtaminen ovat keskeisiä johtamisteemoja IH:lle.
IH:n rinnalla kirjallisuudessa käytetään myös innovaatiovälittäjä (innovation intermediary)-käsitettä.
Esimerkiksi Howells (2006) määrittelee innovaatiovälittäjän seuraavasti:
An organization or body that acts as an agent or broker in any aspect of the innovation process
between two or more parties. Such intermediary activities include: helping to provide
information about potential collaborators; brokering a transaction between two or more parties;
acting as a mediator, or go-between; bodies or organizations that are already collaborating; and
helping find advice, funding and support for the innovation outcomes of such collaborations.
Dienerin ja Pillerin (2009) määritelmä innovaatiovälittäjälle on samankaltainen:
“An innovation intermediary put together many different innovation community members to
work collectively on a diversity of tasks or functions within innovation processes.”
Howells (2006) mainitsee innovaatiovälittäjän olevan verkoston elävöittäjä, joka luo verkostoon dynamiikkaa
ja uusia mahdollisuuksia. IH:n/innovaatiovälittäjän tehtäviä ja hyötyjä on tunnistettu eri tutkimuksissa (mm.
Lakhani et al., 2006; Howells, 2006; Verona et al., 2006), mutta Howellsin (2006) mukaan lisätutkimusta
tarvitaan erityisesti IH:n suorittamista johtamiskäytännöistä ja toimenpiteistä useista osapuolista koostuvissa
avoimissa verkostoissa. Asioiden ja ihmisten johtamisen lisäksi kolmas keskeinen IH:n johtamisteema onkin
avoimen innovoinnin johtaminen.
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Edellä esitettyjen näkökulmien perusteella epävarmuuden johtamiseen IH:n toimesta valittiin siis kolme
johtamisen kattoteemaa – asioiden johtaminen, ihmisten johtaminen ja avoimen innovoinnin johtaminen
(kuva 2). Kirjallisuuskatsauksen kautta lähdettiin etsimään näiden kolmen johtamisteeman alle erilaisia
keinoja, joilla IH voi vähentää epävarmuutta verkostossa tapahtuvassa radikaalissa innovoinnissa.
Asioiden johtaminen

Ihmisten johtaminen

Innovaatio-Hub

Avoimen innovoinnin johtaminen

Kuva 2. Keskeiset johtamisteemat verkostossa tapahtuvassa innovoinnissa.
Asioiden johtaminen
Innovoinnissa olevaa epävarmuutta voi vähentää asioiden johtamisen ja formalisoinnin avulla (Sheua ja Lee,
2011; Froehle ja Roth, 2007). Formalisointi on kuitenkin melko harvinaista käytännön innovaatiotoiminnassa
(Kurkkio, 2011; Kaasinen et al., 2010;). Käsitteellisesti formalisoinnilla tarkoitetaan vakioituja käytäntöjä, joita
voidaan toistaa toiminnassa (Frohle et al., 2000). Formaalissa innovoinnissa hyödynnetään ennalta
suunniteltuja prosesseja sekä erilaisia työkaluja ja teknologioita (Burgess and Singh, 2006; Sheua ja Lee,
2011). Formaaleja keinoja ovat myös innovaatiostrategian, innovointialueen, suorituskykymittareiden ja
kannustinjärjestelmän asettaminen (Oke, 2007; Apilo ja Taskinen, 2006). Innovaatiostrategia määrittää
innovatiivisuuden tavoitetason ja keinot saavuttaa tämä taso – esimerkiksi tavoitellaanko radikaaleja vai
inkrementaaleja innovaatioita. Mittarit ja kannustimet asetetaan ohjaamaan strategian toteuttamista (Apilo
ja Taskinen, 2006). Formalisoinnin avulla innovaatioprosessista saadaan ennustettavampi ja johdettavampi
(Froehle ja Roth, 2007).
Kuvassa 3 on esitetty formalisoitu Koenin et al. (2001) luoman tuoteinnovoinnin alkupään prosessi.
Innovoinnin alkupää käynnistyy yleensä mahdollisuuden tunnistamisesta ja analysoimisesta. Tämä vaatii
yleensä tiedon keräämistä, yhdistelyä, jalostamista sekä analysointia uuden tietämyksen luomiseksi (kuva 4)
(Miller et al., 2006; Schadewald, 1999).
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TSG = technology stage
gate
NPD= new product
development

Kuva 3. Tuoteinnovoinnin alkupää (Koen et al., 2001).

Kuva 4. Mahdollisuuden tunnistamisen prosessi (Miller et al. 2006; Schadewald, 1999).
Ratkaisun ideointi käynnistyy, kun mahdollisuus tai ongelma on tunnistettu. Alkuidean esittelyn jälkeinen
ideoiden jalostusvaihe on olennainen ideaprosessin osa (Griffith-Hemans ja Grover, 2006). Ideoiden
jalostaminen iteratiivisesti kokeiluttamalla on oleellista erityisesti radikaalien innovaatioiden luomisessa
(Furr ja Dyer, 2014; Miller et al., 2006). Alkupään innovoinnin lopuksi ideoiden tulisi olla selkeästi
konseptoituja huomioiden eri näkökulmat kuten idean teknologinen toteutettavuus ja oletetut
liiketoimintavaikutukset (Khurana ja Rosenthal, 1998). Go-/ kill-päätöksen (Cooper, 2008) tulisikin perustua
moniulotteiseen arviointiin (Khurana ja Rosenthal, 1998). Myös ideaprosessin aikaisemmissa vaiheissa voi
olla go-/ kill-päätöksiä, joissa päätetään prosessin etenemisestä tai keskeyttämisestä (Cooper, 2008).
Alkupään innovoinnin voi sanoa päättyvän päätökseen, aloitetaanko kehitysprojekti vai ei (Kim ja Wilemon,
2002). Kuten kuvassa 1 esitettiin, niin tämä on kriittinen paikka, koska yleensä tässä vaiheessa joutuu
tekemään suurempia investointipäätöksiä.
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Edellä esitetyn perusteella asioiden johtamisesta on nimettävissä kolme epävarmuutta vähentävää keinoa
IH:lle:
1. Määrittää innovointistrategian: innovointialue, tavoitteet, mittarit ja kannustimet
2. Kerää, yhdistelee, analysoi ja jakaa tietoa uuden tietämyksen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien
luomiseksi
3. Tarjoaa formaaleja prosesseja, työkaluja ja go-/kill-päätöksentekosääntöjä
Ihmisten johtaminen
Crevani et al. (2009) kirjoittavat, että innovaatiotoiminnassa on oleellista löytää tasapaino vapaan luovan
tilan ja edellä esitetyn formalisoidun toiminnan väille (kuva 5).

FORMAALI TOIMINTA

TILAA LUOVUUDELLE

INNOVAATIO

BYROKRATIA

KAAOS

(säännöt ja rutiinit standardointi, rationaalisuus)

Kuva 5. Tasapaino vapaan luovan tilan ja formalisoidun toiminnan välillä (Crevani et al., 2009).
Chiesan et al. (2009) mukaan innovoinnin epävarmuutta voidaan vähentää käyttämällä innovaatiotiimien
johtamisessa joustavia järjestelmiä. Innovoinnin alkupäässä on oltava enemmän vapauksia luovuuden
esiintuomiseksi, kun taas edetessä kohti kehitys- ja kaupallistamisprosesseja formaalimmat asioiden
johtamisen menetelmät painottuvat.
Luovuuteen ja innovoimiseen rohkaisevan organisaatiokulttuurin on nähty olevan innovaatioiden syntymisen
avainmahdollistaja (Koen et al., 2002). Innovoinnin alkupäässä tarvitaan johtamisessa ns. pehmeitä
mekanismeja, jotka liittyvät ihmisten käyttäytymiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen (Burgess ja Singh,
2006). Sosiaalisten mekanismien avulla voidaan yhdistää erilaisten ihmisten tietämys- ja
innovaatiopotentiaali. Sosiaaliset mekanismit voivat olla epäformaaleja (esim. sosiaaliset tapahtumat) ja
formaaleja (esim. workshopit ja toimittajapäivät) (Cousins et al., 2008). Yksityiskohtaisemmalle tasolle
mentäessä sosiaaliset mekanismit ovat erilaisia työkaluja ja menetelmiä, jotka erimerkiksi edistävät ryhmän
vuorovaikutusta (Furr ja Dyer, 2014; Dyer et al., 2011). Mentzer (2001) painottaa ”pehmeiden” käytäntöjen
tärkeyttä menestyksen saavuttamisessa. Kampstran et al. (2006) mukaan pehmeiden menetelmien
hyödyntäminen on kuitenkin tullut jälkijunassa käytännön toiminnassa.
Innovatiivisilla organisaatioilla ja niiden ihmisillä on useampia tärkeitä innovaatiokompetensseja, joista
tärkeimmät ovat verkostoituminen, havainnointi, kokeilu ja kysyminen, jotka tuottavat raaka-ainetta
assosiointikompetenssille (Dyer et al., 2011). Apilon (2010) mukaan innovaatiot eivät synny yleensä yhdestä
ideasta, vaan eri ideoiden yhdistelystä. Parhaat innovaattorit erottuvatkin muista hyvillä assosiointikyvyillään
(Dyer et al., 2011). McAdamin (2000) näkemys tukee tätä, sillä hänen mukaan innovaatiot syntyvät yleensä
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soveltamalla yhdestä kontekstista saatua ideaa tai tietämystä toisessa kontekstissa. Toisaalta yksi ihminen
on harvoin itsekseen erinomainen kaikissa innovaatiokompetensseissa. Tämän takia yhdessä tekeminen on
tärkeää ja tiimien avulla onkin mahdollista saada yhteen toisiaan täydentäviä kompetensseja. Pelkkä
innovaatiokyvykkyyksien hyvä kombinaatio ei kuitenkaan riitä innovaatioaihion etenemiseksi, vaan lisäksi
tarvitaan henkilöitä, jotka lähtevät viemään innovaatioaihiota innovaatiokuilun liepeiltä eteenpäin
konkretiaa kohti (Dyer et al., 2011). Yhteisöllisen tiimitoiminnan avulla voidaan siis luoda sellaista uutta,
mihin yksi ihminen ei pysty (Wiseman ja McKeown, 2010).
Innovatiivisissa organisaatioissa autetaan ihmisiä myös jatkuvasti kehittämään yksilöllisiä ja
ryhmäinnovointitaitoja (Dyer et al., 2011). Johtajien tulisi olla valmentajia ja fasilitaattorimestareita, jotka
edistävät organisaatioiden innovaatiotoimintaa ja toisaalta poistavat innovoinnin esteitä. Esimerkiksi
ihmisten kouluttaminen ja valmentaminen ovat tässä tärkeässä roolissa (Furr ja Dyer, 2014; Rubin, 2012).
Fasilitointi liittyy edellä esitettyihin sosiaalisiin mekanismeihin.
Edellä esitetyn perusteella ihmisten johtamisesta löytyi kolme epävarmuutta vähentävää keinoa IH:lle:
1. Tarjoaa pehmeitä mekanismeja aktivoimaan sosiaalista vuorovaikutusta ja rohkaisee innovoimaan
2. Auttaa ihmisiä kehittämään heidän yksilöllisiä ja ryhmäinnovointitaitoja
3. Tarjoaa fasilitointia ja koulutus-/valmennuspalveluita
Avoimen innovoinnin johtaminen
Dyerin et al. (2011) mukaan parhaat innovaattorit verkostoituvat runsaasti. He testauttavat jatkuvasti
ideoitaan sekä hankkivat lisää tietämystä ja uusia ideoita. Samalla he löytävät ihmisiä ja organisaatioita, jotka
haluavat sitoutua ideoiden eteenpäin viemiseen. Innovaattorit verkostoituvat erilaisten ihmisten kanssa
saadakseen ideaan erilaisia näkökulmia. Fayn et al. (2006) mukaan tällainen vuorovaikutus on
innovaatiotoiminnan kriittinen tekijä, koska sen avulla saadaan yhteen eri ihmisten kokemuksia,
kompetensseja ja tietämystä. Erilaiset näkökulmat auttavat epävarmuuden pienentämisessä. Varsinkin
radikaalissa innovoinnissa on tärkeää tunnistaa massasta relevantti tieto (Sims, 2011). Ihmiset voivat tulla
mukaan esimerkiksi nykyverkoston asiakkailta ja toimittajilta (Miles, 2000), mutta avoimen innovoinnin
periaatteiden mukaan ihan mistä vaan (Chesbrough, 2003). Internetin joukkoideointia käytettäessä
potentiaaliset resurssit ovat huomattavan suuret.
Innovaatiotoiminnan organisoinnissa trendinä on erityisesti asiakkaiden ja niiden käyttäjien linkittäminen yhä
tiiviimmin innovointiin, sillä asiakkailta saatavat signaalit auttavat ennakoimaan muutostarpeita (Crevani et
al., 2011). Innovaatioiden hyvyyden määrittääkin käytännössä asiakkaiden kokema arvo tuotteen
ratkaistaessa jonkun kriittisen ongelman tai tuottaen asiakkaille uudenlaista mielihyvää (Furr ja Dyer, 2014;
Sims, 2011; Leifer at al., 2000). Asiakasyhteistyön avulla innovointi- ja kehitystyössä on mahdollista siirtyä
teknisestä tuotesuunnittelusta asiakasarvon suunnitteluun. Esimerkiksi suorassa käyttäjä-suunnittelijavuorovaikutuksessa suunnittelijoiden ajatukset voidaan kääntää teknisten ominaisuuksien suunnittelusta
käyttäjäkokemuksen suunnitteluun (Kaasinen et al., 2010). Asiakkaista tulee innovointityössä aktiivisia
kumppaneita, kun asiakasyhteistyö syventyy asiakkaan kuuntelusta yhteiseen innovointiin ja arvon
luomiseen (Vargo ja Lusch, 2008). Johtamisen näkökulmasta on tärkeää luoda mahdollisuudet asiakkaiden ja
suunnittelijoiden/innovaattoreiden kohtaamiselle (Furr ja Dyer, 2014).
Innovaatiotiimin vuorovaikutukseen tarvitaan siis yhteinen tila, jossa tiimin jäsenet kommunikoivat (Kaasinen
et al., 2010). Koenin et al. (2002) mukaan tietotekniset vuorovaikutustyökalut ja yhteiset työpöydät ovat
tehokkaita tukityökaluja innovoinnin toteuttamiseen. Miller et al. (2006) näkevät ICT:n olevan keino saada
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hajautetusti sijaitsevat ihmiset tehokkaasti saman pöydän ääreen. He korostavat informaation ja ideoiden
saamista nopeasti eri osapuolten tietoon, ja että ICT:llä tulee olemaan jatkossa yhä kriittisempi rooli
innovaatioiden syntymisessä sen mahdollistaessa läpinäkyvyyden ja tehokkaan tiedon käsittelyn. Globaalien
virtuaalisten tiimien yhtenä haasteena voidaan nähdä mm. kulttuurilliset ja kielelliset erot, mutta Millerin et
al. (2006) mukaan ICT tulee jatkossa ratkaisemaan tällaiset muurit.
Innovaatiojohtamisen tärkeimpiä tehtäviä on saada hyötykäyttöön koko verkoston innovaatiopotentiaali
(Crevani et al., 2011). Apilo (2010) mukaan innovaatiotoiminnan johtamista tulisi tutkia verkostotasolla lisää,
koska verkostoituneen innovoinnin johtamiseen tarvitaan uudet pelisäännöt vastuiden, riskien ja
johtamiskäytäntöjen suhteen verrattuna yhden organisaation sisällä tapahtuvaan innovointiin (Apilo ja
Taskinen, 2006). Esimerkiksi avoimessa innovoinnissa pelätään monesti ns. ideoiden varastamista, mutta
toisaalta verkostoa hyödyntävä innovaatiotoiminta voi onnistua vain läpinäkyvyyden avulla (Reagans et al.,
2005; Miller et al., 2006; Chesbrough, 2003). Ideoita tulisikin siksi uskaltaa kokeiluttaa muilla, sillä ideoista
on vielä pitkä matka toteutuksiksi ratkaisuiksi, saati sitten rahaa tuottaviksi innovaatioiksi (Furr ja Dyer, 2014;
Sims, 2011).
Crevani et al. (2011) mainitsevat, että organisaatioihin tulisi luoda jatkuvan innovoinnin kulttuuri. Heidän
mukaan tarvitaan tutkimusta johtamistavoista, joilla innovaatiotoiminnasta saataisiin päivittäistä toimintaa.
Tällä tavalla innovaatiotoimintaan saadaan yhä tiheämmin tapahtuvien markkina- ja asiakastarvemuutosten
vaatima dynamiikka. Dynaamiset kyvykkyydet tarkoittavat organisaation kykyä laajentaa, integroida,
muuttaa ja konfiguroida uudelleen nopeasti aineellisia, aineettomia ja henkilöresursseja innovaatioiden
syntymiseksi (Defee ja Fugate, 2010; Helfat ja Peteraft, 2003). Dynaamisten kyvykkyyksien avulla on
mahdollista luoda sarja toisiaan seuraavia väliaikaisia etuja, jolloin pysytään koko ajan kilpailijoita edellä ja
sitä kautta ylläpidetään kilpailuetua myös pitkällä tähtäimellä (Eisenhardt ja Martin, 2000). Bititcia et al.
(2011) ovat määritelleet dynaamiset kyvykkyydet johtamisen näkökulmasta seuraavasti: Johtamisen tehtävä
on parantaa ja ylläpitää organisaation dynaamisia kyvykkyyksiä, jolloin tilanteiden muuttuessa, esimerkiksi
uusien mahdollisuuksien ilmetessä, organisaation resurssikanta voidaan konfiguroida nopeasti uudelleen.
Avoin innovointi ei ole kuitenkaan mikään oikotie onneen, vaan tässäkin kolikossa on kääntöpuolensa.
Esimerkiksi epävarmuus voi lisääntyä eri organisaatioiden ja ihmisten osallistuessa avoimeen innovointiin
aikaisemman sisäpiiritoiminnan sijasta. Ongelmia voi myös syntyä helposti lisääntyvästä tehottomuudesta,
aikataulujen pettämisestä ja sitoutumisen puuttumisesta (Kach et al., 2012). Hyvä koordinointi ja eri tahojen
roolittaminen onkin avainedellytys avoimen innovoinnin onnistumiselle (Rubin, 2012; Kach et al., 2012).
Lisäksi innovaatiotoiminnan vetäjän tulee kyetä tekemään päätöksiä eteenpäin vietävistä ideoista sekä
rahoittaa innovointia (Leifer et al., 2000; Koen et al., 2002)
Edellä esitetyn perusteella avoimen innovoinnin johtamisesta löytyi neljä epävarmuutta vähentävää tehtävää
IH:lle:
1. Sitouttaa asiakkaita ja muita kumppaneita mukaan innovaatiotoimintaan
2. Rohkaisee avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen sekä tarjoaa työkaluja niiden edistämiseksi
3. Luo dynamiikkaa – konfiguroi verkostoa uudelleen ja ylläpitää jatkuvaa innovointia
4. Koordinoi verkostoa ja rahoittaa innovointia
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Yhteenveto kirjallisuuskatsauksesta
Taulukkoon 1 on koottu kolmeen edellä käsiteltyyn johtamisteemaan kirjallisuuskatsauksen avulla löytyneet
IH:n oletuskeinot, joilla on mahdollista vähentää epävarmuutta radikaalin avoimen innovoinnin
alkuvaiheessa.
Taulukko 1. Innovaatio-hubin tehtävät parantaa verkostoituneen innovoinnin alkupään suorituskykyä.
Johtamisteema

Asioiden johtaminen

Ihmisten johtaminen

Keinot/tehtävät, joilla Innovaatio-hub voi vähentää epävarmuutta
1.Määrittää innovointistrategian: innovointialue, tavoitteet, mittarit ja kannustimet
2.Kerää, yhdistelee, analysoi ja jakaa tietoa uuden tietämyksen ja uusien
liiketoimintamahdollisuuksien luomiseksi
3.Tarjoaa formaaleja prosesseja, työkaluja ja go-/kill-päätöksentekosääntöjä
4.Tarjoaa pehmeitä mekanismeja aktivoimaan sosiaalista vuorovaikutusta ja rohkaisee
innovoimaan
5.Auttaa ihmisiä kehittämään yksilöllisiä ja ryhmäinnovointitaitoja
6.Tarjoaa fasilitointia ja koulutus-/valmennuspalveluita

Avoimen innovoinnin
johtaminen

7.Sitouttaa asiakkaita ja muita kumppaneita innovaatiotoimintaan
8.Rohkaisee avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen sekä tarjoaa työkaluja niiden
edistämiseen
9.Luo dynamiikkaa – konfiguroi verkostoa uudelleen ja ylläpitää jatkuvaa innovointia
10.Koordinoi verkostoa ja rahoittaa innovaatiotoimintaa

3.TAPAUSTUTKIMUS
Tutkimustapauksina toimivat digitaaliset korujen ja student path-toimintamallin innovointi yliopiston
toimiessa IH:na. Digikorutapauksessa IH:na oli pieni tiimi, joka koostui Lappeenrannan teknillisen yliopiston
(LUT) ja Saimaan ammattikorkeakoulun (Saimia) Fast Coins-tutkimushankkeen muutamasta tutkijasta.
Student Path-tapauksessa IH:na toimi yhden LUT-tutkijan ja yhden pk-yrityksen muutaman johtotason
avainhenkilön muodostama tiimi. Seuraavassa avataan ja analysoidaan kumpikin tapaus peilaten niitä edellä
esitettyyn IH:n teoreettiseen oletusmalliin. Kaikki mallin sisältämät 10 IH:n tehtävää käydään läpi tapausten
analysoinnissa ja samalla arvioidaan, kuinka hyvin teoreettinen malli istuu käytäntöön. Lopuksi tutkitut
tapaukset analysoidaan ristiin.
3.1 Tapaus 1 – Terveydenhuollon ja hyvinvoinnin digitaaliset korut
Idea digitaalisiin koruihin syntyi teknologiayrityksen palaverissa, jossa oli mukana myös yksi LUT- tutkija.
Palaverissa keskusteltiin yrityksen innovaatiotoiminnan suuntaviivoista. Yhtenä heittona palaverissa oli
korujen digitalisoiminen yrityksen teknologiaa hyödyntämällä. Tästä ei keskusteltu palaverissa sen
tarkemmin, mutta ideasta jäi jälki palaverimuistioon. Samoihin aikoihin LUT ja Saimia olivat rakentamassa
Fast Coins-tutkimushanketta nopean ja kokeilevan kehittämisen ympärille ja siitä puuttui vielä kiinnostava
kehityscase. 3D-tulostetuista koruista oli ollut puhetta caseksi, mutta se ei ollut hankkeen projektipäällikön
mukaan tarpeeksi sytyttävä juttu – koska nopea ja kokeileva kehittäminen sopii parhaiten radikaaleihin
innovaatioaihioihin. Projektipäällikkö sai käsiinsä edellä mainitun palaverimuistion ja bongasi siitä
digitaalisen kaulakorun ja innostui saman tien – ”Fast Coinsin pääcase on tässä – digitaaliset korut!”.
Digitaaliset korut eivät olleet vielä lyöneet markkinoilla läpi, mutta heikkoja signaaleja korujen
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digitalisoitumisesta oli olemassa. Fast Coinsissa oli mukana kaksi koruyritystä, joita digitaaliset korut
kiinnostivat yhtenä tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuutena.
Digikorujen innovointiin osallistui yhteensä 83 henkilöä 10 eri organisaatiosta. Rumbaa eli IH:ta pyöritti
käytännössä kaksi Fast Coins-tutkijakehittäjää. Lisäksi Fast Coinsista osallistui neljä henkilöä
innovointisessioiden valmisteluun, fasilitointiin, havainnointin ja reflektointiin. Heidän voi myös laskea
kuuluvan IH:n seuraavaan kehään. Kolme muuta Fast Coins-henkilöä osallistui digikorujen ideointiin muiden
ideoijien rinnalla. Loput 75 henkilöä osallistuivat innovointiin omasta ja/tai organisaationsa tahdosta. Tämä
kertoo siitä, että digikorut kiinnostivat ihmisiä, joten niitä voi pitää ns. high conceptina. Innovointiryhmään
kuului koruyritysten edustajien lisäksi terveydenhuollon palvelu- ja teknologiayritysten edustajia.
Tehtävä 1: Määrittää innovointistrategian: innovointialue, tavoitteet, mittarit ja kannustimet
Digikorujen innovointialueen impulssi tuli siis yhdestä yrityksestä, mutta IH:na toimineessa Fast Coinshankkeessa tehtiin päätös innovointialueen lukitsemisesta. Fast Coinisissa keskityttiin kahteen digikorujen
innovointialueeseen – valokoruihin sekä terveydenhuollon ja hyvinvoinnin koruihin. Valokorut perustuivat
led-teknologian soveltamiseen koruissa. Tällä oli tarkoitus luoda käyttäjille uutta esteettistä arvoa.
Terveydenhuollon ja hyvinvoinnin digikorut sen sijaan sisälsivät funktionaalisia piirteitä. Tässä artikkelissa
keskitytään terveydenhuollon ja hyvinvoinnin digikorujen innovointiin.
Fast Coinsissa asetettiin myös tavoitteet, mittarit ja kannustimet digikorujen alkupään innovoinnille.
Innovoinnin tavoitteena oli löytää hankkeen aikana pari hyvää terveydenhuollon ja hyvinvoinnin digitaalisen
korun ideaa, jotka vietäisiin prototyyppitasolle asti. Prototyyppejä oli tavoite testauttaa potentiaalisilla
käyttäjillä. Innovointiin osallistuvilla yrityksillä olivat kannustimina uudet liiketoimintamahdollisuudet sekä
uusien palvelujen kehittäminen. Muilla osallistujilla kannustimena oli olla mukana luomassa digikorujen
myötä jotain uutta. Lisäksi osallistujia kannusti uusien innovointimenetelmien oppiminen. Koska Fast Coins
oli julkinen tutkimushanke, niin tulokset ovat kenen tahansa hyödynnettävissä. Innovointiin osallistuneilla
organisaatioilla oli toki etulyöntiasema niiden oltua asiassa läheisesti kiinni.
Terveydenhuollon ja hyvinvoinnin digikoruja ideoitiin vuoden aikana (aikavälillä 2013-2014) kymmenessä
sessiossa, joista kuhunkin osallistui 5-15 henkilöä. Näissä sessioissa keskityttiin pääasiassa ideointiin ja
konseptointiin sekä uusien näkemysten keräämiseen. Näiden sessioiden välissä järjestettiin yhteensä
kymmeniä pienryhmäsessioita, joihin osallistui 2-3 henkilöä. Myös yksilötyötä tehtiin. Pienryhmät
muodostuivat pääasiassa Fast Coins-henkilöistä ja ne sisälsivät konseptien syventämistä, prototypiointia sekä
käyttäjänäkemysten keruuta ja analysointia. Käytännössä ideoita toimeenpantiin ja konkretisoitiin.
Alkupään innovoinnin suorituskykyä mitattiin ideoiden ja konseptien määrällä ja laadulla. Ideoita syntyi
yhteensä noin 100, joiden määrää ja laatua pidettiin keskimäärin hyvän ja tyydyttävän välimaastossa. Ideoista
konseptoitiin noin 20 ja lopulta prototypioitiin kaksi - terveystieto- ja bolakorut (kuvat 6 ja 7). Myös
konseptoitujen ja prototypioitujen ideoiden laatua pidettiin keskimäärin hyvinä tai tyydyttävinä. Bola-koru
sai terveystietokorua enemmän myös selkeitä vastustavia näkemyksiä.
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Kuva 6. Terveystietokorun prototyyppi ja sen kenttätestaus.

Kuva 7. Digitaalisen bola-korun prototyyppi ja kenttätestaus.
Fast Coins-hanke kantoi riskin epävarmasta innovoinnin alkupäästä – tai itse asiassa sen kantoi Tekes, LUT ja
Saimia (käytännössä Suomen valtio), jotka rahoittivat Fast Coins-hankkeen. Fast Coins-hankkeessa
terveydenhuollon digikorujen kehittämisestä syntyi kustannuksia noin 40 000 eur. Yritykset ja yksittäiset
henkilöt olivat kuitenkin innovoinnissa huomattavalla työpanoksellaan mukana. He allokoivat innovointiin
työtä yhtensä noin 150 päivää, joka rahaksi muutettuna on 40 000 - 50 000 euron kokoluokkaa.
Tehtävä 2: Kerää, yhdistelee, analysoi ja jakaa tietoa uuden tietämyksen ja uusien
liiketoimintamahdollisuuksien luomiseksi
Fast Coins-hankkeen kaksi tutkijaa keräsivät jatkuvasti innovaatioalueeseen liittyvää tietoa ja ideoita sekä
yhdistelivät niitä toisiinsa luoden tällä tavalla uusia ideoita ja näkökulmia. Jokaisesta innovointisessiosta
tehtiin muistiot, jotka auttoivat tässä työssä. Lisäksi innovointisessioissa syntyi paljon osallistujien tuottamaa
erilaista materiaalia (kuva 8), jota IH:n väki hyödynsi päätöksenteossaan. Materiaali sisälsi mm.
kuvakäsikirjoituksia ja videoita.

Kuva 8. Osallistujien työpajoissa tuottamaa materiaalia.
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Tietoa hankittiin myös Internetistä sekä eri ihmisten kanssa käydyistä keskusteluista. Tiedon ja ideoiden
yhdistelytyötä olisi pitänyt jälkikäteen ajatellen tehdä paljon enemmänkin, koska IH:ssa juuri tällaista työtä
voidaan tehdä. Kellään muulla verkostossa ei ollut vastaavaa tieto- ja ideamassaa käytettävissä. IH:n tekemä
analysointityö liittyi erityisesti digikorujen potentiaalisilta käyttäjiltä saatuihin näkemyksiin. Myös tässä olisi
ollut parannettavaa – näiltä käyttäjiltä olisi pitänyt kerätä syvällisempää tietoa. Toisaalta myös koekäyttäjiä
ja todellisia käyttötilanteita olisi pitänyt olla enemmän. IH-väki jakoi syntynyttä tietämystä sekä
jalostuneita/uusia ideoita takaisin innovointiverkostolle päin – erityisesti potentiaalisimmille hyödyntäjille.
Kaiken kaikkiaan tässä tehtäväalueessa jäi kuitenkin paljon parannettavaa.
Tehtävä 3: Tarjoaa formaaleja prosesseja, työkaluja ja go-/kill-päätöksentekosääntöjä
IH ohjasi digikorujen innovoinnin kokonaisprosessia. Se teki päätökset, mitä työpajoja pidetään, milloin ne
pidetään, ketä sinne kutustaan ja missä ne pidetään. IH asetti myös tavoitteet kullekin työpajalle. Jokaisen
työpajan lopussa oli reflektiokeskustelu, jossa osallistujat pääsivät kertomaan omasta
työpajakokemuksestaan. Tämä tieto huomioitiin tulevien työpajojen suunnittelussa sekä kokonaisprosessin
muutostarpeissa.
Myös yksittäiset työpajat etenivät pitkälle IH:n ohjauksessa. Jokaisessa sessiossa oli aikatauluraami sekä
etukäteen suunnitellut fasilitointi- ja työskentelytavat ja työkalut. Nämä valittiin aina työpajan tavoitteen
perusteella. Raameja ei kuitenkaan säädetty ennakkoon liian tiukaksi, vaan tilanteen vaatiessa niissä
joustettiin. Fasilitoijan pelisilmä ratkaisi tässä paljon. Keskimäärin noin 80 %:sti kuitenkin edettiin
ennakkosuunnitelman mukaisesti. Tukityökaluina käytettiin mm. Business model canvasia, palvelupolkua ja
empatiakarttaa. Go-/kill-arvioinnit ja -säännöt pidettiin hyvin yksinkertaisina. Alkupuolen sessioissa edettiin
hyvin pitkälle pelkällä intuitioilla, ilman sääntöjä. Loppupuolen sessioissakin arvioinnit pidettiin
yksinkertaisina. Esimerkiksi ideoita ja konsepteja arvioitaessa pohdittiin vain kahta kysymystä: kuinka
merkittävän ongelman idea ratkaisee ja onko tiedossa markkinoilla olevia muita ratkaisuja samaan
ongelmaan. Tämä toimikin hyvin. Eniten tässä teemassa jäi kuitenkin parannettavaa juuri go-kill-arvionneissa
ja -säännöissä. Varsinkin alkupuolen työpajoissa osallistujille syntyi pettymyksiä liian itsestään selvien
ideoiden etenemisestä konseptointiin asti.
Tehtävä 4: Tarjoaa pehmeitä mekanismeja aktivoimaan sosiaalista vuorovaikutusta ja rohkaisee innovoimaan
Sessiot pyrittiin järjestämään paikoissa, joihin suurimman osan ihmisistä oli helppo tulla ja ne eivät sijainneet
ihmisten normaalissa työympäristössä. Lisäksi fasilitoijat rohkaisivat kaikkia osallistumaan aktiivisesti.
Sessioiden alkuihin panostettiin, koska alussa saavutettu ryhmän vire on tärkeää session innostuneelle
etenemiselle ja onnistumiselle. Pajoissa kokeiltiinkin myös yllättäviä alkuja tunnelman vapauttamiseksi. Myös
työskentelytavat valittiin siten, että ne innostivat ja tietyllä tavalla ”pakottivatkin” aktivoitumaan – ja ennen
kaikkea kaikki osallistumaan (kuva 9). Tämän onnistumista oli helppo mitata sillä, että osallistujat eivät
käyttäneet työpajoissa kännyköitään ja tietokoneitaan taukoja lukuun ottamatta. Fokus pysyi siis tiukasti
session teemoissa. Vuorovaikutukseen perustuvissa työmenetelmissä myös sosiaalinen paine ylläpitää
fokusta.

135

Kuva 9. Dialogimenetelmä ”pakottaa” ihmiset olemaan skarppina.
Osassa sessioista päästiin flow-tilaan asti, jolloin ihmisiltä hävisi ajantaju – ”Joko se koko päivä muka meni?”.
Pelillisyyttä ja pienimuotoisia kilpailuja käytettiin noin puolessa sessioista. Ne aktivoivat ihmisiä parhaiten
vuorovaikutukseen. Erilaisten näkemysten vertailemien selvästikin innostaa ihmisiä – ei ole olemassa yhtä
totuutta. Lisäksi IH:n väki piti huolen siitä, että sessioihin osallistui riittävän heterogeenista väkeä. Pääpaino
oli kasvotusten järjestetyissä sessioissa. Digikorujen yhteisöllisestä innovoinnista tapahtui vain noin 15 %
Internetissä – joko sähköpostilla tai Yammer-työkalulla. Ihmiset olivat tähän ilmiselvästikin tyytyväisiä –
”Sähköisessä vuorovaikutuksessa on menty jo liian pitkälle”. Toisaalta olisi ollut hyvä järjestää Internetin
kautta pari lisäsessiota ja saada vielä avoimemman innovointiympäristön kautta uusia näkemyksiä. Erityisesti
kansainvälisiä näkemyksiä olisi ollut tärkeää saada enemmän, vaikka niitäkin toki kerättiin.
Tehtävä 5: Auttaa ihmisiä kehittämään heidän yksilöllisiä ja ryhmäinnovointitaitoja
IH ei kouluttanut innovaatio- ja ryhmätyöskentelytaitoja ihmisille. Sen sijaan osalle osallistujista jaettiin tiivis
innovaatiokompetenssiopas, jossa oli esitetty keinoja parantaa henkilökohtaisella tasolla
ideaverkostoitumista, kokeilemista, assosiointia, kysymistä ja havainnointia. Moni ymmärsikin tämän oppaan
kautta paremmin, että kuka tahansa voi olla innovaattori. Muuten uusien taitojen oppiminen tapahtui
sessioissa tekemällä oppimisen sekä reflektoinnin kautta. Tässä painopiste oli enemmän ryhmä- kuin
yksilöllisissä innovointitaidoissa. Moni kertoikin osallistuneensa sessioihin digikorujen innovoinnin lisäksi
oppiakseen uusia innovointimenetelmiä. Mikäli innovointiverkosto olisi ollut pysyvämpi, niin koulutukseen
olisi panostettu ilman muuta enemmän.
Tehtävä 6: Tarjoaa fasilitointia ja koulutus-/valmennuspalveluita
Työpajoja vetäneet pääfasilitaattorit olivat IH-henkilöstöä. Sinänsä fasilitointikoulutusta ei järjestetty edes
IH:n väen kesken, vaikka osalla fasilitaattoritehtävissä olleista ei ollut lainkaan kokemuksia fasilitaattorina
toimimisesta. Ennemmin opittiin seuraamalla kokeneemman fasilitaattorin toimintaa. Jälkikäteen ajatellen
pari koulutusta olisi tehnyt hyvää ennen fasilitointia tositilanteissa. Järjestetyissä sessioissa oli yleensä 1-2
fasilitaattoria – kahden tapauksessa he toimivat toisiaan täydentävissä rooleissa. Fasilitointi nähtiin
kokonaisvaltaisena tehtävänä – välillä fasilitaattorit toimivat jopa grillimestareina (kuva 10).
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Kuva 10. Fasilitaattorit taipuvat moneen auttaakseen ryhmää onnistumaan.
Osallistujaverkostolle fasilitointia ei koulutettu erikseen, mutta osa sai luonnollisesti sessioista oppia siihen.
Toisaalta silloin kun kaikki meni hyvin, niin fasilitaattorit nähtiin kuten erotuomarit pelissä – ”ei oikein edes
tajunnut, että fasilitaattori oli hommassa mukana”. Siitä tietää, että fasilitointi on onnistunut. Toisaalta myös
muutamia heikompia suorituksia mahtui joukkoon. Tällöin tuloksena oli kaaosmainen sessio, jonka lopussa
asioita ei saatu vedettyä kunnolla yhteen ja sovittua selkeitä jatkotoimenpiteitä.
Tehtävä 7: Sitouttaa asiakkaita ja muita kumppaneita mukaan innovaatiotoimintaan
Kuten heti alussa mainittiin, niin tuntemattomiakin ihmisiä saatiin todella hyvin mukaan innovointiin. Kaikista
osallistuneita (sessioihin osallistuneet, koekäyttäjät jne.) vajaa 10 % oli aidosti innostuneita terveydenhuollon
digikoruista – niin innostuneita, että he mainitsivat haluavansa ostaa digikoruja niiden tullessa myyntiin ja/tai
osallistua niiden pilotointiryhmään. Tällä ryhmällä oli yleensä myös hyviä ideoita digikorukonseptien
parantamiseksi eli he olivat yhtä aikaa potentiaalisia asiakkaita ja innovaattoreita – ns. kärkikäyttäjiä. IH
keskittyi jälkikäteen ajatellen tähän ryhmään aivan liian vähän. Heille olisi pitänyt järjestää yhteisiä sessioita,
mitkä olisivat aivan varmasti vieneet digikorukonsepteja hyppäyksittäin eteenpäin pienen parantamisen
sijasta. Ylipäätänsä IH epäonnistui eniten nimenomaan potentiaalisten asiakkaiden/käyttäjien
osallistamisessa innovointiin. Henkilöt kyllä tunnistettiin, mutta toimenpiteet puuttuivat. Lisäksi konsepteja
olisi pitänyt testata enemmän potentiaalisten käyttäjien todellisessa käyttöympäristössä. IH:n voi siten sanoa
toimineen liikaa teknologiatyöntömallilla, mikä on edelleen tyypillistä suomalaisille.
Tehtävä 8: Rohkaisee avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen sekä tarjoaa työkaluja niiden edistämiseksi
Digikorujen oltua uusi innovointialue keskustelu ja ideointi olivat hyvin avointa. Digikorut eivät olleet
minkään mukana olleen tahon nykyistä bisnestä, vaan ennemminkin ne nähtiin tulevaisuuden
mahdollisuutena. Osallistujat olivat yleensä sessioissa samalla viivalla, eikä valta-asetelmia ollut.
Avoimuuteen rohkaisivat myös työpajojen alussa fasiltaattoreiden toteuttamat tunnelmaa vapauttavat
”tempaukset” ja innostunut suhtautuminen digikoruihin. Myös käytetyt työskentelymenetelmät tukivat
läpinäkyvyyttä. Esimerkiksi jokainen ryhmä toi sessioissa aikaansaamansa tulokset muille esille. Lisäksi
sessioista luodut muistiot laitettiin avoimesti jakoon. Myös konkreettisia välituloksia, kuten digikorujen
konsepteja ja prototyyppejä jaettiin avoimesti. Tiedon jakoa tapahtui kasvotusten, sähköpostilla, Yammerin
Fast News-blogissa ja Facebookissa. Lisäksi tuloksista tuotettiin mm. lehtiartikkeleita ja digikorukirja (kuva
11). Avoimuutta puolsi myös se, että IH:na toimi julkisen tutkimuksen Tekes-hanke, minkä perustehtävä on
tuottaa julkista tietoa.
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Kuva 11. Ote digikorukirjasta.
Tehtävä 9: Luo dynamiikkaa – konfiguroi verkostoa uudelleen ja ylläpitää jatkuvaa innovointia
Verkostoon otettiin mukaan uusia jäseniä sitä mukaan, kun uudelle tiedolle ja uusille ideoille oli tarvetta tai
kun uusia tahoja halusi joukkoon mukaan. Verkostoa siis konfiguroitiin jatkuvasti. Huomioitavaa on, että vain
20 % verkostosta oli jollain tavalla mukana koko vuoden kestäneen innovointijakson ajan – käytännössä
kaikkein eniten digikoruista innostuneet. Innovointi oli jatkuvaa lähes koko hankkeen keston ajan. Jos jotkut
ideat ja konseptit päätyivät tavalla jos toisella umpikujaan, niin tilalle kehitettiin uusia. Hankkeen aikana
terveydenhuollon digikoruista alkoi tulla myös maailmalta koko ajan lisää uutisia – hype oli selvästikin
nousussa. Digitaaliset korut ovat yksi päälle puettavan teknologian (ns. wearable technology) kategoria.
Sellaisten ideoiden jatkokehitys lopetettiin, joihin maailmalta alkoi löytyä useampia ratkaisuja – yksi
esimerkki näistä olivat aktiivisuusrannekkeet tai digikorutermein kerrottuna aktiivisuuskorut. Toisaalta
näistäkin konseptoitiin muutamia poikkeavia ratkaisuja, kuten maailman yksinkertaisin aktiivisuussormus.
Tehtävä 10: Koordinoi verkostoa ja rahoittaa innovaatiotoimintaa
Kuten aikaisempien tehtävien esittelyn yhteydessä tuli jo selväksi, niin IH piti koordinointiohjat tiukasti
näpeissään. IH:lla oli karkeasuunnitelma, kuinka digikorujen innovoinnissa edettäisiin. Suunnitelmaa
muutettiin ketterästi tilanteen niin vaatiessa. Myös ihmisten roolittaminen sessioiden sisällä tapahtui usein
IH:n toivomalla tavalla – yritettiin esimerkiksi saada sessioihin ja niissä organisoituihin pienryhmiin erilaisia
ihmisiä. Osassa sessioista annettiin kuitenkin osallistujille enemmän vapauksia organisoitua. Tällöin ihmiset
kuitenkin ajautuivat helposti mukaan tuttuun ja turvalliseen piiriin.
Tarvittaessa IH myös laajensi verkostoa. Se on muistettava, ettei ketään Fast Coinsin ulkopuolisia ihmisiä
voinut pakottaa mukaan, vaan kaikki tulivat mukaan omasta vapaasta tahdosta. Tämä johti siihen, että ne
ketkä eivät hirveästi innostuneet digikoruista, niin heidän rooli jäi lopulta vähäiseksi – usein vain yhden
session pituiseksi. Toisaalta jälkikäteen ajatellen eniten digikoruista kiinnostuneita olisi pitänyt pyrkiä
sitomaan innovointiin enemmänkin, koska vasta sessiosarjoissa päästään innovointikohteeseen syvällisesti
kiinni. Kärkikäyttäjäryhmä olisikin pitänyt ilman muuta muodostaa noin puolessa välissä innovointijaksoa.
Tärkeä roolijakoa koskeva asia oli, että ulkopuoliset osallistujat olivat ennen kaikkea ideoijia ja konseptoijia.
Fast Coinsin väki keskittyi enemmän innovoinnin johtamiseen, innovointisessioiden järjestämiseen ja
vetämiseen sekä digikorujen prototypiointiin. IH ei maksanut palkkioita innovaatiotoimintaan osallistuneille
ulkopuolisille tahoille, mutta se kuitenkin rahoitti innovaatiotoimintaa vetävien ja tekevien henkilöiden
toimintaa Fast Coins-hankkeesta maksettujen palkkojen kautta. IH:n rahoitus tuli käytännössä Tekesiltä,
LUT:lta ja Saimialta.
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Yhteenveto
Kaikki IH:lle kirjallisuuden avulla löydetyt tehtävät olivat oikeutettuja tutkitussa tapauksessa, joten
teoreettisen mallin voi sanoa toimineen hyvin. IH teki juuri mallin mukaisia oletustehtäviä – enemmän tai
vähemmin onnistuneesti. Suurin ongelma koski asiakkaiden/käyttäjien osallistamista innovointiin. Lisäksi
innovointi oli hiukan liian poukkoilevaa, joka tosin on tyypillistä alkupään innovoinnille. Rönsyjä tarvitaan
erilaisten ideoiden ja konseptien syntymiseksi. Poikkeavaa tässä tutkimustapauksessa oli se, että 3/4
innovointiin osallistuneista henkilöistä ei ollut mukana suorastaan uuden liiketoiminnan luomisen
näkökulmasta, vaan ennemminkin osallistumisen halusta – digikorut olivat hyvin kiinnostava innovointialue.
Monia kiinnostivat myös sessioiden työskentelymenetelmät. Kiinnostus ei kuitenkaan ollut niin hyvä, että se
olisi jatkunut kaikilla usean session yli. Kun huomattiin vain kevyt kytkentä tai ei lainkaan kytkentää omaan
normaaliin työhön tai elämään, niin kiinnostus luonnollisesti hiipui.
Innovoinnissa syntyneiden konseptien arvioitiin olevan pääsääntöisesti hyviä tai tyydyttäviä. Kuningasideoita
ei kuitenkaan syntynyt. Aina voi arvuutella, että olisiko niitä syntynyt toimimalla eri tavalla. Jälkikäteen
arvaus on, että osallistamalla paremmin kärkikäyttäjiä mukaan olisi syntynyt parempi lopputulos. Tällöin
kaikkein innostuneimmat ihmiset olisivat päässeet työstämään ideoita yhdessä eteenpäin ja todennäköisesti
olisivat löytäneet myös kokonaan uusia ideoita. Heille olisi pitänyt luoda oma sessiosarja. Nyt koko
osallistujaryhmää ohjattiin liikaa samojen yhteisten periaatteiden mukaisesti. Ihmiskeskeisempää
lähestymistä olisi siis tarvittu. Lisäksi olisi pitänyt keskittyä enemmän sessioiden välissä tapahtuviin asioihin
eli aikaisempien sessioiden tuottamien ideoiden yhdistelyyn, arviointiin ja jatkotyöstämiseen. Nyt fokus oli
liikaa siinä, että sessiot saatiin vedettyä onnistuneesti läpi. Toki prototyyppejä sekä käyttäjätutkimusta tehtiin
työpajojen välissä, mutta myös idea- ja konseptikehitystä sekä digikorujen kenttätestausta olisi pitänyt tehdä
enemmän. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei aikaisempien sessioiden tuottamaa tulosta voitu
hyödyntää tarpeeksi hyvin tulevien sessioiden syötteenä. Siten jatkuvuus ei ollut lähimainkaan paras
mahdollinen, minkä seurauksena tietämys ei kumuloitunut riittävän hyvin. Lisäksi ongelmia oli ideoiden ja
konseptien arvioinnissa ja sitä seuraavissa go-/kill-päätöksissä. Alkupuolen pajoissa arviointisapluunoita/kysymyksiä ei käytetty lainkaan, jolloin jatkoon valittiin usein ns. helpot ja itsestään selvät ideat. Sen sijaan
loppupuolella arvioinnissa käytetyt kaksi yksinkertaista kysymystä: kuinka merkittävän ongelman idea
ratkaisee ja onko tiedossa markkinoilla olevia muita ratkaisuja samaan ongelmaan toimivat
arviointikehikkona hyvin.
Lopuksi, tätä kirjoittaessa Fast Coins-hankkeen loppusuoralla digitaaliset korut ovat putoamassa
innovaatiokuiluun eli niiden eteenpäin viejää ei ole vielä tiedossa. Siinä mielessä IH:n toiminta ei ole
täysimääräisesti onnistunut. Potentiaalia digikoruille näyttää kuitenkin löytyvän, mutta seuraavaksi
tarvittaisiin ennen kaikkea rohkeutta lähteä viemään ideoita, konsepteja ja prototyyppejä eteenpäin. Se on
selvää, että epävarmuutta on edelleen terveydenhuollon digikorujen kysynnästä ja myös teknologiasta.
3.2 Tapaus 2 - Student path-toimintamalli
Student pathin eli opintopolun taustat juontavat juurensa yrityslähtöiseen isinnovointisessioon, jossa
yrityksen johto lähti miettimään tarpeita ja visioita yrityksen mahdollisilla tulevaisuuden poluilla. Näistä
tapahtumista syntyi ajatus alkaa hakemaan yritykseen laajalla skaalalla uutta osaajaverta testaamalla
osaamista ja kehittämisinnokkuutta haastavilla opinnäytetöillä. Ideologinen konsepti sai nimeksensä Student
path, millä tarkoitetaan korkeakoulussa opiskelevan opiskelijan polkua viimeisiltä opinahjon kursseilta
yrityselämään suorittaen lopputyötä yritysympäristössä, mutta kuitenkin ylläpitäen jatkuvaa dialogia
opinahjon suuntaan. Tämä yllä kuvattu rakenne on yksinkertaistettu näkemys siitä, mille Student path
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vaikuttaa korkealta tarkastellen opintopolulla olevan opiskelijan silmin. Itse prosessi sisältää paljon muutakin
– mm. laajan näkemyksen siitä, kuinka yrityksen kehittymisen mahdollisuudet voivat olla pitkälle kiinni siitä,
miten opintopolulla oleva nuori näkee ja kokee työelämän ensiaskeleensa. Seuraavassa on pyritty avaamaan
sitä, miten Student path-rakenne syntyi, kuinka IH oli prosessissa mukana ja miten opiskelijan rooli missäkin
vaiheessa Student path-toimintaa kietoutui yrityksen kehittymiseen.
Student path-prosessin ensimmäisinä konkretiailmentyminä rakentuivat alustavat määritteet ensimmäisten
Student path-opinnäytetöiden sisältötarpeille. Välittömästi tarverunkojen luomisen jälkeen töille alettiin
etsiä kandidaatteja laajalla hakuprosessilla suomalaisesta yliopistomaailmasta ja muutamasta
ammattikorkeakoulusta ilmoitusten ja tiedotteiden avulla. Student path-malli siis lähti liikkeelle yrityksen
aloitteesta. Hakuprosessin ollessa käynnissä case-yritys otti yhteyttä myös LUT:n edustajiin ja pyysi apuja
LUT-hakuprosessiin liittyvien dokumentaatioiden (kuten opinnäytteiden aiheiden ja työntekijähaun
julkistuksen) eteenpäin toimittamisessa LUT:n sisällä – niin sähköisissä kanavissa kuin myös fyysisinä
tulosteina yms. Samalla yrityksen ja LUT:n edustajan välillä keskusteltiin myös alustavasti yrityksen
kasvutavoitteesta, jonka tukemisessa opinnäytteiden tekijöiden odotettiin jatkossa esittävän isoa roolia.
Tässä vaiheessa asiaan ei vielä paneuduttu kovin syvällisesti, koska vielä ei ollut edes varmaa löytyisikö
sopivia opiskelijoita – ja jos löytyisi, niin löytyisikö heitä LUT:lta vai jostain muualta. Seuraava yhteydenotto
tuli yritykseltä syys-talvikauden vaihteessa 2013 yrityksen suoritettua esikarsintavalintansa kaikista
ilmoituskuulutuksiin tarttuneista hakijoista. Hakijoita oli yhteensä useita kymmeniä, melko tasaisesti
suomalaiselta opinahjokentältä. Yritys otti LUT:lle suoraan yhteyttä, kun he olivat päättäneet haluavansa
suorittaa konkreettiset opiskelijahaastattelut Lappeenrannassa. Syy tähän oli se, että poikkeuksellisesti neljä
opinnäytepaikkaa yhtä aikaa täyttämään pyrkinyt yritys valitsi esikarsinnassa kuusi haastateltavaa, jotka
kaikki olivat osuneet LUT:lle. Yrityksen edustajien haastattelun perusteella syy sille, miksi valinnat osuivat
tällä kertaa näin oli erittäin vahvasti kiinni siitä tavasta, jolla opiskelijat olivat työpaikkahakuihin vastanneet.
Tästä eteenpäin Student path-konsepti kehittyi yrityksen uusien markkinakenttien ja henkilöiden
osaamispotentiaalin kasvattamisen ympärille, kun taas yliopistolle Student path tarkoitti uudenlaisen
tietokanavan rakentumista teollisuuden suuntaan. Tässä kohden molemmat organisaatiot siis kehittivät sekä
omaa toimintaansa että rajapinnassa tapahtuvaa yhteistä toimintaa. IH:n voi sanoa saaneen alkunsa tässä
vaiheessa. Yliopisto – yrityskentän yhteiseen IH-ryhmään kuului yrityksen suunnalta johtoryhmätason
henkilöstöä, myynnin ammattilaisia, HR-edustusta sekä operatiivisen työn osaajia. Yliopiston puolelta
kehitykseen osallistui suoraan tai välillisesti useampia professoreja ja tutkijoita (mm. opinnäytteiden ohjaus
ja näin kontribuutio prosessiin) sekä prosessitutkija. Erilaisten yhteistyömallien kokeiluihin kuului mm. heti
Student path-mallin kehittämisen alkutaipaleella tehty asiakasymmärryksen rakentamiseen tarkoitettu
työkalukokeilu, jossa pyrittiin osoittamaan kuinka suuriakin kokonaiskuvauksia voidaan saavuttaa pienessä
ajassa. Kokeilemalla oppien myös kannustettiin opinnäytteiden tekijöitä havaitsemaan itse, miten ”pienellä”
vaivalla voi päästä pitkälle, jos ja kun asioita tehdään yhdessä ja erilaisten ihmisten osaamista sopivasti
yhdistellään.
Student path-kehityksen yhteydessä pyrittiin löytämään avoimesti uusia näkökulmia liiketoiminnan
kehittämiseksi, tiedonjaon kanavien avaamiseksi ja uuden pysyvän toimintamallin kiinnittämiseksi.
Kehitystyöhön mukaan sitoutuva verkosto rakentui lähtökohtaisesti case-yrityksen kautta, koska kehitettävä
Student path-toimintamalli oli tässä vaiheessa kytköksissä nimenomaan tähän yritykseen. Ilman yrityksen
kehitystavoitteita ei olisi myöskään olemassa Student path-kehitettävää. Toisaalta Student pathtoimintarakenteiden kautta pyrittiin hakemaan yrityksen eri kehityskohteisiin avoimesti uusia ideoita
yrityksen oman verkoston ja yliopiston verkoston ulkopuolelta. Muun muassa yrityksen asiakkaina toimivien
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tahojen tietolähteille kerrottiin, mihin ja miksi tietoa haetaan, joten he pystyivät vapaasti valitsemaan oman
avoimuusasteensa vastatessaan kehittämistä koskeviin kysymyksiin. Alla on visualisoitu kuvan avulla, kuinka
mallin alkuimpulssit synnyttivät neljän opinnäytteen ympärille teollisuuden ja yliopiston välisen IH:n
kehityskohteeksi Student path-rakenteen. Tätä visualisointia seuraa vaihe vaiheelta IH:n 10 eri osatehtävän
läpikäyminen tämän tutkimuscasen osalta.

Kuva 12. Student path mallin kehittyminen
Tehtävä 1: Määrittää innovointistrategia: innovointialue, tavoitteet, mittarit ja kannustimet
Innovaatioalueena oli uudenlaisen, enemmän todellista yhteistä kehittämistä ja opiskelijoita työelämään
valmentavaa ohjaamista tarjoava malli. Perinteisen kommentoivan ohjaamisen lisäksi mallissa haettiin sekä
yrityksestä että yliopistolta tulevaa sparraamista ja työnteon tehokkuutta auttavien työkalujen esiintuomista
sekä pysyvän sillan rakentamista yliopistomaailman ja työelämän välille. Tätä kokonaisuutta alettiin kutsua
nimellä Student path. Kimmoke opinnäytteistä / alkuajatus opinnäytetyölähtöisestä Student path-mallista
tuli yrityksen suunnalta, mutta prosessin kehittäminen lähti heti haastatteluvaiheen käynnistyttyä
muodostumaan yhteistoiminnaksi yrityksen ja yliopiston välille.
Heti alussa yhteiseksi tavoitteeksi asetettiin kaikkiin neljään työhön sopivan opiskelijan löytäminen, mutta
samalla tätä sopivan tekijän hakemisen prosessia pyrittiin kehittämään. Tässä tapauksessa prosessin
kehittäminen tarkoitti sitä, että samalla kun yritysedustajat keskittyivät sopivien kandidaattien
haastatteluprosessiin, niin paikalla oli yliopiston edustaja tarkkailijana, joka rakensi tapahtumasta
reflektiomuistiota. Yksi tutkija siis käytännössä osallistui yrityksen opiskelijahaastatteluihin ja jälkeenpäin
kävi yritysedustajien kanssa keskustelumuotoisen reflektio siitä, mitä tästä prosessista oikeastaan opittiin,
mille yliopiston opiskelijatarjonta yrityksen silmin keskimäärin vaikuttaa ja mitä asioita voisi ehkä
tulevaisuudessa tehdä paremmin heti hakuvaiheessa – mutta myös itse haastattelussakin. Eritoten juuri
tällaiseen yhdessä tekemiseen ja kehittämiseen keskityttiin tässä tapaustutkimuksessa vahvasti, koska eri
organisaatioiden rajapinnasta on eniten mahdollisuutta löytää parhaita uusia innovaatiosiemeniä.
Parhaiden työntekijöiden löytämisen jatkotavoitteeksi Student path-prosessin ensimmäiselle kokeilulle
asetettiin kaikkien opinnäytteiden tekijöiden työllistyminen yritykseen, laadukkaiden opinnäytteiden
syntyminen ja Student path-mallin toimivuudesta oppiminen yhdessä tekemisen ja reflektoinnin kautta.
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Hyvin selvä kannuste opiskelijoiden suuntaan oli melko varma työllistämislupaus yritykseltä, mikäli työn
lopputulos olisi laadukas. Työllistymisen lisäksi opiskelijoilla oli nähtävissä mahdollisuus päästä rakentamaan
omaa tulevaisuutta heti työelämän alussa – olivathan tähän prosessiin kaikki valitut neljä opinnäyteaihetta
yrityksen tulevaisuuden suuntia luotaavia.
Innovointialueen määrittämisen osalta, Student path-polussa mukana olleiden opinnäytteiden tekijöiden
töiden ollessa noin 2/3-vaiheessa järjestettiin IH:n toimesta ns. täsmäinnovaatiotapahtuma kahden
opinnäytteen haastavan tietotarpeen informaation keräämiseksi ja tulevan työn lopputaipaleen
selkeyttämiseksi. Tällä pyrittiin samalla oppimaan siitä, kuinka IH voi pyrkiä yliopisto – yritys-yhteistyönä
kääntämään opinnäytelaivoja vielä töiden puolivälinkin jälkeen tarvittaessa radikaalistikin kohti ns. oikeaa
maalia. Tällä pyrittiin hakemaan täsmennystä opinnäytteiden ydinasioiden konkretisoitumiseen, mutta
samalla lisäämään sekä yliopiston että yrityksen käsitystä siitä, millaiset toimintatavat edistävät aidosti
kokonaisuuksien ymmärryksen kehittymistä ja mitkä taas eivät.
Tehtävä 2: Kerää, yhdistelee, analysoi ja jakaa tietoa uuden tietämyksen ja uusien
liiketoimintamahdollisuuksien luomiseksi
IH:n prosessitutkija keräsi jatkuvasti Student path-toimintamallin kehitysprosessista uutta tietoa, tarjosi
ideoita ja ehdotuksia prosessiin opinnäytteitä tekeville opiskelijoille ja yritykselle, haastatteli yrityksen
edustajia ja opinnäytteiden tekijöitä, sekä pyysi opiskelijoilta opinnäyteprosessista reflektiota. Lisäksi
innovaatiotapahtumista kirjoitettiin kokemusraportteja ja/tai koosteita, joiden kautta pyrittiin saamaan
osallistujilta ja/tai yritykseltä näkemyksiä ja kokemuksia siitä, mitä pitäisi mahdollisesti tehdä jatkossa toisin
tai mihin yhteyksiin tarvittaisiin esimerkiksi tarkempaa kehittymisen seurantaa.
Student path-toimintamallin tietämystä rakennettiin yliopiston ja yrityksen toimesta IH:ssa, kun taas mukana
olevat opiskelijat rakensivat itsenäisesti tietämystä omasta opinnäytealueestansa. Yrityksen kanssa käytiin
haastattelukierros alkuvuoden 2014 aikana Student path-mallissa mukana olemisen tuomista kokemuksista.
Tällä pyrittiin hakemaan hiljaista tietoa pintaan nousseista kipupisteistä ja toisaalta sen tarjoamista
tulevaisuuden mahdollisuuksista. Jälkeenpäin voi tiivistää, että tällaisille teemahaastatteluille olisi ollut
isommassakin määrin tilausta niiden toimiessa samalla myös muun kehitystoiminnan ajatusten pintaan
nostattajina. Toisaalta yritysmaailman kiireet huomioiden reflektioille on oma aikansa ja paikkansa – ja liika
on liikaa. Tasapainon löytämiseksi tarpeen vaatiessa käytiin pienryhmässä tiedonvaihtokeskusteluja, joissa
pyrittiin tuomaan teoria- / yliopistotutkimuslähtöistä tietoa tutkimusmaailmasta opiskelijoiden kautta
yritysmaailman tietoisuuteen. Toimintamallin pääajatus oli se, että opiskelijoiden päästyä tutustumaan
yrityksen toimintakulttuuriin he osaisivat kääntää tutkimustaustaisia materiaalia yrityksen toimintaan
sopiviksi ideoiksi ja kehitysehdotusten alkioiksi, joiden kautta voitiin vähentää yrityksen päässä tapahtuvaa
aikataulurajoitteen aiheuttamaa ideoiden käsittelyn siirtoa hamaan tulevaisuuteen. Yliopiston edustajat
pystyivät siis konkreettisesti puhumaan ns. oman yrityskulttuurinsa slangia ja yrityksen edustajat omaansa.
Opiskelijat toimivat osana IH:ta toteuttaen tiedon ja ideoiden tulkkitoimintaa.
IH:n työ ei sinällään päättynyt ensimmäisten Student path-opiskelijoiden valmistumiseen, vaan monen heistä
työllistyttyä yritykseen yhteistyö on jatkunut myös jälkeenpäin. Kehitystietoa ja uusia kokeiluita jatkettiin
tietosiirrosta kokemuksellisen tiedonsiirron suuntaan. Tällä pyrittiin pääsemään toimintamallimuotoon, jossa
yliopistolähtöiset ideakokeilut ja tiedonjalostamisen työkalut saisivat tuotettua positiivisen impulssin
yritysrajapinnassa ja yritykset voisivat noukkia kokeiluista käytäntöön pysyvästi siirtyviä toimintamalleja ja
käytänteitä. Kirjoitushetkellä vuoden 2014 loppupuolella malli ei näytä nuutumisen merkkejä, mutta jatkuvan
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virran tuottaminen uusille kokeilumahdollisuuksille tulee varmasti haastamaan sekä yritys- että
yliopistoedustajia yhä enenevissä määrin jatkossa.
Tehtävä 3: Tarjoaa formaaleja prosesseja, työkaluja ja go-/kill-päätöksentekosääntöjä
Student path-toimintamallin kokeiluiden annettiin syntyä suhteellisen vapaasti – jokainen idea punnittiin ja
harkittiin omana ehdotuksenaan erillään aiemmista kokemuksista. Kumulatiivinen oppiminen tapahtui tässä
mallissa siten, että hyviksi koetut kokeilut siirtyvät opiskelijoiden työkalupakkeihin tai suoraan Student path:n
kestotyökaluiksi laajentaen ja rakentaen olemassa olevaa prosessia. Itse työkalu ja toimintamallikokeilut
pyrittiin kuitenkin eriyttämään olemassa olevan prosessin rakentumisesta - siksi että edes se pieni ”historian
taakka” joka mallissa jo oli olemassa, ei olisi rajoittanut uuden luomista. Toimintaa ohjasi tahto puolin ja
toisin kehittää yhteistyöprosessia, mutta prosessin sisällä olevat kokeilut syntyivät tarvelähtöisesti ideoita
synnyttäen ilman vahvaa ohjaamista. Näin edettiin esimerkiksi kun koettiin yhteistä mietittäessä
seurantakokoontumista, johon olisi mahdollisesti haastavaa saada raportoitua tiivistetysti ja samalla
sapluunalla jokaisen neljän opinnäytteen saavutukset töiden ollessa erilaisia ja erivaiheessa
valmistumisprosessia. Lyhyessä ajassa olisi ollut hankalaa sparrata jokaista työtä yhtälailla eteenpäin ilman
yhteistä raamittavaa työkalua. Lisäksi ajankäyttöä rajoitti se, että tapahtumaan pitäisi saada samaan aikaan
paikalle kaikki opinnäytteen tekijät, yrityksen ohjaajat ja Student path- edustajat sekä yliopiston töiden
ohjaajat ja professorit. Tässä kohden IH rakensi idean mind map-työkalujohdannaisesta toimintamamista,
jossa kuvattiin visuaalisesti työn nykytila ja jatko yhdellä kuvalla. Näin sanoma saatiin puserrettua ajankäytön
suhteen tarpeen vaatimalle tasolle ja samalla saatiin toteutettua yhdessä uusi työkalukokeilu, josta jäi uutta
oppia opiskelijoille, ohjaajille ja yrityksen edustajille. Lisäksi opittiin myös usean opiskelijan rinnakkaisten
töiden käsittelymalleista Student path- prosessissa.
Käytännön menetelmien osalta Student path-mallin ideoinnissa painopiste oli työstämisessä yliopistolla,
mutta syötteitä ideoinnin tueksi tuli tasapuolisesti yrityksen, opiskelijoiden ja tutkijoiden suunnalta.
Työkaluvalinnoista käytiin keskusteluja puolin ja toisin, mutta lopulta fasilitaattorin roolin ottanut taho
(useimmiten yliopiston edustaja) teki viimeisen päätöksen prosessien tuki- ja kehitystyökaluista.
Koska IH:ta ei olisi ollut olemassa ilman opiskelijoita ja toisaalta opiskelijatöitä ei olisi ollut olemassa ilman
IH:n kehityskohteena olevaa Student path-mallia, niin Student path kehittäminen liittyi myös opiskelijatöiden
edistämiseen. Tällaisiin Student path-opiskelijaprosessien kehitystapahtumiin oli monesti luotu
aikatauluraami yhdessä yritysedustajien kanssa jo etukäteen. Erityisen suoraviivaiseksi raamitukseksi
aikataulutuksen luonnissa muodostui yrityksen mahdollinen maksimipituus yhdelle innovaatiotapahtumalle
(usein 4-6 tunnin välillä). Tällainen selvä rajoite antoi yksinkertaiset raamit luoda tarpeeseen sopiva
tapahtuma – esimerkiksi aiemmin mainittu täsmäinnovaatiotapahtuma kahden opinnäytteen ydinalueen ja
näiden sisällön määrittämiseksi, töiden yhteisten rajapintojen löytymiseksi ja töiden kytkeytymiseksi
yrityksen olemassa olevaan ja lähitulevaisuudessa nähtävissä oleviin kehitystarpeisiin. Vaikka näennäisesti
innovoinnin kohteena oli kahden opinnäytteen ydinalueiden kehittäminen, niin samalla selvitettiin myös sitä,
mihin asioihin opinnäytteiden kautta voidaan puuttua ja mihin ei. Tällöin opittiin yhtälailla siitä, mihin
Student path-malli voi lähtökohtaisesti venyä ja mihin ei – ja miten näiden raamien sisällä pystytään jatkossa
kehittämään Student path-mallia IH:n toimesta.
Ymmärrettävästi aikarajoitteet ja sisältötavoitteiden ristiriitaiset tavoitteet aiheuttivat välillä omat
konkreettiset haasteensa jättää tapahtumien loppuun riittävästi aikaa reflektion teolle. Käytännön oppina
tapahtumista voi tiivistää, että paikanpäällä olevan tarkkailijan käyttöä kannattaa vahvasti harkita. Hän
koostaisi prosessista yhtenäisen kuvan osallistujille, esimerkiksi myöhemmin tehtävää toiminnasta
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oppimisen reflektiota varten. Esimerkiksi kiivastahtisessa yritysmaailmassa tapahtuvan IH-mallilla tehtävän
kehittämisen oppien aikaansaamiseksi tarkkailija voi tukea erittäin vahvasti yhteistä oppimista. Tässä mallissa
tarkkailija koostaa koko osallistujaväelle valmiiksi päivän koetut opit, joihin jokainen voi jälkikäteen
kommentoida omat täydennyksensä. Näin itse tapahtuman yhteydessä riittää, että pidetään pelkkä sisältöön
liittyvä reflektio. Tarkkailun kautta tapahtuman etenemisen/prosessin reflektio voidaan jättää ns.
jälkiprosessoitavaksi, eikä tapahtuman sisäisesti ole tarvetta suorittaa raskasta kaksoisreflektointia (eli yksi
reflektio sisällöstä ja toinen prosessista). Muun muassa työskentelyssä saavutetusta flow-tilasta ja
kehittämiseen ”kaadetusta” innosta johtuen moni osallistuja vaikutti olevan ns. kaikkensa antaneita, jolloin
keskittyminen ja rauhoittuminen kahteen syväluotaavaan reflektioon on melko pitkälle venytetty tavoite –
hyvästä tahdosta ja yhteisistä tavoitteista huolimatta.
Työkalukehittämisen saralla IH mm. rakensi fasilitoitujen tapahtumien tueksi tapahtumaan sopeutettuja
tukityökaluja. Esimerkiksi yhtenä työkaluna käytettiin monien osallistujien tuntemasta liiketoiminnan
mallintamisen Business model canvas-työkalusta innovoitavan ydinhaasteen kehitystyökalu. Toimintamallin
tarkoitus oli luoda Student path-toimintaan (oppimisen edistämiseen ja tehostamiseen sekä tiedon
jäsentymiseen) työkaluja rakentamalla niitä alusta alkaen sisältö- ja tavoitelähtöisesti. Eli
innovaatiotapahtuma ja niissä käytettävät valmiit tai niitä varten kehitettävät työkalut rakentuivat
kehitystavoitteiden tueksi. Toisin sanoen IH:n toimintaan kuului innovaatiotapahtuman sisällön
muotoutumisen varmistamiseksi luoda työkalullista tukea tai mukauttaa suoraan olemassa olevista
työkaluista oppitavoitteita tukevia apurakenteita. Student path:n kehittämisen mielessä näiden työkalujen
käyttöä ja toimivuutta tutkittiin osana IH-kehitysprosessia.
Student path-mallia kehittäessä IH:n roolia Go-/Kill-päätöksissä sekä päätösajankohtaa mietittäessä luotiin
heti alussa perustoimintaideologia ”annetaan ideoinnille tilaa”. Se mihin muotoon tämä malli lopulta
muodostui, rakentui käytännössä niin, että itse tapahtumien sisällä päätöstilanteet pidettiin hyvin
yksinkertaisina. Toisaalta toisten aloittamien ajatusten laajentamiselle ja ideoiden jatkamiselle pyrittiin
antamaan maksimaalinen tila. Go-/kill-päätökset jäivät usein tapahtuman jälkeisiksi – suhteellisen tarkasti
tapahtuman lopuksi sovitun aikajänteen sisällä tehtäviksi yrityksen ylimmän johdon päätöksiksi, eikä IH
juurikaan puuttunut tähän päätöksentekoon. Näin Student Path:n kehittyessä IH:lle selkeästi muodostui rooli
olla sparraaja, tukija ja innostaja. Päätöslinjaukset taas teki yritys. Näin innovoinnille ei lyöty ”stoppia”
prosessin aikana, vaan ideat sai viedä tapahtumassa niin pitkälle kuin ne suinkin pääsivät ja aikaansaadun
tarjonnan pohjalta yritystahon edustajat linjasivat lopullisen päätöksen harkinta-ajan lopuksi. Tällainen
viivästetty päättäminen loi paremman yhteistyöprosessiin kuvaa ja tuki Go-päätöksien syntymistä sekä
mahdollisti tapahtuman jälkeisten jatkoideoiden viemisen johdon tiedoksi. Konkreettisesti viivästetyn
päätöksenteon rakenne tuki innovointia siinäkin mielessä, että johto oli samalla tasolla kaikkien muiden
osallistujien kanssa, kun jokainen tiesi, ettei päätös synny itse tapahtuman aikana. Lisäksi intensiivisen
yhteiskehittämisen paineessa kaikkia mieleen tulleita ajatuksia ei ehdi käymään läpi / tuomaan haluamallaan
tavalla muille esille, eikä aikaresurssi mahdollista IH:llekaan kaivamaan näitä kaikkia pintaan, jolloin hyvätkin
polut voivat välillä jäädä kokonaan läpikäymättä. Viivästämällä jatkopäätökset myöhemmäksi hetkeksi,
tämän tapaustutkimuksen viivästetyn Go-/Kill-päättämisen toimintamalli yhdessä IH:n fasilitoivan roolin
kanssa sai tuotua yliopistomaailmasta mukailtua toimintaa yhteisten kokeilujen kautta yrityskenttään.
Muutenkin työkaluoppien ja toimintamallien saralla vietäessä useita opinnäytteitä yhtä aikaa rintarinnan
eteenpäin syntyi uusia oppeja. Mm. työkalurintamalla tämä tarkoittaa sitä, että vaikka yhteistapahtumissa
oli hyvä tarjota jokaiselle välituloksen esitykselle ja jalostushetkelle sama malli ja työkalurakenne, niin
jatkossa olisi luultavasti vielä tehokkaampaa pyrkiä malliin, jossa tarjotaan vaihtoehtoisia työkaluja, jotka
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lopulta johtavat kuitenkin käsittelyprosessin aikana samankaltaiseen tehdyn työn tarkasteluun. Näin
välitulosesittelyn voisi tehdä itsellensä ominaisimmalla tavalla ja tuoda myös työssä omaa persoonaansa
paremmin esille.
Tehtävä 4: Tarjoaa pehmeitä mekanismeja aktivoimaan sosiaalista vuorovaikutusta ja rohkaisee innovoimaan
Tapahtumapaikat valittiin siten, että ne palvelivat parhaiten tarvetta ja minimoivat eri ihmismassojen
siirtymätarpeita. Esimerkiksi opinnäytteiden kausiohjauspalaverit järjestettiin yliopistolla isomman
osallistujajoukon tarpeiden mukaisesti. Tähän joukkoon kuuluivat niin opinnäytteiden tekijät, heidän
ohjaajansa kuin myös yrityksen edustajat ja muut mahdolliset henkilöt, joilla oli sisällön ja/tai
opinnäyteprosessin osalta tärkeää olla tapahtumissa paikanpäällä. IH:na onnistumisen kannalta, olemalla
siellä missä tapahtuu, pystyttiin liittämään opiskelijatapahtumiin myös muuta kehitystoimintaa, mikä tuki
mm. assosiatiivista ajattelua ja asioiden yhdistelemistä, millä taas pystyttiin edistämään muutakin kuin
Student pathin kehittymistä. Useimmat muut tapahtumat taasen keskitettiin yrityksen toimipisteisiin siellä
olevan innovoinnin tukimateriaalin ja henkilöstön takia, mikä mahdollisti ihmisten tapahtumiin
osallistumisen ns. lennosta. Tämä loi avoimen innovoinnin ilmapiirin, ns. suljettujen ovien takana
tapahtuman kehittämisen sijasta.
Ihmisiä yhteen koostavien tapahtumien ajatuksia virittävän syötepuolen osalta toimintamalleja mietittiin jo
etukäteen ja lisäksi suunniteltiin työkaluja, joilla annettuja / tapahtumien alussa yhdessä rakennettuja
syötteitä voisi lähteä pureskelemaan tapahtumissa eteenpäin. Tapahtumien alkupään tukityökaluilla pyrittiin
lisäämään ihmisten aktiivisuutta ja rakentamaan ”sosiaalisempaa” yleisluonnetta. Toisaalta aiempien
havaintojen valossa tiedettiin, että mitä enemmän ihmisille annetaan valmiita syötteitä, niin sitä helpommin
he urautuvat ns. suoritusmoodiin ja tulos on jo etukäteen ennakoitavissa syötteiden perusteella. Koska
tavoite on kuitenkin luoda uutta ja antaa vapaus ideoiden virtaamiselle, työkaluja syötteiden luomiseksi
tarjottiin vain tapahtumien alkupuolelle ja samalla yritettiin välttää tapahtumien ”liiallista” keskivaiheen ja
loppupuolen suunnittelua. Tässä IH:n tehtävänä oli pyrkiä löytämään syötemalleja, joilla ajatukset voisivat
hakea uusia vaihtoehtoisia polkuja, kuitenkaan ”määrittelemättä” suoraan, mikä tällainen vaihtoehtopolku
olisi. Asiaa pyrittiin usein lähestymään vaihtoehtopohdintaan tähtäävillä kysymyksillä.
Jälkeenpäin reflektoiden vaikuttaa sille, että liiaksi suunnitelluiksi koetuissa Student pathin
innovaatiotapahtumissa päästiin ”hyvään” tulokseen, mutta ns. flow-tila jäi usein saavuttamatta ja jossain
määrin työskentely meni liiaksikin työkaluihin nojaamiseen ja aikataulun seurailuun. Parhaiten flow-tila tuli
ilmi silloin, kun ihmisiä piti hakea kolmatta kertaa omista pienryhmistä takaisin yhteiseen tilaan, yhteistä
koontipurkua ja seuraavaa jalostuskierrosta varten. Usein tällaisissa tapauksissa raami oli jätetty kohtuullisen
väljäksi ja (väli)tavoite oli osallistujilla vain yleisellä tasolla tiedossa ilman pakotettua ajatusrataa, kuinka
tähän tavoitteeseen pitäisi päästä.
Kaiken tehdyn kehittämisen osalta virtuaalisesti tapahtuvaa innovointia (Internetin työkaluilla, sähköpostilla
tms.) tapahtui suurin piirtein noin 20-40 % kaikesta Student path-innovoinnista. Määrän arviointi on vaikeaa,
koska osa Student path-mallin kehittämisen sähköisesti tapahtuneista reflektiokeskusteluista olivat muun
innovaatiotoiminnan jatkoa (mm. oppilastöiden kehittämisen tuesta opittuja käytäntöjä Student pathmalliin). Lisäksi näitä jatkokehityskeskusteluja käytiin vaihtelevalla aikaviiveellä face-to-face-innovoinnin
jälkeen. Lisäksi osa yhteisinnovoinnista tapahtui 2-3 hengen välisenä keskusteluna – ei niinkään isomman
joukon innovaatiotapahtumana.
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Tehtävä 5: Auttaa ihmisiä kehittämään heidän yksilöllisiä ja ryhmäinnovointitaitoja
Student path-mallin kehittämisen ja IH:na toimimisen roolissa yliopiston tehtäväksi kokonaisuudessa
muodostui tiedon jakaminen ja levittäminen, innovointityökalujen opettaminen ja siirtäminen yrityskenttään
samalla kun tekemisen kautta haettiin oppia innovaatiotaitoihin, joilla olisi tulevaisuudessa käyttöä
yrityskentässä. Tätä IH-työtä tehtiin mm. jakamalla työkalukuvauksia, kertomalla työkalujen
mahdollisuuksista ja siitä, mihin niillä oli muissa käytännöllisissä ympäristöissä pyritty yms.
Lisäksi opinnäytteiden tekijöitä osallistettiin käyttämään työkaluja omissa opinnäytteiden
edistämisprosesseissa, jotta omalla tiedolla / datalla ja kokemuksella saataisiin siirrettyä työkaluoppi
pysyvästi kehitysprosessiin osallistuvien tahojen tietoisuuteen. Tätä oppiprosessia reflektoitiin yhdessä
opinnäytteiden tekijöiden kanssa, jotta saatiin kehityssyötettä Student path-malliin. Käytyjen reflektioiden
valossa yksittäisen työkalun oppiminen yhdellä ainoalla kertasuoritteella ei tuntunut kovin uskottavalta
tavoitteelta. Kertausta tarvittaisiin noin 3-4 kertaa ja työkalua pitäisi päästä soveltamaan suoraan omaan
tarpeeseen – ei ehkä niinkään innovaatiotapahtuman kehitystarpeeseen (oman työtehtävän vaatima tarve,
ei yrityksen asettama yleisempi kehitystarve).
Kun työkalua käytetään vaikka 12 henkilön
yhteiskehitystapahtumassa 1-2 osallistujan päätavoitteiden edistämiseksi ja mukana olevat loput 10 henkeä
tuovat työkaluun tarvittavan lisätiedon ja tietotaidon kehityskohteen edistämiseksi, niin useimmiten
työkalun soveltamisen oppi muodostuu selkeäksi vain niille 1-2 henkilölle, joiden tavoitetta työkalulla
pääsääntöisesti pyritään edistämään. Erityisesti omalla datalla, omaa tavoitetta edistäen toimittaessa, oman
tarpeen ratkaiseminen työkalulla luo positiivisen oppimisen tunnesiteen työkaluihin ja ”lisää” tätä kautta
työkalun pysyväisluontoisemmin kokeilijoiden työkalupakkeihin.
Tehtävä 6: Tarjoaa fasilitointia ja koulutus-/valmennuspalveluita
Innovaatiotapahtumien fasilitaattorit olivat yliopiston IH:n edustajia. Fasilitoinnin osalta vetäjät olivat ns.
itseoppineita ja ryhmätyöskentelymenetelmistä opetuspuolelta koulutusta saaneita henkilöitä, mutta
heilläkään ei ollut prosessin aikana käytössään merkittävää mentorointiresurssia tapahtumien
järjestämiseksi. Tässä kyseisessä tapauksessa sekä yrityksen että yliopiston edustajat tunsivat toistensa
perusrakenteet ja osan toimintaan liittyvistä henkilöistä ennakkoon, joten useat asiat sujuivat paljon
vähemmällä fasilitointitarpeella kuin mihin täysin toisilleen tuntemattomien osapuolten tapauksessa olisi
ollut tarvetta. Selvästi fasilitoinnin tukijärjestelmille voi olla jatkossa vahvaa tilausta – etenkin jos tällaisia
kehitysrakenteita aletaan tarjota laajemmissa yhteistyöympäristöissä, esimerkiksi kaupallisvivahteisena
lisäarvopalveluina opinnäytteiden edistymisen nopeuttamiseksi.
Student path-mallin opiskelijatöiden kehitystapahtumissa oli yleisesti ottaen yksi pääfasilitaattori ja
mahdollisesti toinen tukevassa roolissa oleva fasilitaattori, jos tälle nähtiin tarvetta. Alle 10 hengen
tapahtumat sujuivat yhdellä fasilitaattorilla ja toiselle fasilitaattorille alkoi muodostua vahvaa tarvetta noin
10-15 osallistujan ryhmissä. Yksin fasilitointi tarkoittaa usein vetäjälle hyvin laaja-alaista työnkuvaa. Itse
tapahtuman luotsaamisen ja aikataulussa pysymisen rinnalla tehtäviin kuuluu esim. tarjoiluista
huolehtimista, kahvinkeittoa ja tapahtumaraportin tarkkailutiedon keräystä, sekä jatkuva seuraaminen siitä,
että onhan jokainen osapuoli ns. kartalla omasta roolistaan ja käsillä olevasta työvaiheesta. Välillä
fasilitaattorit ottivat ja osallistuivat muiden töiden ohessa myös kehityskohteen edistämiseen, innovoiden
osallistujien joukossa.
7.Sitouttaa asiakkaita ja muita kumppaneita innovaatiotoimintaan
Neljän opinnäytteen yhtäaikainen työstäminen mahdollisti merkittävästi keskimääräistä suuremman
yliopistoresurssin sitomisen kehitystyöhön. Yritys sitoutti omalta osaltaan omaa verkostoansa ja
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asiakasyrityksiänsä Student path-mallin kehittämiseen välillisesti ohjaamalla mm. useita opinnäytteiden
tekijöitä haastattelemaan samoja asiakkaitansa. Tällä menettelyllä saatiin aikaiseksi mm. se, että opiskelijat
pystyivät keskenään reflektoimaan asiakasnäkökantoja eri haastatteluraamien kautta saadun tiedon /
palautteen valossa. Student pathin ensimmäisessä kokeilussa yrityksen nopean kasvun tavoitteet ja Student
path-mallin kehittyminen sitoutuivat hyvin vahvasti yhteen. Tällöin kehityskohteet olivat luonteeltaan
sellaisia, että asiakkaiden ottaminen mukaan osaksi palvelukehitystä olisi voinut osoittautua liian riskialttiiksi
tuotetarjonnan tulevaisuuden kannalta.
Tutkimuksellisesti olisi ollut mielenkiintoista nähdä, mihin IH olisi päässyt asiakkaiden mukaan kytkennällä,
mutta toisaalta IH:n yksi tehtävä on huomioida muodostamansa verkoston tarpeita ja toiveita ja tässä kohden
ristiriita oli liian iso asiakaskokeilun suorittamiseksi. Erityisesti ristiriita nähtiin liiketoimintamielessä, kun
kaikki neljä opinnäytettä hakivat uutta suuntaa ja laajuutta nykyliiketoiminnan rinnalle. Useat asiakkaat olivat
keskusteluyhteydessä myös tässä kehitystapauksessa opinnäyteaiheet lanseeranneen yrityksen kilpailijoihin,
joten ideat ja toimintamalliajatukset tulevista palveluista olisivat saattaneet jalkautua sellaisille pelikentille,
joille niitä ei vielä haluttu näyttää. Kehitysehdotuksena tässä kohden olisi voinut tuottaa lisää syvätietoa
käyttämällä kirjallisuutta ja julkisuudessa esillä olleita liiketoimintamalleja toisista liiketoimintaympäristöistä
analogioiden löytämiseksi omaan toimintaan ja niistä ideoiden saamiseksi. IH:n toiminnan tulevaisuuden
kehittämisen kannalta IH olisi myös voinut esimerkiksi toimia paremmin rakentamalla ymmärrystä
mahdollisuuksista siitä, mistä kontekstista hakea tietoa yhdessä yritysten kanssa ja jalkautua sitten hakemaan
assosiaatioalkioita yliopistolta.
8.Rohkaisee avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen ja tarjoaa työkaluja niiden edistämiseksi
Järjestettyjen innovaatiotapahtumien eduksi täytyy sanoa, että niissä ei ollut missään kohtaa havaittavissa
mukana olevien tahojen pyrkimystä hyödyntää omaa valta-asemaansa muiden ideoiden ylitsekävelemiseksi.
Päinvastoin, johtavien tahojen mukanaolo mahdollisti hyvin nopean idean kokeilutuksen esimerkiksi
budjettikestävyyden ja resurssisaatavuuden suhteen esimerkiksi olisiko idean kehittelyyn tarvittavat resurssit
ajatellulla aikajänteellä käytettävissä. Tällainen pikakokeilutus mahdollisti sen, että ideaa voitin jalostaa ns.
lennosta useiden kierrosten verran, mikä ei olisi ollut mahdollista, jos johtavat tahot eivät olisi olleet mukana
kehitystapahtumissa. Tässä kohden face-to-face-tapahtuman tärkeys nousee selvästi esille. Lisäksi vaaditaan
johdon hyvin avointa suhtautumista ideoihin, jotta kehitysinto ei lopahtaisi heti alkuunsa. Lisäksi varsinaisten
jatkopäätösten tekeminen tapahtuman jälkeen sulattelun ja lisätietojen selvittämisen pohjalta mahdollisti
sen, ettei ideoita torpattu tapahtumien aikana ns. alkumetreille, eikä myöskään annettu kuvaa siitä, etteikö
kaikille ideoille oltaisi avoimia.
Työkalupuolella avoimuuteen pyrittiin jatkuvasti siten, että ideat mm. laitettiin kaikkien nähtäville isoille
tauluille Post-It-muistilapuilla eli kuka tahansa pystyi tarkastelemaan ideoita milloin vaan. Lisäksi
tapahtumien välitulosten ja lopputulosten koontia varten pyrittiin luomaan valmiita ideoiden
kuvaustyökaluja, joita on helppo kierrättää muiden osallistujatahojen kesken tai joiden avulla pystyi helposti
pitämään lyhyen esittelyn aikaansaadusta tuloksesta.
Yhdessä työpajassa kokeiltiin myös tarinamuotoista raporttia, jonka pohjatarinan kirjoitti tapahtuman
fasilitaattoritarkkailija ja jota jokainen osallistuja vielä täydensi perään omilla näkemyksillään ja
kokemuksillaan. Tästä raportista syntyi myöhemmin työkalu, jolla ulkopuolisille tahoille viestittiin siitä,
millaista pienryhmäinnovointi voi parhaimmillaan olla, ja samalla välitettiin eteenpäin oppia
tarinamuotoisesta tapahtumaraportoinnista. Student path-toiminnasta jaettiin sähköisessä muodossa tietoa
avoimesti mm. yrityksen asiakaslehteen kirjoitettujen artikkeleiden muodossa.
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Tässä tehtävässä erityisesti yliopiston puoli toimi IH:na tarjoten erinäköisiä tapoja lähestyä avoimuutta ja
näyttäen konkreettisilla työkaluilla, kuinka voidaan muodostaa käytännönläheisiä tapahtuma- ja
toimintakuvauksia avoimen viestinnän pohjaksi. Yritys taas valitsi avoimuusasteen oman
liiketoimintatavoitteidensa ja kehityssuuntiensa valossa, eri kehitystapahtumien ja prosessien tilanteen, sekä
asiakkaidensa tekemien NDA-sopimusten sallimissa rajoissa.
Tehtävä 9: Luo dynamiikkaa – konfiguroi verkostoa uudelleen ja ylläpitää jatkuvaa innovointia
Student path-toiminnassa mukana ollut kehitysverkosto vaihteli hieman opinnäytteiden työstön aikana,
mutta ydinhenkilöt löytyivät joka kerta yliopiston ja/tai yrityksen sisältä. Tässä tapauksessa noin 50% IH:n
ydinverkostosta oli koko Student path-prosessin ajan mukana alusta loppuun saakka. Käytännössä nämä
olivat ne ydintahot, jotka vastasivat Go/Kill-päätöksistä ja/tai olivat mukana päättämässä
resurssikohdistamisista.
Dynamiikka toimintaan haettiin haastamalla nykykäsitteitä. Muun muassa yrityksen toimitusjohtaja pisti
itsensä likoon laittamalla asiakaslehteen alkukaneetiksi lupauksen siitä, että yhden opinnäytetyön aihe tulisi
olemaan yrityksellä noin vuoden aikajänteellä osa yrityksen jokapäiväistä toimintaa. Tämä loi positiivisen
tulospaineen IH-tutkijan, opinnäytteen tekijän ja yrityksen suunnalle. Toisaalta kun Student path-mallissa oli
mukana kolme muutakin opinnäytettä, niin yksittäiseen työhön kohdistuva kehityspaine ei tuntui lisäävän
myös toisten opinnäytteiden sujuvaa edistymistä, mikä taas näkyi myös yrityksen laittamassa panoksessa
Student path-mallin edistämiselle. Tässä kohden yrityksen johdon esimerkillinen kannanotto Student
pathissa mukana olevien opinnäytteiden tärkeyteen loi toimintaan koko prosessin lävitse kestävää
dynamiikkaa ja rakensi konkreettisella esimerkillä tehtävälle työlle merkitystä.
10.Koordinoi verkostoa ja rahoittaa innovaatiotoimintaa
Koordinointiohjat olivat löyhästi yhteisohjauksessa yliopiston ja yrityksen muodostamassa yhteis-IH:ssa.
Molemmilla tahoilla oli omat toiminnan kehittämisen yleistavoitteet, mutta kumpikin tavoitteli yhdessä
läheisempää ymmärryssuhdetta toisen toimintamalleista eli kivien ja kantojen karsimiseksi opiskelijan polulla
opiskelijasta yritysmaailman osaajaksi.
Roolitus koordinoinnissa oli karkeasti jakautunut verkostossa siten, että IH:n yrityspuoli määritteli
ideointisuuntien sytykkeitä, kun taas yliopisto tarjosi roolimääritteitä prosessiin ja haki vaihtoehtoja eri
yksilöiden parhaiden ominaisuuksien hyödyntämiseksi ja tehokkaan ryhmätyön takaamiseksi, esimerkiksi
tukien työkalutarjonnalla ja toimintamallimenetelmillä sekä raporttikirjoittamisella innovointifasilitointia ja
reflektion kautta oppimista. Yksilöiden roolimieltymysten osalta yliopiston toimesta teetätettiin mm.
osallistujatahoille Belbin-tiimityöskentelyn roolitesti. Roolitestin avulla osallistujat saivat esitietoa siitä, miten
erilaisiin ryhmärooleihin mieltyneiden ihmisten hakeutuminen pareiksi voisi tehostaa tulosten
aikaansaamista. Tehtyjen testien ja yhdessä suoritettujen kehitystapahtumien kautta haettiin
kokonaisnäkemystä ja yhteistä ymmärrystä sille, mitkä asiat edistävät Student path-mallin tulevaisuuden
kehittämistä ja mitkä eivät tuota sen ihmeempiä ahaa-elämyksiä.
Jälkikäteen reflektoiden tällaista erilaisten roolien mahdollisuuksien esilletuomista ja ihmisten mieltymysten
esittelyä olisi pitänyt tehdä enemmänkin, koska itseään tutkien voi löytää myös näkökantoja asiakaskunnan
ymmärtämiseen, jota ei pelkällä analyyttisellä tarkastelulla pysty luultavasti muodostamaan. Lisäksi omien
vahvuuksien ja heikkouksien ymmärtämisen kautta osaa nähdä maailman niin, että myös toisilla on
heikkouksia ja vahvuuksia. Esimerkiksi omien ryhmätyömieltymysten tunnistamisella voi ymmärtää sitä,
miksei tietyn kaltainen tiedonhakeminen tunnu olevan tuloksekasta ja miksi toisella tavalla toimiminen
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auttaa ymmärtämään maailmaa paremmin. Käytyjen keskustelujen valossa mieltymykset tiettyihin
toimintamalleihin voi johtaa siihen, että näitä toimintamalleja pyritään soveltamaan myös sellaisiin asioihin,
joissa toimintamallit itsessään eivät ole parhaimmillaan. Tällöin voi kysyä itseltään, että olisiko juuri nyt
tilausta joko toisenlaisille toimintatavoille tai tiimikokoonpanolle, jotta mieltymykset toimia ja tehtävien
tietotarpeet kohtaisivat parhaassa mahdollisessa kokonaisuudessa.
Tiedon kartoittamisen ja haun lisäksi olisi ollut tärkeää ottaa asiakkaita mukaan suoraan
innovaatiotoimintaan. Yrityksen asiakkailta olisi varmasti saatu uudenlaisia näkökantoja kehityssisältöihin ja
samalla olisi opittu lisää siitä, miten IH voisi kehittää Student path-mallissa myös yrityksen ja sen asiakkaiden
rajapintaa. Tässä kohden rajoittavana tekijänä oli kuitenkin yrityskentän puolelta tullut selkeä näkökanta
siihen, että asiakkaan etuna voi olla vuotaa parhaat ideat myös yrityksen kilpailijoille, koska se parantaisi
tarjontaa asiakkaiden suuntaan. Tässä kohden tullaan äärimmäisen haastavaan asetelmakenttään, johon ei
ole olemassa ”täydellistä” ratkaisua. Sisäpiirin innovoinnilla voi pyrkiä suojaamaan alkuideoille aikaa, jotta
uusilla palvelutuotteilla voidaan olla ensimmäisinä markkinoilla. Toisaalla laajemman verkoston mukaan
ottamisen estämisellä lisätään myös viivettä rakentaa ns. Minimum Viable Product, jolla ensimmäinen
markkinakokeilu voidaan aloittaa.
Yrityksen kanssa käytyjen keskustelujen valossa tuloksekkaan kehittämisen takaamiseksi myös perinteiselle
työnteolle on jätettävä oma aikansa. Vaikka tässä Student path-mallin kehittäminen olikin osa erittäin suurta
ponnistusta kehittää konkreettinen ja kestävä toimintamalli yritys – oppilaitosrajapintaan, millä case-yritys
voisi taata kestävän kehityksen jatkuvuuden myös osaamis- ja tieto-taitopotentiaalin kasvussa, niin silti
riittävän käytettävissä olevan operatiivisen työn osuudesta piti pitää huolta. Käytännössä tämä tarkoittaa
sitä, ettei erilaisia kehitystapahtumia yksinkertaisesti voi olla liiaksi, jotta osallistuvalle taholle jäisi myös aikaa
rauhoittua ja tehdä ns. ajan kanssa arkityötä. Lopulta myös todettiin se, että vaikka uusille ideoille on ns.
jatkuva tilaus, niin kannattaa keinotekoisesti viivästää erilaisten tapahtumien välejä, jotta voidaan synnyttää
pieni tietoisesti tavoiteltu patouma ideoista. Näin innovaatiotapahtuma toimii kanavana purkaa
ideapatouma, vähän kuin pitäisi leijonia pari päivää nälkäisinä, ennen kuin ne päästetään taisteluareenalle
täydessä metsästysinnossansa.
Yhteenveto
Edellä kuvatun mukaisesti IH:lle määritetyt teoriasta kumpuavat tehtävät olivat perusteltuja tähän
tapaustutkimukseen peilaten – jokaiseen ei vain ollut mahdollisuutta vastata avoimen innovoinnin
perusteisen ideologian valossa. Suurin haaste tällä kentällä olivat kehittämisessä mukana olevan yrityksen
salassapitoon, yrityssalaisuuksiin ja tulevaisuuden strategisiin kehityskohteisiin liittyvät asiat, jotka
luonnollisesti vaativat tiettyjen asioiden osalta kehitystoiminnan pitämisen ns. IH:n sisäisenä asiana.
Tulevaisuuden kannalta IH:n tulee miettiä mm. työkaluja ja toimintamalleja, joilla samanlaisissa tilanteissa
voitaisiin käsitellä asioita esimerkiksi eri abstraktiotasolla tai toisessa kontekstissa. Tässä toisessa
kontekstissa löydettävien ratkaisuiden uskotaan olevan sellaisia, että niiden tarjoamat
ratkaisumahdollisuudet eivät aukea ulkopuolisille tahoille, kun ratkaisua peilataan yrityskontekstiin.
Kuitenkin se taho (tässä esim. yritys + IH yhdessä), joka teki abstraktiotasomuutoksen, voisi mahdollisesti
tehdä ratkaisun löydyttyä käänteisen operaation ja paljastaa ratkaisun yleiselementtien sopivuuden
alkuperäisessä ongelmaympäristössä. Käytännössä esimerkiksi pelimekanismeja hyödyntäen perusongelma
ja -haasteet voidaan viedä aivan toiselle pelikentällä, missä näiden ratkaiseminen ei ole ristiriidassa
alkuperäisen pelikentän sopimus- ja tiedonjakorajoitteiden kanssa.
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Yrityksestä ja yliopistosta muodostuneessa IH:ssa osa roolijaoista oli koko prosessin ajan ns. löyhästi
määriteltyjä vetovastuun vaihdellen päästä toiseen sen suhteen, millä taholla kulloinkin tuntui olevan paras
resurssi ja/tai tietämys käytettävissään toiminnan edistämiseksi. Vastuun luonnollinen siirtymä päästä
toiseen lienee yksi peruspiirre tämän kaltaisille yhteiselle IH-malleille, mikä poikkeaa useimmiten
perusmalliksi kuvatuista IH:ien ideologisista esittämistavoista, missä IH on yksi selkeä keskittymä, johon
toiset tahot liittyvät ja IH pitää tietyt roolit itsellänsä vahvasti alusta loppuun saakka.
Suurimmat haasteet tässä tapauksessa liittyivät käytössä olevien ideoiden ja ajatusten mahdollisimman
aikaiseen laaja-alaiseen jalkauttamiseen, kun yritys näki tarvetta selvittää asioita perusteellisesti ja laajaalaista näkemystä tarpeeseen / haasteeseen rakentaen. Konkreettisesti, esimerkiksi asiakashaastatteluja
suoritettiin yksi asiakas kerrallaan, ei ryhmähaastatteluina. Toisaalta haastatelluista yrityksistä tuli todella
positiivinen kuva avoimuusasteen suhteen. Ne keskustelivat opinnäytteiden tekijöiden kanssa syvällisellä
tasolla liiketoiminnan ja liiketoimintasuhteiden kehittämisestä ja auttoivat opiskelijoita Student path-polulla
eteenpäin, vaikka opiskelijat eivät kuuluneetkaan millään tavalla haastateltavien yritysten palkkalistoille.
Tässä kohden IH:n yrityspäästä tulleilla suosituksilla oli varmasti hyvin vahva rooli prosessissa. Toisaalta asia
voidaan nähdä myös niin, että kun IH:ssa oli ydintoimijoina oikeat henkilöt, niin IH pystyi Student pathmallissa ohjaamaan verkostonsa resursseja IH:n alla toimivien opinnäytteiden tekijöiden käyttöön
tehokkaasti ja luontevasti.
Tämän IH:n jatkuvuuden kannalta on vielä mainittava se, että vaikka Student path-mallin kehittämisessä on
välillä hiljaisempia jaksoja ja vaikka prosessissa ei ole mukana koko ajan opinnäytteitä tekeviä opiskelijoita,
niin silti ideasyöteprosessi pyörii kokoajan. Jatkuva syötteiden virta luo uusia kehitysajatuksia yrityksen
toimintaan ja yritys-oppilaitos-rajapinnan parantamiseen, ja myös generoi samalla uusia opinnäytetarpeita.
Tärkeintä mallissa ei siten ole keskeistä opinnäytteiden määrä, vaan kiinteän rakenteen syntyminen, joka
pystyy luomaan opiskelijoille mielenkiintoisia opinnäyteaihioita, jotka ovat yrityksille liiketoimintamielessä
tärkeitä ja yliopistolle tutkimuksellisesti ja opintojen ohjaamisen kehittämisen kannalta uutta tietoa
tuottavia. Malli on kokemuspohjaisesti arvioiden menossa kokoajan parempaan suuntaan, mutta
kehityspolulla ollaan selvästi ottamassa vasta ensiaskeleita.
Jatkossa opiskelijoita halutaan ottaa mukaan Student pathiin yhä varhaisemmassa vaiheessa. Aiemmin
opiskelijat astuivat polulle mukaan vasta uusien opinnäytetyöaiheiden julkaisemisen jälkeen eli kun niihin oli
mahdollista hakea julkisessa hakuprosessissa. Jatkossa pyritään löytämään rinnalle myös toinen
toimintamalli, jossa syötteet aiheista tulisivat ainakin osittain opiskelijoiden suunnalta – esimerkiksi
ideakilpailutusrakenteen kautta, jossa parhaat ja luovimpien ratkaisumallien esittäjät pääsisivät
rakentamaan opinnäytetyön kuvauksia ja/tai pääsisivät ns. hakuprosessin ohi suoraan
haastatteluvaiheeseen. Näissä kilpailullisissa malleissa yritys tarjoaisi vain lähtötiedon suuntia, esimerkiksi
yleisiä kipupisteitä yrityksen edustamassa kilpailukentässä tai välähdyksiä uusimmista teknologioista, jotka
voisivat murtaa perinteisten toimintamallien rajoja – mutta se mihin nämä muutokset johtaisivat, jäisivät
opiskelijoiden visioitavaksi.
3.3 Tapausten ristiin analysointi
Seuraavassa arvioidaan ristiin, mitä samankaltaisuutta ja eroavaisuutta kahdessa tutkitussa tapauksessa
havaittiin. Tämä esitetään jäsentäen 10 IH-tehtävän avulla. Tämän jälkeen arvioidaan innovoinnin
lopputulosta eli mitä lopulta jäi käteen digikoru- ja Student path-caseista sekä pohditaan lopputulosten
erojen syitä.
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Tutkimustapausten tärkeimmät samankaltaisuudet innovaatioprosessissa
1. Määrittää innovointistrategian: innovointialue, tavoitteet, mittarit ja kannustimet. IH piti
ohjenuorat käsissään. Se määritti innovointistrategian innovointialueineen, tavoitteineen,
mittareineen ja kannustimineen. Eniten oli huojuntaa siinä, kuinka radikaaleja syötteitä pyritään
innovoimaan ja mikä oli innovoitavien asioiden oletettava kokeilutusaikajänne (viive hyväksyttävästä
ideasta kentälle vietävään testiin).
2. Kerää, yhdistelee, analysoi ja jakaa tietoa uuden tietämyksen ja uusien
liiketoimintamahdollisuuksien luomiseksi. IH:n ydinhenkilöt olivat kummassakin tapauksessa
todellisia tietämys- ja ideahubeja. Ehkä IH:n toiminnalle luonnolliseen tapaan muille osallistujille ei
karttunut lähellekään saman tasoista tietämys- ja ideakantaa. Tämä johtuu luonnollisesti ihan siitä,
että IH:n väki kiinni innovoitavassa kohteessa ”koko ajan”, kun taas osallistujat vai osassa
tapahtumista. Tästä johtuen IH:n ydinryhmällä oli merkittävä lisäetu puolellansa
assosiointimahdollisuudessa – ja lisäksi molemmissa tapauksissa ydinryhmä oli myös hyvin kyvykäs
tekemään assosiaatioita. Tärkeää oli, että IH:n ydinryhmän ihmisillä oli hyvä kemia ja jatkuva
vuorovaikutus. Samoin oli oleellista, että nämä henkilöt tarkastelivat innovoinnin kohdetta eri
näkökulmista.
3. Tarjoaa formaaleja prosesseja, työkaluja ja go-/kill-päätöksentekosääntöjä. IH formalisoi ja
suunnitteli toimintaa, mutta ei kuitenkaan liikaa. Tämä ilmiö toistui paitsi koko innovointijakson ajan
niin myös yksittäisissä innovointitapahtumissa. Tilanteen vaatiessa, mm. yllätysten sattuessa, IH
mukautti toimintaa. Yllättäviin asioihin tartuttiin kiinni uusina mahdollisuuksina ja tarvittaessa
suunnitelmia muutettiin tarpeen mukaan eli elettiin ns. hetkessä. Toisin sanoen eteneminen ei
edennyt kummassakaan tapauksessa perinteisten suunnittelukeskeisten oppien mukaisesti.
Digikorucasen ollessa innovointiprosessissa Student path-mallia 1-2 askelta aikaisemmassa vaiheessa
(ongelmien ja ratkaisuvaihtoehtojen määrittely) siinä ei ollut hypoteeseja, mittareita ja
oppiprosessitavoitteita määritelty samalla tavalla kuin Student path-tapauksessa, jossa ongelma ja
ratkaisuvaihtoehtokin oli jo lukittu. Toisaalta digikoru-casen viimeiset innovointisessiot olivat jo hyvin
pitkälle samassa innovointiprosessin vaiheessa kuin missä Student pathissakin toimittiin.
4. Tarjoaa pehmeitä mekanismeja aktivoimaan sosiaalista vuorovaikutusta ja rohkaisee
innovoimaan. Innovointiin rohkaisemisessa onnistuttiin tyydyttävästi tai hyvin – samoin kuin
sosiaalisen vuorovaikutuksen synnyttämisessä. Tässä ns. pehmeässä puolessa kummassakin
tapauksessa jäi kuitenkin vielä parannettavaa ja menetelmällistä kehitettävää, vaikka molemmissa
tapauksissa koettiin myös useita onnistumisen hetkiä. Kummastakaan tapauksesta ei juuri kuultu
sessioiden aikana tai niiden jälkeen eripuraa mielekkyydestä osallistua, tuloksesta tai tapahtuman
mukaansa tempaavuudesta.
5. Auttaa ihmisiä kehittämään yksilöllisiä ja ryhmäinnovointitaitoja. Ihmisten yksilöllisten ja
ryhmäinnovointitaitojen koulutus oli hyvin vähäistä digicoru-casessa. Totta kai työkalujen ja
menetelmien kautta opittiin sessioissa tekemällä, mikä yleensä onkin tärkeintä oppia. Myös
reflektoinnissa keskityttiin asiaan jonkin verran. Student path-casessa pidettiin myös
kahdenkeskeisiä jälkireflektiokeskusteluja – joissain tapauksissa hyvinkin pitkinä keskusteluketjuina
tarvittavina ajatusten hautomisviiveinensä. Kummassakin tapauksessa kuitenkin nähtiin jälkeenpäin,
että reflektointi oli liian vähäistä. Tämä taas vaikutti erityisesti IH:n 4-tehtävän laadukkaaseen
toteuttamiseen.
6. Tarjoaa fasilitointia ja koulutus-/valmennuspalveluita. Fasilitointi oli molemmissa tapauksissa
tärkeä IH:n tehtävä. Ilman tätä sessioista ei olisi tullut mitään. Tällä alueella olisi vielä kuitenkin
parannettavaa, mm. fasilitoinnin koulutusta fasilitaattoreille olisi pitänyt olla lisää. Tekemällä
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7.

8.

9.

10.

oppiminen oli tässäkin keskiössä, mutta se ei riitä fasilitaattorin työssä. Lisäksi sisältö- ja
prosessireflektoinnin ohella välillä olisi hyvä reflektoida myös fasilitaattorin / fasilitaattoreiden
toimintaa.
Sitouttaa asiakkaita ja muita kumppaneita innovaatiotoimintaan. Innovointiin saatiin
osallistumaan paljon IH:n ydinporukan ulkopuolista väkeä. Tämä tarkoitti sitä, että innovointikohteet
olivat kiinnostavia. IH:n sidosryhmätahojen suunnalta tulleet ideat ja ajatukset toivat
innovointikohteisiin toisaalta uutta syvyyttä ja toisaalta nostivat monesti pintaan ilmeisiä asioita,
joita IH:n ydinryhmä ei välttämättä tullut itse ajatelleeksi. Lisäksi tämä ryhmä toi uskonvahvistusta,
että ollaan oikealla polulla. Toisaalta ”ulkopuolinen” ryhmä kykeni jonkin verran myös
kyseenalaistamaan. Asiakasedustajia ei kuitenkaan osallistettu tarpeeksi hyvin mukaan. Syyt tähän
olivat kuitenkin tapausten välillä erilaisia. Student pathin innovoinnissa asiakkaiden mukaanotossa
oli mm. NDA-sopimushaasteita. Digikoru-tapauksessa IH:ssa olisi pitänyt olla enemmän osaamista
asiakkaiden osallistamiseen.
Rohkaisee avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen sekä tarjoaa työkaluja niiden edistämiseen. IH sai
aikaan kummassakin tapauksessa avoimen ja positiivisen ilmapiirin. Tietoa levitettiin myös ulospäin.
Digikorujen tapauksessa avoimuusaste oli parempi (käytännössä julkista oli kaikki, mikä ehdittiin
luoda ja viestiä) johtuen jo ihan siitä, että innovointi tapahtui osana julkista tutkimushanketta
Luo dynamiikkaa – konfiguroi verkostoa uudelleen ja ylläpitää jatkuvaa innovointia. Kummassakin
tapauksessa oli huomattavaa dynamiikkaa. Esimerkiksi yllättävien löytöjen esiin tullessa ja toistuessa
suuntaa muutettiin ja myös verkostokin melko paljon. Dynamiikka oli kuitenkin enemmän digikorucasessa kuin student pathissa innovaatiotapahtumissa vaihtuvan osallistujaväen takia. Tämä väen
vaihtuvuus taas johtui ennen kaikkea siitä, että digikoruissa oltiin varsinkin alkupuolella vasta
määrittelemässä ongelmia, mahdollisuuksia sekä vaihtoehtoisia ratkaisuja. Tällöin ei ollut siis vielä
lukittu asioita, kuten Student pathissa joiltain osin oli.
Koordinoi verkostoa ja rahoittaa innovaatiotoimintaa. Innovoinnin keskittyessä rinnakkain useisiin
asioihin resurssien ja innovointikohteiden koordinointi oli keskeisessä roolissa. Esimerkiksi Student
path-casessa neljästä eri opinnäytetyöstä saatiin inputia Student pathin kehittämiseen. Digikoruissa
eri innovointikohteita (erilaiset digikorut) oli vielä enemmän. Lopuksi on muistettava, että innovointi
kilpailee arkityön vaatimien panosten kanssa. Tämän yhtälön tasapainottamisessa IH onnistui
molemmissa caseissa melko hyvin – resurssia saatiin irrotettua innovointiin ja lähes poikkeuksetta
ulkopuolinen resurssi tuli mukaan ns. hymyissä suin.

Tutkimustapausten tärkeimmät eroavaisuudet innovaatioprosessissa
1. Määrittää innovointistrategian: innovointialue, tavoitteet, mittarit ja kannustimet. Sekä Student
path- että digikorucaseissa alustava idea tuli yritykseltä, mutta digikoru-casessa innovaatiostrategian
ja -alueen määritti tämän jälkeen yliopistoväki, kun taas Student path-casessa määrittäminen oli
yhteistoimintaa yritys- ja yliopistoväen kesken. Samalla on hyvä mainita, että IH:n syntyessä
innovointialue ja tavoitteet olivat selkeämmät Student path-casessa kuin digikorucasessa. Ratkaisun
arvoinen tavoite ja alustavat arvaukset kokeilemisen arvoisista ratkaisuista olivat jo alussa tiedossa
Student path-casessa, kun taas digikoruissa ratkaisun arvoisia ongelmia ja alustavia digikorideoita
vasta alettiin kartoittamaan. Toisaalta digikoru-casessakin oli heti alussa lukittu yleinen kehittämisen
kohde eli digitaaliset korut, mutta alussa ei ollut oikein edes alkuarvauksia, että mistä lähdetään
liikkeelle. Hyvin puhtaalta pöydältä lähdettiin siis liikkeelle. Kuten aiemmin mainittiin, niin Digikorucasessa IH:n voi luonnehtia startanneen 1-2 askelta aikaisemmassa innovaatioprosessin vaiheessa
kuin Student pathissa.
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2. Kerää, yhdistelee, analysoi ja jakaa tietoa uuden tietämyksen ja uusien
liiketoimintamahdollisuuksien luomiseksi. Tietämyksen ja ideoiden yhdistelyssä huomattavin ero oli
siinä, että digikoru-casessa oli mukana 3-4 kertaa enemmän ihmisiä kuin Student path-casessa, mutta
toisaalta digicoru-case kesti ajallisesti jonkin verran kauemmin kuin Student path-case. Kuitenkin
aikaankin suhteutettuna digicoru-caseen osallistui enemmän ihmisiä, mikä loi IH:lle omat
lisähaasteensa tässä kyseisessä tehtävässä.
3. Tarjoaa formaaleja prosesseja, työkaluja ja go-/kill-päätöksentekosääntöjä. Formalisointiin
liittyen innovoinnin kokonaisraamituksen määritti Student path-casessa yliopisto yhdessä yrityksen
kanssa ja digikoru-casessa yliopisto. Sen sijaan yksittäisten innovointitapahtumien formalisoinnissa
yliopistolla oli keskeisempi rooli molemmissa tapauksissa. Päätöksenteossa oli eroa. Student pathissa
se oli enemmän kallellaan yrityksen suuntaan ja digikoruissa yliopiston suuntaan. Kummassakin
tapauksessa huomioitiin kuitenkin kumppaninäkemykset.
4. Tarjoaa pehmeitä mekanismeja aktivoimaan sosiaalista vuorovaikutusta ja rohkaisee
innovoimaan. Pehmeiden mekanismien tarjoamisen ja rohkaisemisen osalta ei ollut tapausten välillä
suurta eroa IH:n toiminnassa.
5. Auttaa ihmisiä kehittämään yksilöllisiä ja ryhmäinnovointitaitoja. Tässäkään tehtävässä ei ollut
tapausten välillä suuria eroja.
6. Tarjoaa fasilitointia ja koulutus-/valmennuspalveluita. Digikoru-casessa IH:n väki käytti
fasilitoinnissa räikeämmällä skaalalla erilaisia fasilitointimenetelmiä. Tämä johtui pääasiassa
innovaatioprosessin aikaisemmasta vaiheesta ja sitä kautta epävarmemmasta tavoitteesta. Tarvittiin
siis erilaisia kokeiluita nostaa esiin syvällä pinnan alla piilossa olevat ideat ja tietämys.
7. Sitouttaa asiakkaita ja muita kumppaneita innovaatiotoimintaan. Molemmissa tapauksessa IH sai
ihmisiä helposti mukaan innovoimaan eli aihe kiinnosti. Digikoru-casessa oli kuitenkin paljon
enemmän ns. vierasta väkeä ja ryhmä oli myös heterogeenisempi. Digikoru-casessa olisi ollut
mahdollista sitouttaa asiakkaita enemmän mukaan, mutta aika- ja osaamispula vesitti tämän.
Student path-casessa asiakkaiden mukaan ottoa esti ennen kaikkea salassapitoasiat.
8. Rohkaisee avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen sekä tarjoaa työkaluja niiden edistämiseen. Digikorucase oli huomattavasti avoimempi kuin Student path-case. Tätä selittää ensinnäkin se, että digikoruja
innovoitiin julkisessa tutkimushankkeessa – ja toisekseen se, ettei digikoruissa ollut aikaisempia
bisneskytkentöjä eri tahojen välillä. Student path-casessa avoimuutta rajoittivat salassapitoasiat.
9. Luo dynamiikkaa – konfiguroi verkostoa uudelleen ja ylläpitää jatkuvaa innovointia. Digikorucasessa oli innovoinnissa mukana ulkopuolista ja heterogeenista väkeä (mm. humanistit, taitelijat,
terapeutit, muotoilijat) isommalla vaihtuvuudella mukana kuin Student path-casessa. Tästä johtuen
poikkeavia näkökulmia pystyi syntymään enemmän digikoru- kuin Student path-tapauksessa. Pääsyy
tähän oli erot syntyvien lopputulosten epävarmuudessa. Digikorujen saaminen markkinoille asti oli
melko monta pykälää epävarmempaa kuin Student path-toimintamallin juurtuminen case-yrityksen
toimintaan. Huomioitavaa kuitenkin on, että Student pathissakin päästiin vasta tiettyyn pisteeseen
asti ja jatkoa on vielä paljon luvassa. Tämä tulee tarkoittamaan myös uusien kumppaneiden
kytkemistä innovaatioverkostoon.
10. Koordinoi verkostoa ja rahoittaa innovaatiotoimintaa. Student pathissa verkoston
koordinointivastuu oli jaettu yrityksen ja yliopiston välille, kun taas digikoruissa koordinoinnista
vastasi yliopisto. IH:n rahoitus tuli digikoruihin Tekesiltä ja tutkimuslaitoksilta. Student pathin
kehittämiseenkin saatiin valtion rahaa, mutta yritys sijoitti kehittämiseen merkittävästi enemmän
ajallista ja taloudellista panosta kuin digikoru-casessa.

153

Tutkimustapausten erot arvioiden lopputuloksen suhteen
Innovoinnin epävarmuuden vähentämisen näkökulmasta IH:n voi sanoa toimineen paremmin IH:n ydintiimin
koostuessa yliopiston ja yrityksen yhteisedustuksesta eli Student path-casessa. Tämä ei ole sinänsä mikään
yllättävä tulos. Ennemminkin on tärkeää pohtia, miksei tällaisia yliopiston ja yrityksen välisiä tiiviisti yhdessä
toimivia kokoonpanoja synny tarpeeksi usein. Yksi syy tälle on tietenkin innovoitava kohde. Yritykset eivät
käytä aikaansa, rahaansa tai muitakaan resurssejansa, jos kohde ei tarjoa heille riittävästi uusia
liiketoimintamahdollisuuksia tai edistä yrityksen elinkelpoisuuksien edellytyksiä (esim. kasvanut tieto- ja
osaamispotentiaali). Vaikka ehkä näyttääkin siltä, että tuloksia odotetaan edelleen liiketoiminnan
näkökulmasta nopeasti, niin tuloksia ollaan valmiita myös odottamaan. Pitkän aikajänteen tuloksille
odotetaan kuitenkin loogista ajatusmallia, jolla tulosten uskotaan hyödyntävän yritystä jollain aikajänteellä.
Tässä on lopulta kyse epävarmuudesta. Uskoako vaiko eikö- riskinotto jää lopulta yrityksille, mutta polun
pitäisi olla kirkkaasti ja selvästi jäsennetty, että ollaan valmiita hyppäämään junaan. Ehkä juuri tuosta pitkän
aikajänteen näkyvyyden hämärtymisestä maailman menon nopeutuessa ja sitä kautta epävarmuuden
kasvaessa on syntynyt hyvinkin ristiriitainen tilanne, että pitäisikö yliopiston tukea elinkeinoelämää
enemmän pidemmän tähtäimen radikaaleissa innovaatioissa vai inkrementaalissa parantamisessa. Nopeat
(väli)tulokset eivät kuitenkaan ole pois suljettuja radikaalimmassakaan innovoinnissa, mutta toimintatapoja
on varmasti muutettava jatkossa paljonkin. Vuorovaikutusta, iteraatiokierroksia sekä konkreettista yhdessä
tekemistä on lisättävä huomattavasti osapuolten välillä. Tulisi lähteä kokeilemaan epävarmoja asioita
nopeasti yhdessä ja oppimaan niistä.
Mitä sitten olisi pitänyt tai voinut tehdä digikoru-casessa toisin, jotta olemassa olevat koruyritykset tai jotkut
muut tahot olisivat tulleet vielä aktiivisemmin mukaan innovointiin ja jatkaneet innovointia
tutkimushankkeen jälkeen? Tai kääntäen, oliko lähtökohta väärä, kun alustava digikoruidea tuli sellaiselta
taholta, joka ei ollut lopulta yrityksen omistajavaihdoksen seurauksena digikoru-innovoinnissa mukana? Vielä
tärkeämpi asia oli se, ettei digikorujen lähtöidean keksinyttä henkilöä saatu lopulta mukaan innovointiin –
johtuen edellä mainitusta yrityksen tilanteen muutoksesta. Sen sijaan Student pathin tapauksessa idean
luonut yritys ja henkilöstö jatkoivat myös innovoinnin myöhemmissä vaiheissa vahvasti mukana IH:ssa.
Ainakin tämän tapaustutkimuksen perusteella tämä oli parempi lähtökohta lopputuloksen kannalta kuin
”puhtaasti” yliopistovetoinen IH.
Voidaankin spekuloida, että jos IH on yliopistopainotteinen ja ideat tulevat sieltä, niin silloin niitä pitäisi
pystyä testaamaan hyvin nopeasti yrityksissä ja käytäntöympäristöissä. Tässä nopeat hyötyjen osoittamiset
ovat nykyaikana elintärkeitä, sillä ilman näitä, yrityksiä tuskin saadaan tarttumaan yliopistovetoisiin (eikä
muihinkaan) ideoihin. Vasta yhteisen tarttumapinnan löydyttyä voidaan miettiä yhdessä sopivaa IH:n
kokoonpanoa. Näin ei kuitenkaan digikorujen tapauksessa tapahtunut. Toisaalta ituja jäi kuitenkin yrityksiin
ja yksityisille ihmisille. Lisäksi radikaaleille uusille asioille on hyvin tyypillistä ns. hautomisaika sekä oikea
ajoitus viedä ideat markkinoille. Esimerkiksi digitaaliset kellot löivät aikanaan läpi, eivätkä sveitsiläisen
kellonvalmistajat nähneet niiden potentiaalia ja jäivät tässä kohden kehityksen kelkasta. He olivat kyllä olleet
eturintamassa innovoimassa digitaalisia kelloja, mutta hylkäsivät idean, kun niiden aika ei vielä ollut heidän
arvion mukaan käsillä (Furr ja Dyer, 2014). Vastaava tilanne oli myös mm. Nokian kosketusnäytöllisissä
puhelimissa. Toisaalta on samaan hengenvetoon todettava, että ”toivotaan toivotaan”-asenne ei ole
ennenkään vienyt ketään pitkälle, ehkä yksittäisiä onnenkantamoisia lukuun ottamatta. Maailmassa on
tietenkin valtava määrä innovaatiokuiluun pudonneita hyviä ideoita, jotka viedään vasta myöhemmin
käytäntöön ja kaupallistetaan. Hyvä kysymys on, että pitääkö ensin odottaa markkinoiden heräämistä vai
tulisiko itse luoda kysyntä. Kummassakin näkökulmassa ovat hyvät ja huonot puolensa.
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Voiko tutkimustapausten tuloseroja selittää innovointikohteiden tai toimintaympäristön erilaisuudella?
Casejen lähtökodat, innovointiympäristöt ja tavoiteasetanta olivat omalla tavallaan erilaisia. Edellä jo
mainittiin, että Student path idea syntyi yrityksessä ja yritys myös teki ihan ensimmäisen nopean kokeilun,
jonka aikana IH -rakenne syntyi ja pallo lähti tässä vierimään eteenpäin. Digikorujen alkuidea syntyi myös
yrityksessä, mutta yritys ja idean isä ei ollut käytettävissä innovoinnissa. Lisäksi Student path-casen yrityksellä
oli jo pientä aiempaa kokemusta yksittäisistä opinnäytetöistä eli jotkin piirteet innovoinnin kohteesta olivat
sille jo ennestään tuttuja. Tätä kautta yritys oli saattanut nähdä jo oppimisprosessiin ja kasvamiseen liittyviä
haasteita ja ehkä oli siten valmiimpi hyppäämään isomman haasteen kimppuun. Sen sijaan digikorujen
innovointiin kytköksissä olevilla tahoilla ei ollut aikaisempia kokemuksia digitaalisten korujen innovoinnista,
kehittämisestä, valmistuksesta tai myynnistä. Osa oli kyllä kuullut digitaalisista koruista ja osalla oli myös
ideoita niistä, mutta sen pidemmälle kehittämistä ei ollut jatkettu.
Casejen välillä oli eroa ideoiden radikaaliudessa ja tuttuudessa. Digikorut olivat ihmisille huomattavasti
”oudompi” asia kuin perinteinen opiskelijapolkumalli. Tämä näkyi jo ihan siinä, että kuinka nopeasti ihmiset
ymmärsivät asian, kun heille siitä kerrottiin. Opiskelijapolku omaksuttiin huomattavasti helpommin kuin
digikorut. Student pathin kohdalla ensikommentti oli usein tyyliä ”hyvältä kuulostaa”, kun digikoruissa se oli
”mikä juttu tämä oikein on?”. On täysin selvää, että digikoruissa sekä kysynnän että teknologinen
epävarmuus oli täysin eri kokoluokkaa kuin Student path-casessa. Hyvä esimerkki tästä on se, että Student
pathissa asiakkaat/markkinat olivat jo olemassa, mutta digikoru-casessa näitä ei vielä ollut. Keneltä menet
kysymään käyttökokemuksia tai tarpeita, kun käyttäjiä ei ole?
Toisaalta Student path-casessakin oli radikaaleja piirteitä – ainakin innovoivan yrityksen näkökulmasta.
Yrityksellä oli ennestään vain satunnaista kokemusta yksittäisten opiskelijatöiden osalta ja yritys oli teetätetty
töitä enemmän ammattikorkeakoulun lopputöinä kuin tieteellispainotteisimpina yliopiston lopputöinä.
Student path-casesta teki radikaalin myös se, että pk-sektorin yritys otti yhtä aikaa neljä täysimääräistä
opinnäytettä prosessiin, mikä ei ole tavanomaista edes suurimmalle osalle suomalaisten yritysten
toimintamalleissa. Pk-yrityskentässä tällainen tulevaisuuden luotaus on lähes ennenkuulumatonta
kokoluokassaan, eikä yliopistollakaan ole aiempaa kokemusta tällaisen prosessin mahdollisista haasteista ja
mahdollisuuksista. Lisäksi terminologisesti on hyvä tuoda esille se, että kun ulkopuolisille kerrottiin
opintopolkumallista he kyllä antoivat ymmärtää ymmärtäneensä asian (tutumpi termi kuin digikorut ja
helppo liittää olemassa olevaan kontekstitietoon), mutta kun asiaa keskusteltiin lisää, niin kävi nopeasti
ilmeiseksi että Student path-rakenne oli ymmärretty väärin. Juurikin yllä esitetty poikkeuksellinen määrä ja
siihen liittyvät kaikki synergiamahdollisuudet sekä tiedon leviämispotentiaalit olivat ihmisten vaikea
ymmärtää ennen kuin asiaa avattiin ruohonjuuritasolla. Sama haaste oli ilmeinen digikoruillekin, mutta eri
syistä.
Erona tutkimustapausten välillä oli myös se, että innovointikohteet olivat niissä hyvin erilaisia. Digikorucasessa keskityttiin uusien tuotteiden ja niiden liiketoimintamallien innovointiin, kun taas Student pathcasessa innovoinnin kohteena oli opintopolun johtamis-, ohjaus- ja tiedon siirtymämallien innovointi. Tätä
innovointikohde-eroa ei kuitenkaan pidetty merkittävänä lopputuloksen kannalta. Idean radikaaliuden lisäksi
lopputuloksen eroa selittää nimenomaan IH:n toiminta ja organisointi eli käytännössä innovaatioprosessi,
mitä käytiin läpi tämän kappaleen alussa.
Yksi iso kysymys on, että vietiinkö digikorut tutkimushankkeen alla toimivan IH:n avulla riittävän pitkälle vai
olisiko epävarmuutta voinut vielä vähentää jollain tavalla? Mm. koemyyntierän valmistaminen ns. upeasta
minimituotteesta (ns. awesome minimum product) ja kauppaaminen olivat esillä, mutta sen nähtiin menevän
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julkisen tutkimushankkeen rajojen yli – niin tutkijoiden kuin myös rahoittajatason puolesta. Toisaalta juuri
tämä, ns. markkinakokeilemisen kohta innovaatioprosessissa on nähty merkittäväksi, koska vasta siinä
selviää, onko uudella tuotteella laajempaa todellista kysyntää (Furr ja Dyer, 2014). Tutkimushankkeen aikana
kyllä jo löydettiin potentiaalisia innovaattori- ja aikaiset omaksujat-käyttäjiä. Moni näistä sanoi, että ostaisi
digitaalisia koruja heti, jos niitä olisi myynnissä. Toisaalta on aina helppoa sanoa tekevänsä jotain, mutta
todellinen käyttäytyminen on kokonaan toinen asia. Mutta joka tapauksessa tähän kohtaan
innovaatioprosessia täytyisi luoda uusia keinoja epävarmuuden vähentämiseksi. Muuten tulos on
perinteinen eli saadaan valmiiksi prototyyppejä, joista aikaiset omaksujat ovat kiinnostuneita, mutta kehitys
tahtoo pysähtyä tälle rajaviivalle. Lopuksi on kuitenkin hyvä todeta vielä se, että ehkä tässä tapauksessa
digikorujen olikin tarkoitus pudota innovaatiokuiluun eli prototypioidut ideat eivät olleet yksinkertaisesti
riittävän hyviä tai ne eivät ratkaisseet tarpeeksi merkittävää ongelmaa tai sitten aika vain ei yksinkertaisesti
ollut niille kypsä. Kuitenkin digitaalisten korujen ns. halpisversiot tuntuvat vetoavan hyvin lapsiin ja aikuiset
ostavat näitä välkkyviä leluja ja muovikoruja lapsillensa lähinnä viihdekäyttöön. Kysyntää on siis olemassa,
mutta onko sitä myös silloin, kun puhutaan vaikkapa satojen eurojen design-hopeakoruista, jotka ratkaisevat
jonkun terveydenhuollon ja hyvinvoinnin ongelman?

4.YHTEENVETO JA JATKOTUTKIMUSTARPPEET
Tässä artikkelissa esitettiin ensin kirjallisuuden perusteella luotu tieteellinen malli, kuinka IH voisi johtaa
radikaalin ja avoimen innovoinnin epävarmuutta. Malli jaettiin kolmeen johtamisteemaan – asioiden,
ihmisten ja avoimen innovoinnin johtamiseen. Yhteensä malliin löydettiin 10 erilaista keinoa epävarmuuden
vähentämiseksi. Näistä keinoista muodostettiin IH:n tärkeimmät tehtäväalueet. Koska pk-yrityksillä on
radikaalissa innovoinnissa haasteita resurssi- ja osaamispulan takia, niin yhdeksi ratkaisumalliksi miellettiin
mahdollisuus hyödyntää niiden innovoinnin tukena yliopistoja ja oppilaitoksia. Tämän takia luotua
teoreettista mallia sovellettiin nimenomaan pk-yritysten ja yliopistojen väliseen yhteistyöhön. Tämä tapahtui
kahden tutkimustapauksen avulla, joista toisessa innovoitiin digitaalisia koruja ja toisessa Student pathopintopolku-mallia. Luotu teoreettinen kehikko soveltui hyvin näiden tapausten analysoimiseen eli ainakin
näiden kahden tapauksen perusteella malli oli toimiva. Sen avulla saatiin nostettua esiin käytännön
toiminnan ominaispiirteitä ja myöskin vertailtua tutkimustapauksia keskenään. Tutkimuksen tavoite ei ollut
sinänsä selvittää, mitkä johtamisalueet ja yksittäiset tehtävät IH:n toiminnassa erityisesti painottuvat, vaan
pyrkiä ymmärtämään mallin yleistä soveltuvuutta käytännölliseen IH:n toimintaan. Kahden
tutkimustapauksen perusteella voi sanoa, että kaikkia kolmea IH:n johtamisteemaa tarvitaan ja myös kaikki
10 yksittäistä IH-tehtävää ovat tärkeitä. Laajemmin tuloksia ei kuitenkaan tämän tutkimuksen perusteella voi
yleistää.
Empiirisen tutkimuksen perusteella teoreettiseen malliin voisi lisätä omaksi tehtäväkohdakseen yhteisöllisen,
nopean ja kokeilevan kehittämisen. Tämä on juuri se keino, jonka avulla voidaan selvittää epävarmoja asioita
ja oppia niistä. Toisaalta tämän tehtävän voi myös katsoa lukeutuvan mallissa jo oleviin tehtäviin - erityisesti
formaalien prosessien tarjoamisen ja dynamiikan luomisen alle. Myös hypoteesien sekä kokeilujen
tavoitteiden ja mittareiden asettaminen kuuluvat tähän teemaan. Kokeiluja tehtiin sekä Student path- että
digikorucasessa paljon, mutta kokeilujen suunnittelussa, toteuttamisessa ja reflektoinnissa on vielä
parannettavaa. Myös muualla on havaittu vastaavia haasteita näissä kokeilevan kehittämisen osa-alueissa
(Furr ja Dyer, 2014). Yhteisöllisestä näkökulmasta on tärkeää pyrkiä ottamaan asiakkaita aktiivisesti mukaan
kokeiluihin – erityisesti todentamaan hypoteesien paikkansa pitävyyttä ja sitä kautta vähentämään kysynnän
epävarmuutta. Ratkaisun teknistä epävarmuutta taas voi vähentää teknologiakumppaneiden kanssa
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tehtävillä teknisillä kokeilla. Kokeilut ovat ehkä tärkein keino epävarmuuden vähentämisessä radikaalissa
innovoinnissa ja auttavat siten ylittämään innovointikuilun. Suunnitelmat, tieteelliset paperit,
seminaariesitykset yms. materiaalit eivät auta innovaatiokuilun kohdalla muuten kuin luomaan
lisähypoteeseja mahdollisista seuraamuksista/skenaarioista. Mutta vain konkreettisen tekemisen ja
testaamisen kautta saadaan evidenssiä todellisista seuraamuksista ja voidaan alkaa ymmärtämään paremmin
syy – seuraus-suhteita.
Tutkimustulosten käytännön vaikutukset
Kahden tutkimustapauksen perusteella voi sanoa, että IH:ssa on potentiaalia tukemaan pk-yritysten
radikaalia innovaatiotoimintaa. Radikaaliudelle ovat kuitenkin omat asteensa (esim. luodaanko uutta
yritykselle, toimialalle vai koko maailmalle). IH:n täytyy keskittyä radikaaliuden asteen mukaan eri asioihin.
Luotaessa uutta yritykselle aikaisempaa tietoa ja käyttäjiä/asiakkaita jo löytyy muulta tai jopa omasta
organisaatiosta. Siten ongelmia ja ratkaisujakin on sitä kautta löydettävissä ja sovellettavissa omaan
toimintaan. Lisäksi omaan toimintaan sopivien ratkaisujen kokeilemiseenkin oli testausryhmät melko
helposti saatavilla. Student pathin innovointi oli näistä kahdesta tapaustutkimuksesta lähempänä tällaista
toimintaa, vaikka myös siinä oli epävarmuuksia lopputuloksessa ja keinoissa. Digikoru-tyyppisessä uusien
ratkaisujen ja markkinoiden luomisen tilanteessa vakiintuneita asiakkaita/käyttäjiä ja markkinoita ei vielä
ollut olemassa. Tällaisissa ympäristöissä ongelma- ja tarvetietoa ei ole löydettävissä juuri mistään, vaan sitä
täytyy lähteä kokeillen ja hapuillenkin kaivamaan. Aluksi ei edes tiedä, että mistä kannattaisi lähteä liikkeelle.
Verkostoitumisen ja eri kokeilujen jälkeen alkoi kuitenkin löytyä niistä innostuneita ihmisiä sekä hahmottua
profiilien tunnistamisen kautta kohderyhmiä. Nämä ryhmät olivat käytännössä relevantein ryhmä, jonka
kanssa innovointia oli järkevintä jatkaa.
Mikä on sitten yliopiston rooli eri radikaaliustason innovoinnissa? Suomalaisessa ympäristössä voisi
äkkiseltään mieltää asian siten, että pelkkää inkrementaalia innovointia tuettaessa IH:n kaltaiset mekanismit
ovat ”liian lähitulevaisuuskatseisia”. Tällaisessa innovoinnissa parhaita tukimekanismeja löytyisi esimerkiksi
konsulttimaailmasta. Toisaalta radikaalisti uutta luotaessa, jolloin markkinatkaan eivät ole vielä
muotoutuneet, niin löydetäänkö IH:iin innokkaita yritysedustajia mukaan puhaltamaan yhteen hiileen?
Digikorut kuuluvat tällaiseen maailman tasolla radikaaliin ryhmään, mutta ratkaisevatko ne tarpeeksi
merkittäviä ongelmia, tarjoavatko ne kutkuttavaa uutta ja lisäarvoa ns. piileviin tarpeisiin tai voisivatko ne
vain yksinkertaisesti olla ns. must have tuote? Toisaalta asian voi kääntää niin, että innovoinnin ja
tutkimuksen kohde erotetaan toisistaan, vaikka saman asian ympärillä pyöritäänkin. Student pathissa ja
digikoruissa tilanne oli nimenomaan näin. Vaikka yliopiston tutkijaväkeä osallistui sekä Student pathin että
digikorujen kehittämiseen, niin heidän päätehtävä oli kuitenkin tutkia ja kehittää innovaatioprosessia, joka
tukee radikaalia innovointia, uudenluomista ja oppia uuden synnyttämisestä nopean kokeilevan
kehittämisen menetelmin. Tästä teemasta syntyi myös useita tieteellisiä julkaisuja.
Hyvä lähtökohta on kuitenkin se, että yliopistojen tulisi tuottaa tietämystä ja ratkaisuja isoihin ongelmiin ja
myös auttaa tunnistamaan näitä ongelmia. Tämä vaatii yleensä pidemmän aikajänteen tähtäintä. Toisaalta
sen ei pidä estää konkreettisen työn aloittamista nopeammin – pienesti kokeillen ja uutta tietämystä luoden
teknologiasta ja kysynnästä. Palataanpa tähän liittyen vielä Student path-caseen. Vaikka yksittäisiä
opiskelijatöitä on tehty yrityksiin ties kuinka kauan, niin onko niitä merkittävissä määrin tehty suomalaisessa
kontekstissa ja eritoten teollisessa kontekstissa aidosti elinkeinoelämää ja opiskelijaa palvellen?
Elinkeinoelämän toimijoiden haastattelujen perusteella opinnäytteiden edistäminen on nähty palvelevan
enemmän oppilaitosten tarpeita eli aito win-win asetelman löytäminen on ollut ja on edelleen haastavaa, ja
juuri siksi tällainen innovaatio on erittäin tärkeä. Haastamalla nykyisen valtavirtatoiminnan voidaan
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tutkimuksen ja yhdessä tekemisen opin kautta kääntää koko asia päälaelleen. Ja juuri sitä Student pathin
innovoinnissa on haettu eli ajatellaan todellisten asiakkaiden eli yritysten ja opiskelijoiden etua niin että, että
opinnäytetyöt syntyvät aikaisempaa nopeammin ja laadukkaammin. Tätä kautta hyöty tulee myös lopulta
oppilaitoksille. Kun malli leviää ja edelleen kehittyy, se voi olla todella radikaalin muutoksen lähde. mikä
hyödyttää pitkällä tähtäimellä koko suomalaista kansantaloutta. Tekemällä samat asiat eri tavalla kuin muut
on yksi radikaalin innovoinnin perusajatus (Tuulenmäki, 2010). Toisaalta se on sanottava, ettei Student pathin
mallin peruselementit ole itsessään ainutlaatuisia – vastaavia aloitteita ja ideologioita ajetaan toki eteenpäin
eri puolilla maailmaa. Tämä on kuitenkin nähtävä vahvuutena, ei ongelmana tai ylitsepääsemättömänä
haasteena. Maailman luokan asiat on tehtävä oikein suomalaisessa kontekstissa, meidän osaamisiamme
parhaiten hyödyntäen ja maailman käytäntöjä haastaen. Ei diskuteerata siitä, miten asiat on tehty Ruotsissa,
vaan tehdään ne niin kuin ne elinympäristöömme parhaiten sopivat ja yhteiskuntamme kehitystä parhaiten
palvelevat.
Tämän tutkimuksen perusteella näyttää, että suomalaisessa ympäristössä toimii hyvin sellainen IH:n rakenne,
jossa ydinryhmässä on mukana sekä yliopiston että elinkeinoelämän väkeä, kuten toteutui Student pathcasessa. Sen sijaan digikoru-casessa elinkeinoelämän toimijat eivät olleet mukana IH:n ydinryhmässä, vaan
vasta sitä seuraavalla tasolla. Tällöin he eivät olleet samalla tavalla mukana päivittäisessä päätöksenteossa ja
tekemisessä. Vuorovaikutusta oli siten huomattavasti vähemmän kuin Student path-casessa. Student
path:ssa oli myös tärkeässä roolissa se, että yksi yritys otti tehtäväkseen olla ydinryhmässä mukana
kehittämässä uuden innovatiivisen opiskelijapolkumallin itselleen. Yritys näki siitä selkeän arvon itselleen
sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Digikoru-casessa tällaista veturia ei löytynyt elinkeinoelämän puolelta.
Lopputulos oli, että Student pathissa saavutettiin win-win-win, jossa hyötyjinä olivat yritys, opiskelijat,
tutkijat ja yliopisto. Sen sijaan digikoruissa näistä puuttui ainakin nopeana hyötyjänä elinkeinoelämä.
Oli kyse sitten miten radikaalista innovoinnista tahansa, niin keskeisessä roolissa on elinkeinoelämän ja
yliopiston syvällinen yhteistyö, joka voi konkretisoitua jossain vaiheessa yhteisenä IH:na. Syvällinen yhteistyö
voi syntyä vain sillä, että kumpikin taho tunnistaa melko nopeasti hyötypotentiaalin yhteistyöstä, oli se sitten
havaittavissa lyhyellä, pitkällä, tai molemmilla tähtäyksillä. Kun potentiaali on tunnistettu, niin sen jälkeen eri
tahot kyllä aivan luonnollisesti allokoivat yhteistyöhön resursseja. Tämä taas mahdollistaa mm. yhdessä
innovoinnin ja syvällisen vuorovaikutuksen, sekä osin myös yhteiseen mutta epävarmaan tulevaisuuteen
panostamisen. Ehkä näin kirjoitettuna tämä on helpolta kuulostava yhtälö, joka on kuitenkin käytännössä
vaikea toteuttaa ja eritoten alkuinnostuksen jälkeen ylläpitää. Yksi syy tälle on, etteivät käynnissä olevien
tutkimushankkeiden teemat yksinkertaisesti kohtaa helposti käytännön toimijoiden tarpeiden kanssa –
vaikka hankkeet olisivat yhdessä rakennettujakin. Kuitenkin tutkimuksellisesti tähtäys on luonnostaan
useiden vuosien päässä tulevassa ja teollinen tähtäys on taas lähempänä nykypäivää ja heti sovellettavaa.
Asiaa voi spekuloida monelta kantilta, mutta taustalla näyttää kuitenkin olevan hyvin perinteinen ilmiö eli
toimijoiden tullessa eri ympäristöistä ne asettavat tavoitteet eri aikajänteille ja mittaavat tuloksia hyvin
toisistaan poikkeavin mittarein. Haaste on tällöin paljolti siinä, kuinka saada elinkeinoelämän toimijat ja
tutkijat puhumaan riittävän samaa kieltä, että yhteinen tavoitetila ja kipinä löytyy luontevasti samojen
teemojen ympäriltä. Samalla löydetään toisista täydentävää osaamista. Tämä vaatii yhteistyön alkuvaiheessa
ennen kaikkea sopivia ihmisiä ja kärsivällisyyttä sekä joustavuutta kummassakin päässä – käytännössä aikaa
rakentaa yhteistyötä ja yhteistä käsitteistöä sekä löytää yhteisiä kiinnostavia asioita. Suomalaisesta
soraviivaisuudesta ja kärsimättömyydestä pitäisi päästä jonkin verran eroon, jotta tämä voisi onnistua. Kun
merkittävä käytännön ongelma ja tutkimus-gap kohtaavat, niin tällöin kohtaavat myös yhteiset tarpeet ja
silloin ollaan ideaalitilanteessa. Toisaalta, tämä ei ole ainoa tie hyvään tulokseen, tai onnistumisen ainoa
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avaintekijä, kuten aiemmin mainittiin – kehittäminen (esim. Student path-malli) ja tutkimus (esim.
innovointiprosessin tutkimus) voivat kohdistua eri asioihin ja silti voidaan saavuttaa kaikkia tahoja
mielekkäästi palveleva lopputulos.
Lopuksi on vielä hyvä todeta, että elinkeinoelämän innovaatiotoimintaa ja yliopistojen tieteellistä
tutkimustoimintaa palvelevan IH:n ydintehtävä tulisi ainakin alkuun olla yliopiston ja elinkeinoelämän
rajapinnan kehittäminen, jotta eri osapuolet näkisivät potentiaalin, että yhteistyön tuloksena voi syntyä
merkittäviä pidemmän tähtäimen hyötyjä. IH on siten dynaaminen rakenne, missä idea tai tunnistettu
ongelma voi olla lähtöisin mistä tahansa lähteestä. Vasta sitten katsotaan, keitä se voisi erityisesti kiinnostaa
ja miten rattaat laitetaan todella pyörimään. Näkemystemme mukaan yliopistolla pitäisi olla tiimi
pyörittämään IH-toimintaa ja sen jäsenillä pitäisi olla myös varattu konkreettisesti aikaa IH-toimintaan – ei
vain tutkijoina vaan myös kehittämisestä ja liiketoiminnasta aidosti innostuneina yksilöinä, jotka saavat
elinkeinoelämän ja tieteellisen tutkimuksen kohtaamaan. Käytännössä tämä tiimi toimisi siis verkoston
rakentajina, mutta samalla myös toiminnan liikkeelle panijoina. Student path-malli toimii LUT:lla tällä tavalla
yhdellä osastolla opinnäytetöiden ja elinkeinoelämän yhdistäjänä – ja nyttemmin siihen on tuotu mukaan
myös tieteellistä tutkimusta. Toisaalta LUT:lla on aloittanut myös ns. Firmatiimi, joka toimii yliopistotasolla
elinkeinoelämän tarpeiden ja opinnäytetöiden yhdistämismekanismina. Jatkossa Student pathilla,
firmatiimillä ja muilla vastaavilla mekanismeilla, yrityselämän ja oppilaitosmaailman rajapinnassa on varmasti
opittavaa toisiltansa.
Jatkotutkimustarpeet
Jatkossa olisi hyvä tutkia lisää, että kuinka elinkeinoelämää, tutkimusta ja opetusta yhdistävät IH:t
konreettisesti syntyvät – ja mikä IH:ssa on pysyvää ja mikä dynaamista. Edellä esitettiin, että yliopiston sisällä
olisi hyvä olla melko pysyvä IH-tiimi, joka luo verkostoja ja ali-IH:ja aina idean, tarpeen, tutkimuslöydön tms.
perusteella. Tämä näkemys perustuu kuitenkin vielä niin vähäiseen empiiriseen aineistoon, että sitä on syytä
kyseenalaistaa. Muita vaihtoehtoja tulisikin edelleen kartoittaa ja suorittaa niistä nopeita kokeiluita. Se on
kuitenkin selvää, että elinkeinoelämän ja yliopistomaailman rajapintaan tarvitaan uusien mekanismeja.
Nykyinen toiminta on usein silkkaa rahan tuhlausta, mihin Suomi Oy:lla ei ole varaa.
Lisäksi näyttäisi olevan tarvetta myös IH:ien tutkimiseen yritysvetoisissa ekosysteemeissä tai jopa ihan
yksittäisen organisaation sisällä. Sinänsähän tässä artikkelissa käsitelty Student path alustavasti sivusi tätä
teemaa, mutta konkreettisesti tarvittaisiin lisää kokemustietoa siitä, kuinka organisaatioiden sisäiset IH:t
toimivat. Erityisesti näyttää sille, että pidempään toimineissa organisaatiossa tunnutaan keskittyvän usein
liikaa ns. suorittavaan toimintaan eli nykyisten tuotteiden tehokkaaseen valmistamiseen sekä
inkrementaaliin parantamiseen. Voimavarojen kohdistuessa inkremaentaaliin kehittämiseen radikaalia
innovaatiotoimintaa ei ole välttämättä organisoitu lainkaan. Tästä lähtökohdasta asiaa tarkastellen IH:n
merkitystä ja toimintatapaeroja voisi tutkia eri kokoluokan yrityksissä – startup-yrityksistä aina suuryrityksiin
asti. Kokoluokkatarkastelun lisäksi erilaisten sektoreiden ristiin vertaileminen olisi kiinnostavaa – esimerkiksi
se, että kuinka IH:n voisi toimia julkisella sektorilla, kuten sosiaali- ja terveydenhuollossa, teolliseen
ympäristöön verrattuna. Mielenkiintoisia ajatuksia tähän liittyen on ollut mm. Helsinkiin rakennettavan
lastensairaalan yhteydessä – esimerkiksi, että sairaala voisi toimia suomalaisille terveysteknologiayrityksille
kenttätestikohteena. Crowd sourcing-yhteisön johtaminen on vielä kokonaan oma lukunsa.
Edellä esitetyssä jatkotutkimuksen toteuttamisessa voi hyödyntää tukena tässä artikkelissa luotua IH:n
teoreettista mallia ja todentaa sitä laajemmalla otoksella – sekä mahdollisesti löytää siihen uusia täydentäviä
elementtejä. Toisaalta laaja-alaisella tutkimuksella voi tarkentaa ja luoda uudet syvyystasot esitellyn
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teoreettisen mallin jatkokehittämiseksi. Tutkimuksellisesti olisi myös tärkeää selvittää, riittävätkö tämän
tasoiset mallit siihen, että niiden avulla päästäisiin kunnolla kiinni radikaalin innovoinnin keskeiseen asiaan
eli epävarmuuden vähentämiseen uutta tietoa luomalla. Tutkimuksessa luodun teoreettisen mallin piti
nimenomaan auttaa vähentämään radikaalin innovoinnin epävarmuutta, mutta ei se siltä tuntunut caseja
analysoidessa. Käytännössä tarvitaan syvällisempiä filosofioita, menetelmiä ja työkaluja, että epävarmuuden
vähentämiseen päästään kunnolla kiinni. Yksi tutkimuslöydöistä eli yhteisöllinen, nopea ja kokeellinen
innovointi on yksi filosofiatason ratkaisu tähän. Tätä kokonaisuutta kannattaa jatkossa tutkia tarkemmin,
koska sen alta löytyy lukuisia yksittäisiä tärkeitä elementtejä epävarmuuden vähentämiseksi.
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1.JOHDANTO
Asiakas- ja käyttäjäkeskeisestä innovoinnista puhutaan ja kirjoitetaan nykyisin joka paikassa. Käsitteestä on
muodostumassa kovaa vauhtia yhtä tyhjänpäiväinen kuin ”innovointi”. Innovoinnista tarvitaan
huomattavasti yksityiskohtaisemman tason tutkimusta, jotta siitä olisi käytännön toimijoille hyötyä (Crevani
et al., 2011; Kurkkio, 2011; Nobelius and Trygg, 2002). Esimerkiksi käyttäjälähtöisessä innovoinnissa käyttäjät
voidaan jäsentää hienojakoisiin ryhmiin. Ryhmittely voi perustua esimerkiksi arvosysteemin eri osapuoliin,
jolloin käyttäjiä löytyy esimerkiksi valmistavan yrityksen / brändin omistajan sekä sen asiakkaiden ja
toimittajien työntekijöistä. Avoimen innovoinnin tapauksessa innovointiin voi osallistua periaatteessa kuka
tahansa (Chesbrough, 2006). Yhteisö-/joukkoinnovointi (crowd sourcing) on yksi avoimen innovoinnin
muoto, joka mielletään yleensä Internetissä tapahtuvaksi. Peukalosääntö on, että yrityksen ulkopuolisten
käyttäjien kautta saadaan radikaaleja parannusideoita, kun taas oma henkilöstö innovoi yleensä
inkrementaalisesti olemassa olevaa (Sims, 2011).
Käyttäjien ryhmittely voi perustua myös käyttäjien erilaiseen rooliin innovoinnissa (Plé et al., 2010).
Käyttäjäyhteistyö voidaan jakaa kolmeen päätasoon: käyttäjää varten (ratkaisu tehdään käyttäjältä saadun
tarvetiedon perusteella), käyttäjän kanssa (co-design) tai käyttäjän toimesta (käyttäjä innovoi omaaloitteisesti) (Buur ja Matthews, 2008). Tähän liittyvä käyttäjäryhmittely perustuu innovaatioiden
omaksumiseen. Mooren (1991) teorian mukaan käyttäjät jakautuvat innovaattoreihin, aikaisiin omaksujiin,
aikaiseen enemmistöön, myöhäiseen enemmistöön ja skeptikoihin. Von Hippel (1986) kutsuu innovaattoreita
ja aikaisia omaksujia kärkikäyttäjiksi. Innovaattorit ovat sellaisia kärkikäyttäjiä, jotka innovoivat omaaloitteisesti. Aikaiset omaksujat taas ovat ennemminkin co-design-roolissa. Yksi innovaattorikäyttäjien
aliryhmä ovat harrastajainnovaattorit, jotka yrittävät ratkaista jonkun arjessaan havaitsemansa ongelman tai
tarpeen (Sims, 2011).
Harrastajainnovaattorit kehittävät sellaisia tuotteita ja palveluita, joita he itse tarvitsevat, mutta joita ei löydy
markkinoilta. Innovaattori ja käyttäjä ovat tässä tapauksessa sama henkilö tai tiimi.
Harrastajainnovaattoreiden vahvuus on siinä, että he ovat suoraan kiinni arjen ongelmissa - toisin kuin
työpöydän ääressä istuvat suunnittelijat (Winter ja Suzlanski, 2001; von Hippel, 1994).
Harrastajainnovaattoreita kutsutaan myös arjen innovaattoreiksi. Nykypäivän ongelma on monessa
yrityksessä juuri se, että yrityksen henkilöstö on liian kaukana arjesta ja sen ongelmista. Siten suunnittelija ja
käyttäjä eivät yleensä kohtaa samassa henkilössä. Kaukana arjesta olevat innovaattorit voivat luoda sellaisia
ratkaisuja, jotka eivät vastaa asiakaskäyttäjien odotuksia. Tämä on ongelma nopeasti muuttuvassa
maailmassa. Pitkäkestoiseen väärien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ei ole varaa (Furr ja Dyer, 2014;
Sims, 2011).
Innovaattoreiden erkaantuminen käyttäjien arjesta voidaan estää muodostamalla kehittäjäyrityksen ja sen
asiakkaiden välisiä innovointitiimejä. Tällä tavalla saadaan asiakasedustajilta jatkuvasti palautetta, että mitkä
uudet ominaisuudet/ratkaisut toimivat ja mitkä eivät. Lisäksi löydetään kokonaan uusia ongelmia
ratkaistavaksi. Mm. ketterän kehittämisen filosofiat, kuten Scrum, lähestyvät innovointia tästä näkökulmasta
(Rubin, 2013; Cohn, 2009).
Käyttäjälähtöisiä innovointitapoja on siis lukuisia. Tässä artikkelissa syvennytään yhteen näistä eli
harrastajakeskeiseen innovointiin, jota on tutkittu syvällisesti melko vähän. Tutkimuksen johtoajatuksena on
se, että tehokkain tapa innovoida on intohimoisen käyttäjän/asiakkaan ja innovaattorin ollessa yksi ja sama
henkilö. Tämän ryhmän edustajia kutsutaan harrastajainnovaattoreiksi ja heidän toteuttamaa innovointia
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harrastajakeskeiseksi innovoinniksi. Keskitytään tässä harrastajainnovaattoriryhmässä vielä tarkemmin ns.
”diehard”-harrastajiin, joille harrastus on hyvin tärkeä osa elämää ja jotka etsivät oma-aloitteisesti ratkaisuja
harrastuksessa havaitsemiinsa ongelmiin (Sims, 2011).
Tutkimuksen tavoite on tunnistaa harrastajakeskeisen innovoinnin hyviä ja huonoja puolia. Toinen tavoite on
selvittää, kuinka harrastajainnovaattori innovoi ja hankkii siinä tarvittavaa tietämystä. Tutkimustapauksena
artikkelissa toimii CreamSound-kitaravahvistimen harrastajakeskeinen innovointi. Vahvistimesta syntyi
lopulta pienimuotoinen menestystarina. Maailma jäi kuitenkin valloittamatta, vaikka siihenkin oli
mahdollisuudet. Vastaavanlaisia harrastajakeskeisen innovoinnin tapauksia on Suomessa ja maailmalla
valtava määrä. Niitä on kuitenkin dokumentoitu hyvin vähän yksityiskohtaisella tasolla. Artikkelissa kuvataan
siis yksi harrastajainnovoinnin tarina, mutta lisäksi arvioidaan laajemmassa mittakaavassa keinoja, kuinka
harrastajainnovaattorit pystyisivät ylittämään ns. innovaatiokuilun ja tehdä siten innovaatioaihiostaan
skaalattua liiketoimintaa.
Artikkeli etenee siten, että seuraavassa luvussa esitetään tutkimuksen metodologia. Luvussa 3 tarkastellaan
tutkimuksen keskeiset teoreettiset näkökulmat. Luvussa 4 esitetään case-tutkimus, jonka tulokset arvioidaan
luvussa 5. Artikkelin päättää yhteenveto ja jatkotutkimustarpeet.

2.METODOLOGIA
Koska ilmiöstä haluttiin luoda syvällistä tietämystä, niin tutkimuksessa käytettiin laadullista
tapaustutkimusta. Huomioitavaa on, että tutkimustapaus eli CreamSound-vahvistimen innovointi on lähes
kahden vuosikymmenen takaa. Tämän ei kuitenkaan uskota merkittävästi vaikuttavan harrastajakeskeisen
innovoinnin kriittisiin menestystekijöihin. Yksi tärkeä asia on kuitenkin muuttunut eli Internet on lyönyt tällä
aikavälillä läpi. Myös vahvistimet ja niiden kehitystapa ovat luonnollisesti kehittyneet ajan saatossa.
Internetin vaikutusta harrastajakeskeiseen innovointiin ja vahvistinteollisuuden muutoksia arvioidaan
artikkelin lopussa.
Päättelymuotona tutkimuksessa käytettiin abduktiivista logiikkaa (kuva 1), jossa tutkimuksen alussa luodaan
intuition tai tosiasioiden perusteella johtoajatus. Johtoajatus toimii inspiraation lähteenä ja rajaa tutkimusta.
Tämän tutkimuksen johtoajatuksena toimi se, että innovointi on tehokkainta käyttäjän/asiakkaan ja
innovaattorin ollessa yksi ja sama intohimoinen henkilö. Abduktiiviselle päättelylle on tyypillistä, että teoriat
löytyvät vasta matkan varrella, joten yllätyksellisyys on olennainen osa päättelyä. Empiria ja teoria käyvät
tutkimuksen aikana jatkuvaa vuoropuhelua keskenään. Konkreettisesti tämä näkyy siinä, että uusia
teoreettisia näkökulmia tuli mukaan tutkimukseen empiirisen tiedon syventyessä. Artikkelin luettavuuden
parantamiseksi kaikki teoreettiset näkökulmat ovat kuitenkin koottu lukuun 2.
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Kuva 1. Abduktiivinen, induktiivinen ja deduktiivinen päättely.
Empiiristä tutkimusdataa kerättiin kolmessa vaiheessa. Liikkeelle lähdettiin CreamSoundin kehittäjän, Kai
Häkkisen vuonna 2012 kirjoittamasta innovaatiotarinasta. Tämä tarina löytyy osana iHub-tarinatalkootraporttia (Salmela, 2012). Ensimmäisessä vaiheessa tutustuttiin myös muuhun CreamSoundista julkaistuun
kirjalliseen materiaaliin. Näistä aineistoista sai tutkimukseen hyvän empiirisen lähtötiedon ja sitä kautta
muotoutui myös ensimmäiset teoreettiset raamit tutkimukseen. Teoreettisiksi näkökulmiksi valittiin tässä
vaiheessa käyttäjäkeskeinen innovointi ja sen alla tarkemmin harrastajakeskeinen innovointi, asiakas-/
käyttäjäymmärryksen luominen ja innovaatioiden omaksumiskäyrä. Tämän jälkeen tutkimustapauksen
empiiristä tietoa peilattiin näihin teoreettisiin alueisiin. Tätä kautta löytyi tarpeita kerätä lisää empiiristä
tietoa.
Toisessa vaiheessa tutkimustietoa kerättiin teemahaastattelemalla Creamsoundin kehittäjää. Tässä
vaiheessa käytettiin itsedokumentointia, joka on yksi haastattelumenetelmä (Hyysalo, 2006). Tutkija lähetti
sähköpostilla kysymykset, joihin Häkkinen vastasi kirjoittamalla näkemyksensä. Teemahaastattelua käytettiin
syvällisen tutkimusdatan saamiseksi, mutta myös siksi että sen avulla löydettäisiin yllättäviä uusia
tutkimuksessa huomioitavia asioita. Näitä löytyikin ja niistä kerättiin tutkimusdataa uusilla kysymyksillä.
Tässä vaiheessa löytyi myös tarvetta lisätä tutkimukseen kokeellisen innovoinnin teoreettinen näkökulma
sekä tarkentaa asiakas-/ käyttäjäymmärryksen luomisen teemaa. Teemaan lisättiin triangulaationäkökulma.
Samalla löytyi uusia selvitettäviä empiirisiä asioita. Tässä vaiheessa empiirisestä tarinasta tehtiin myös
ensimmäinen luonnos, johon liitettiin mukaan uudet tietotarpeet kysymysten muodossa. Empiirisen tiedon
keräämisen kolmannessa vaiheessa luonnos annettiin ja kysymyksineen Häkkisen luettavaksi. Samalla hän
vastasi asetettuihin kysymyksiin, mitä kautta empiirinen tutkimusaineisto valmistui.
Huomioitavaa on, että abduktiivisessa logiikassa empiria teoria olivat edellä esitetyissä kolmessa vaiheessa
vuorovaikutuksessa keskenään eli empiriaa peilattiin jatkuvasti teoriaan. Harrastajakeskeisen innovoinnin
teoreettinen tarkastelumalli syntyi siis empirian keräämisen yhteydessä. Seuraavaksi esitellään matkan
varrella löydetyt harrastajainnovoinnin teoreettiset kulmakivet.

3.HARRASTAJAKESKEISEN INNOVOINNIN TEOREETTISET TEEMAT
Abduktiivisen päättelyn prosessissa löytyivät harrastajakeskeisen innovoinnin analysoinnin tärkeimmiksi
teoreettisiksi teemoiksi innovaatioiden omaksuminen, käyttäjä- ja harrastajakeskeinen innovointi, asiakas/käyttäjäymmärryksen luominen ja kokeellinen innovointi. Kuvassa 2 on havainnollistettu tätä teoreettista
kokonaisuutta.
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Ketkä ovat harrastajainnovaattoreita?
Innovaatioiden
omaksuminen

Miksi harrastajakeskeinen
innovointi on tärkeää?

Kuinka harrastajainnovaattori toimii?

Kuinka harrastajainnovaattori luo tietämystä?

Kokeellinen
innovointi

Käyttäjäymmärryksen
luominen

Harrastajakeskeinen
innovointi

Kuva 2. Tutkimuksen teoreettiset teemat.
3.1 Innovaatioiden omaksuminen
Innovaatioiden ja teknologioiden omaksumista voi kuvata Mooren (1991) teorian avulla (kuva 3). Käyrän Xakselilla on aika ja Y-akselilla asiakkaiden suhteellinen määrä. Asiakkaat on jaettu viiteen ryhmään:
innovaattorit, aikaiset omaksujat, aikainen enemmistö, myöhäinen enemmistö ja skeptikot. Mooren teoria
perustuu ajatukselle, että tietyt ihmiset ovat avoimempia luomaan, kokeilemaan ja testaamaan uusia
innovaatioita ja uutta teknologiaa kuin toiset. Teorian mukaan innovaattoreita on 2.5 % ja aikaisia omaksujia
13.5 % ihmisistä. Nämä kaksi ryhmää ovat tärkeitä innovoinnin alkutaipaleella. Innovaattorit luovat itse uutta,
kun taas aikaiset omaksujat ottavat uusia innovaatioita ja teknologioita käyttöön nopeasti. He ovat myös
hyvä uusien innovaatioiden testiryhmä sekä levittävät innovaatioista tietoa eteenpäin muille (Sims, 2011;
Moore, 1991). Tuoreempien näkemysten mukaan (esim. Waters, 2007) aikaisten omaksujien joukko olisi
kasvamassa ja innovaatioiden omaksumisnopeus ylipäätänsä lisääntymässä. Mm. Internetillä on tässä
merkittävä rooli.

Kuva 3. Innovaatioiden omaksumiskäyrä (Moore, 1991).
Omaksumisteorian mukaan kriittinen kohta käyrällä on aikaisten omaksujien ja aikaisen enemmistön välissä.
Tähän kuiluun suurin osa innovaatioista tai oikeastaan niiden aihioista kuolee. Innovaatiosta voidaan puhua
vasta silloin, kun aikainen enemmistö innostuu uudesta ratkaisusta. Tämä tietää yleensä rahahanojen
aukeamista (Trott, 2008; Moore 1991).
Kärkikäyttäjät luovat keskimäärin 75 % innovaatioista. Kärkikäyttäjiä voi olla omassa organisaatiossa, mutta
ennen kaikkea oman organisaation ulkopuolella. Esimerkiksi 3M-yrityksessä ulkopuolisten kärkikäyttäjien
kanssa kehitetyt ideat tuottavat keskimäärin kahdeksan kertaa enemmän kuin pelkästään oman väen kanssa
kehitetyt ideat. Tämä johtuu siitä, että oman organisaation väki keskittyy helposti inkrementaaliin
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parantamiseen, kun taas ulkopuoliset haastavat enemmän nykytuotteita ja -palveluita (Sims, 2011; von
Hippel, 1986).
Omaksumisteorian käyttäjäryhmistä kärkikäyttäjiin lasketaan mukaan innovaattorit ja aikaiset omaksujat.
Kärkikäyttäjät osaavat ennakoida, mitä suuret massat haluavat. Suurin osa ihmisistä ei tiedä tarvitsemaansa,
ennen kuin näkevät tai kokevat tuotteen tai palvelun. Kärkikäyttäjistä innovaattorit lähtevät oma-aloitteisesti
myös ratkaisemaan ongelmia. Tämä tapahtuu yleensä yrityksen ja erehdyksen kautta jatkuvasti oppimalla.
Diehard-harrastajainnovaattorit kuuluvat tähän ryhmään (Sims, 2011; von Hippel, 1986).
Kärkikäyttäjänäkökulma sotii perinteistä markkinatutkimusajattelua vastaan. Sen sijaan, että lähdetään
aluksi kysymään käyttäjien tarpeita ja näkemyksiä, niin aletaan rakentaa nopeasti konkreettisia ratkaisuja,
joita sitten esitellään ja kokeilutetaan eri ihmisillä (Sims, 2011).
3.2 Käyttäjä- ja harrastajakeskeinen innovointi
Käyttäjäkeskeinen innovointi tarkoittaa sitä, että yrityksen ja sen arvoverkoston henkilöitä otetaan mukaan
innovointiin. Erityisesti tuotteiden ja palveluiden loppukäyttäjät ovat tässä tärkeässä roolissa, mutta käyttäjiä
voi löytyä myös muualta kuten toimittajilta ja palveluntarjoajilta. Käyttäjät voivat tulla myös nykyisen
arvosysteemin ulkopuolelta, jolloin kyseessä avoimen innovoinnin ääripää. Esimerkiksi Internetissä
toteutettava joukko-/yhteisöinnovointi (crowd sourcing) tarjoaa tähän mahdollisuuksia (Chesbrough, 2006).
Jos käyttäjäkeskeistä innovointia tarkastelee kehittäjäyrityksen sisällä, niin sen edistämiseen voi käyttää ns.
Google-mallia, jossa osa työntekijöistä voi käyttää sovitun verran työaikaansa omiin projekteihinsa.
Pisimmälle vietynä henkilöstö voi itse päättää, mihin projekteihin he lähtevät mukaan. Tästä toimii
esimerkkinä Valve Software (Furr ja Dyer, 2014). Usein yrityksissä on kuitenkin määritelty strategiaan
perustuva innovointialue, jolla ideoinnista saadaan pahimmat rönsyt karsittua. Tässä on kuitenkin omat
vaaransa, koska silloin radikaalit ideat saattavat jäädä syntymättä (Furr ja Dyer, 2014; Kim ja Mauborgne,
2005).
Käyttäjien mukaan ottaminen on sen takia tärkeää, että heillä on lokaalia ja hiljaista informaatiota arjen
todellisista ongelmista ja tarpeista. Tätä tietoa on haasteellista siirtää eteenpäin muille (Winter ja Suzlanski,
2001; von Hippel, 1994). Käyttäjillä voi olla innovoinnissa eri rooleja, kuten ideoija, arvioija, ideoiden jalostaja
ja prototyypin tekijä (Miettinen, 2011). Pisimmälle vietynä käyttäjä tai käyttäjäryhmä voi luoda itsenäisesti
uusia tuotepalvelukonsepteja ja -prototyyppejä, kuten edellä kärkikäyttäjien yhteydessä esiteltiin.
Loppukädessä innovoinnissa on kyse toimittajien vastaamisesta asiakkaiden tiedostamiin tai
tiedostamattomiin tarpeisiin. Asiakkaat eivät välttämättä osaa kertoa tarvitsemaansa, elleivät ensin näe ja
koe ratkaisua. Tiedostamattomat tarpeet tulevatkin usein esille vasta tuote- tai palvelukokemusten kautta.
Tämä voi tapahtua esimerkiksi antamalla prototyyppi koekäyttöön asiakkaiden aikaisille omaksujille
(Miettinen, 2011; Sims, 2011).
Tässä tutkimuksessa käyttäjäkeskeisessä innovoinnissa keskitytään ns. diehard-harrastajainnovaattoreihin,
jotka sisältyvät omaksumiskäyrässä innovaattorikäyttäjien ryhmään (Sims, 2011). Innovaattorin harrastaessa
itse innovoinnin kohteena olevaa asiaa hän on parhaiten ajan tasalla sen ongelmista ja tarpeista. Hän on itse
käyttäjän asemassa, jolloin hänellä on myös luonnollinen kiinnostus luoda ratkaisuja. Harrastajakeskeisen
innovoinnin hyväksi puoleksi onkin tunnistettu arkijärjen käyttö harrastajan pyrkiessä ratkaisemaan omassa
arjessaan olevia ongelmia. Harrastajainnovaattori on siis läheisesti kiinni ongelmassa ja pyrkii intohimoisesti
ratkaisemaan sen (Hyysalo, 2006; Winter ja Suzlanski, 2001). Intohimoa seuraa tahto ja sinnikkyys, jotka ovat
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innovoinnissa keskeisessä roolissa (Saarnio ja Hamilo, 2013) - Edisonin sanoin: ”Keksinnöstä 1 % on ideaa ja
loput hikeä ja kyyneleitä”. Maastopyörät keksittiin harrastajainnovaattoreiden toimesta 1970-luvulla.
Ryhmän jäsenet alkoivat pyöräillä maastossa ja havaitsivat, etteivät silloiset pyörät vastanneet heidän
tarpeitaan. Siten he alkoivat rakentaa itse maastossa ajamiseen sopivia polkupyöriä ja alkoivat luoda niille
kokonaan uusia markkinoita (Sims, 2011).
Suurin haaste harrastajakeskeisessä innovoinnissa on siinä, että miten laajasti omaan tarpeeseen suunniteltu
ratkaisu kelpaa myös muille. Tässä on kyse ns. taiteilijan ongelmasta. Esimerkiksi moni artisti tekee sellaista
musiikkia, mitä haluaisi itse kuulla. Jos muutkin pitävät siitä, niin menestystarina voi olla valmis (Sims, 2011;
Hyysalo, 2006). Toinen harrastajakeskeisen heikkous ovat harrastajainnovaattoreiden osaamisvajeet
liiketoiminnan aloittamisessa ja skaalaamisessa. Tämä näkyy ongelmina mm. ratkaisun tuotteistamisessa,
markkinoinnissa ja myynnissä. Tarvittavan lisäosaamisen hankkimiseen ja toiminnan skaalaamiseen ei ole
yleensä myöskään rahaa (Saarnio ja Hamilo, 2013). Huomioitavaa on, että sama ongelma ilmenee myös
yritysten sisällä eli radikaalien ja siten epävarmojen ideoiden eteenpäin viemiselle ei löydy helposti rahoitusta
(Furr ja Dyer, 2014).
Tässä artikkelissa harrastajakeskeinen innovointi eroaa käyttäjäkeskeisestä innovoinnista siinä, että
harrastajainnovaattorit ovat itse innovoinnin ytimessä. Käyttäjälähtöisestä innovoinnista puhutaan yleensä
silloin, kun esimerkiksi asiakkaiden käyttäjiä otetaan mukaan innovaatiotoimintaan co-design-rooliin tai
palautteen antajiksi. Lisäksi harrastajakäyttäjillä on yleensä suurempi intohimo innovoitavaan kohteeseen
kuin muilla käyttäjillä (Sims, 2011; Hyysalo, 2006). Käytännössä he toimivat hyvin pitkälle samalla tavalla kuin
start-up-yrittäjät, mutta rahan tekeminen ei ole ainakaan aluksi yhtä keskeisessä roolissa.
3.3 Triangulaation hyödyntäminen asiakas-/käyttäjäymmärryksen luomisessa
Perinteiset markkinatutkimukset tuottavat suuren otannan, mutta melko pintapuolista tietoa asiakkaiden
tarpeista. Ne soveltuvat huonosti asiakasnäkemysten hankkimiseen uusista tuotteista. Niiden sijasta
tarvitaan erilaisia tiedonhankintatapoja – erityisesti syvällisen kvalitatiivisen tiedon hankkimiseksi.
Kvalitatiivinen tieto taas johtaa helposti siihen, että eri ihmiset tulkitsevat samaa lähtötietoa eri tavalla. Myös
tahallista väärintulkintaa voi tapahtua henkilön omien intressien takia. Siten relevantin tiedon tunnistaminen
on äärimmäisen tärkeää (Miettinen, 2011; Sims, 2011; Hyysalo, 2006).
Triangulaatio tarjoaa ratkaisuja edellä esitettyihin haasteisiin. Triangulaatiolla tarkoitetaan saman ilmiön
lähestymistä monesta eri näkökulmasta. Se voidaan jakaa menetelmä-, tutkija-, data- ja
teoriatriangulaatioon. Esimerkiksi erilaisia data-aineistoja ja erilaisia teoreettisia malleja voidaan käsitellä
rinnakkain. Triangulaatiolla pyritään saavuttamaan parempi ymmärrys tutkimuskohteesta sekä parantamaan
käyttäjätutkimuksen luotettavuutta. Triangulaation avulla voidaan osoittaa saman tuloksen saavuttaminen
useilla eri lähestymistavoilla. Toisaalta triangulaation avulla voidaan kerätä rikkaampi kvalitatiivisen ja
kvantitatiivisen datan kombinaatio päätöksenteon tueksi. Triangulaatio ohjaa kaikkia käyttäjälähtöisen
suunnittelun vaiheita kysymyksenasettelusta aineiston kokoamiseen ja menetelmin valintaan saakka.
Triangulaatiossa valitaan parhaat tavat tuottaa riittävän luotettavaa uutta tietoa tutkimushypoteesiin
vastaamiseksi (Cohen ja Manion 2002; Morrow 1994; Miettinen, 2011; Hyysalo, 2006).
Tarkastellaan seuraavaksi tämän artikkelin kannalta tärkeimpiä triangulaatiotyyppejä eli menetelmä- ja
datatriangulaatiota. Hyysalo (2006) on jakanut käyttäjätiedon hankinnan kahdeksaan eri
menetelmäluokkaan (kuva 4). Käyttäjätutkimusongelman perusteella hyödynnetään sopivimpia
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menetelmäluokkia sekä niiden alla olevia menetelmiä. Eri menetelmien käyttö vai tapahtua rinnakkain (esim.
havainnointi ja haastattelu) tai peräkkäin, kuten prototyyppien tekeminen ja käyttäjätestaus.
Menetelmävalinta ja menetelmien käytön osaaminen ovat olennaisia taitoja käyttäjätutkimusta tehtäessä
(Miettinen, 2011; Hyysalo, 2006). Taulukossa 1 avataan tarkemmin käyttäjätiedon hankkimisen
menetelmäluokkia.

Kuva 4. Erilaisia tietolähteitä ja tapoja kerätä käyttäjätietoa (Hyysalo, 2006).
Taulukko 1. Käyttäjätiedon hankinnan menetelmäluokat (Hyysalo, 2006).
Käyttäjätieto luokka

Kuvaus

1.Suunnittelijoden
kokemus ja oletukset

Kokemus ja sen perusteella tehdyt oletukset ovat tärkeä tietovaranto, joka kertyy vuosien saatossa.
Myös intuitiolla ja mielikuvituksella on tässä olennainen rooli. Toisaalta suunnittelijan oman
asiantuntijuuden ja intuition liiallinen korostuminen voi tuottaa ratkaisuja, joita muut eivät tarvitse.

2.Käyttäjien
osallistaminen.

Käyttäjiä tulisi osallistaa innovointiin sen eri vaiheissa. Tärkeää on valita sopivat käyttäjät mukaan.
Osallistamistapoja on erilaisia, kuten prototyyppien testaus tai käyttäjien ottaminen mukaan osaksi
suunnittelutiimiä. Haasteena voi olla riittävän laajan tiedon saaminen se käyttäjien tarpeista.
Havainnoidessa tarkkaillaan käyttäjien toimia niiden omassa työympäristössä. Ihmiset eivät osaa aina
kertoa tarpeitaan, mutta havainnoimalla piilevät tarpeet voivat paljastua. Havainnoinnin tulisi
keskittyä sekä toistuvaan että poikkeukselliseen käyttäytymiseen. Tuotteen sijasta tulisi keskittyä
käyttäjän tekemisen tavoitteeseen ja mihin kokonaisuuteen tekeminen liittyy.

3.Havainnointi

4.Haastattelut

5.Artefaktien ja
materiaalisen
ympäristön
analysointi
6.Mallit, prototyypit
ja kokeilut

7.Käyttäjätestaus

Haastattelujen avulla saadaan tietoa käyttäjien tulkinnoista ja tulkintojen taustoista.
Haastattelutapoja on useita kuten kysely, strukturoitu haastattelu, teemahaastattelu, avoin
haastattelu, ryhmäkeskustelu ja itsedokumentointi. Haastattelun ongelma on se, että se on usein
epäluonnollinen tilanne haastateltavan ollessa 80-90 %:sti äänessä. Yleensä tarpeiden selvittäminen
haastattelulla voi olla vaikeaa, kun haastateltavat eivät osaa kuvitella tulevaa.
Liittyy nykyisen tuotteen tai palvelun analysointiin sekä oppimiseen ja päättelyyn siitä. Tarkastellaan
mm. tuotteen ulkonäköä, käyttöliittymää, toiminnallisuuksia, rakennetta ja tuotteen suhdetta
ympäristöön. Myös kilpailijan tuote tai palvelu voidaan purkaa osiin, jonka jälkeen pohtia siihen
muutoksia. Vaarana tämän luokan käytössä on, että jumiudutaan olemassa oleviin ratkaisuihin
tuottamalla niihin vain inkrementaalia parannusta.
Mallit ja prototyypit ovat tärkeitä sekä suunnittelijoiden että käyttäjien näkökulmista.
Suunnittelijoille prototyypit tarkoittavat välietappien saavuttamista. Lisäksi prototyypit pakottavat
kiteyttämään ideasta olennaisimmat osat. Käyttäjille idea tai konsepti konkretisoituu prototyyppien
kautta. Tätä kautta käyttäjät osaavat antaa helpommin palautetta siitä, ovatko suunnittelijoiden
oletukset asiakastarpeista oikeita.
Käyttäjätestaus liittyy läheisesti edelliseen luokkaan eli kuinka hyvin idea tai konsepti vastaa
käyttäjän tarpeita tai odotuksia. Tärkeää on, että käyttäjätestausta tapahtuisi jatkuvasti ja jo
aikaisessa kehitysvaiheessa. Käyttäjille voi esimerkiksi antaa tehtäviä, joita tuotteen avulla tulisi
toteuttaa. Samalla voidaan havainnoida, kuinka hyvin tämä onnistuu.
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8.Julkinen tieto ja
ulkopuoliset
asiantuntijat

Ulkopuolinen tieto liittyy yleensä teknologioiden ja markkinoiden kehittymiseen. Tietoa on nykyään
valtavasti, joten se ei ole ongelma. Tärkeämpää on löytää massasta olennaisin tieto. Tietolähteissä
on hyvä arvioida kolmea asiaa: kuinka hyvin tieto osuu tarpeeseen sekä kuinka luotettavaa ja
ymmärrettävää tieto on. Tietoa voi hakea esimerkiksi kirjoista, tieteellisistä artikkeleista, caseartikkeleista, patenteista, seminaareista ja tilastoista.

3.4 Kokeellinen innovointi
Galenson (2007) on jakanut innovaattorit konseptuaalisiin ja kokeileviin innovaattoreihin. Konseptuaaliset
innovaattorit ovat Mozartin tyyliin luonnonlahjakkuuksia, jotka pystyvät luomaan ihmisiä kiinnostavia uusia
ratkaisuja ”lennosta”. Kokeilevat innovaattorit taas luovat uutta tietämystä ja innovaatioita tekemisen ja
kokeilujen kautta. Kyseessä on induktiivinen prosessi, jonka avainsanoja ovat uuden tiedon luominen
(exploration) ja löydöt (discovery). Kokeellinen innovointi sopii erityisesti tilanteisiin, kun ei ole hirveästi
rahaa käytettävissä, ja kun lopputulos sekä keinot sen saavuttamiseen eivät ole tiedossa. Kokeellisen
innovoinnin vastakohta on lineaarinen ajattelu, joka perustuu suureen ennakkosuunnitteluun, joka sopii
olemassa olevan parantamiseen ja tehostamiseen (Sims, 2011; Sarasvathy, 2009).
Kokeellisessa innovoinnissa tehdään ns. pieniä vetoja, jotka ovat konkreettisia toimenpiteitä idean
testaamiseksi käytännössä ja joissa epäonnistumiset myös kestetään. Tärkeintä on kokeilujen sarja.
Esimerkiksi Starbucks kehitti kahvilakonseptin pienin kokeiluin ja voitoin kuuntelemalla asiakastoiveita.
Vähitellen syntyi lumipalloefekti, kun tyytyväiset kehittäjät ja asiakkaat alkoivat levittää sanaa. Samalla alkoi
muodostua uudet markkinat. Yrityskoon kasvaessa myös vedot alkavat yleensä kasvaa. Tähdätään heti
miljoona- tai miljardibisnekseen. Tällaisessa deduktiivisessa prosessissa käytetään luovuuden sijasta rahan
voimaa. Yleensä tuloksena on iso epäonnistuminen tai vain inkrementaali parannus aikaisempaan (Sims,
2011).
Ideoiden liian pitkä pyörittely omassa päässä on turhaa, koska lopulta asiakkaat päättävät, onko idea hyvä
vai ei. Siten ideat tulisi kokeiluttaa/validoida nopeasti reaalimaailmassa. Jokaisessa uudessa ratkaisussa tulee
jossain vaiheessa vastaan kysymys, että myykö ratkaisu vai ei. Koemyyntierällä se parhaiten selviää.
Perinteinen markkinatutkimus ei sovellu kokeelliseen innovointiin. Ennemmin kannattaa mennä
havainnoimaan kentälle ja juttelemaan ihmisten kanssa ideoista. Asiakas-/ käyttäjätarpeita pyritään
ymmärtämään yleensä melko epäformaalilla tavalla. Kokeileminen ei kuitenkaan ole satunnaista roiskimista,
vaan systemaattista työtä (Sims, 2011).
Kokeellisen innovoinnin prosessi sisältää seuraavat vaiheet: 1) tunnista ja ymmärrä ongelma, 2) toimi
löydettyäsi ratkaisuidean esimerkiksi tekemällä siitä nopean prototypin ja kokeiluttamalla sitä asiakkailla, 3)
kerää kokeilusta saatu oppi talteen, ja 4) muuta jotakin saadun opin perusteella. Edellä esitettyä prosessia
tulisi toistaa iteratiivisesti, mutta kuitenkaan hätäilemättä. Kokeellisessa innovoinnissa on kyse ennen
kaikkea loputtomasta uteliaisuudesta. Epävarmuus ja epäonnistumiset ovat olennainen osa kokeellista
innovointia. Tärkeintä on ottaa oppia epäonnistumisista. Esimerkiksi Edison teki 9000 kokeilua ennen kuin
hehkulamppu syntyi. Nykypäivänä mm. Googlella ja Amazonilla kokeilut ovat tärkeä osa yritysten toimintaa
(Sims, 2011; Furr ja Dyer, 2014).
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4.CREAMSOUND-VAHVISTIMEN HARRASTAJAKESKEINEN INNOVOINTI
CreamSound on Kai Häkkisen vuosina 1992-1995 kehittämä suomalainen kitaravahvistin, jonka etuaste
perustuu Fenderin Princetoniin ja Champ Ampiin ja päätevahvistin Saloran putkiradioon. Vahvistinta
suunniteltaessa Häkkinen haki aitoa ja alkuperäistä rehevää soundia, jota kuulee 1940 ja -50 -luvun
äänitteissä (Häkkinen website).
Häkkinen lähti kehittämään vahvistinta puoliksi tarpeesta ja puoliksi uteliaisuudesta. Hänen vanha
bändiporukka herätteli samoihin aikoihin 1990-luvulla uudestaan henkiin jamiharrastusta. Soiton ohessa tuli
mieleen kitaristien iänikuinen probleema eli täydellisen soundin metsästys. Suomeen iski näihin aikoihin
myös lama, jonka seurauksena Häkkinen joutui tekemään lyhennettyä työviikkoa. Vapaa-aikaa oli siis
enemmän käytettävissä. Tässä vaiheessa tapahtui myös ensimmäinen sattuma, josta innovointi lähti
liikkeelle: ”Löysin kirpputorilta putkivahvistinkirjan nimeltä ´Äänitaajuisten jännitteiden vahvistimet´, josta
aloitin putkivahvistinteorioiden opiskelun. Opiskelin jokaisen yksityiskohdan ja tein tarvittavia matemaattisia
laskelmia. Tähän meni aikaa muutama vuosi, mutta lopulta hallitsin kaikki teoriat täysin. Samaan aikaan
ostin kirppikseltä vanhan Saloran putkiradion, jonka kanssa soittelin kitaraa autotallissa. Se soundasi aivan
taivaallisella tavalla. Tätä putkiradion särösoundia benchmarkkasin sitten CreamSoundiin. Soundimaailma ei
siis tullut mistään kaupallisesta styrkkarista eikä keneltäkään tyypiltä. Tämä on todennäköisesti se juttu,
minkä takia CreamSound-tyyppisiä säröjä löytyy vain harvoista koneista ja yleensä vain kalliista sellaisista”.
Häkkisen lähtökohtana innovointiin oli rahan tekemisen sijasta uteliaisuus: ”Lukemisen lisäksi purin joitakin
vanhoja comboja tutkien mikä ominaisuus vaikuttaa mihinkin soundin osatekijään. Sitten kun tietoa oli jonkin
verran kasassa, päätin rakentaa itselleni combon. Tavoitteenani oli saada koottua mielivahvistimeni parhaat
puolet yhteen laatikkoon”. Häkkinen kehitti ja valmisti Creamsoundia harrastuksena päätyön ollessa muualla.
Alun perin hänen tarkoitus oli rakentaa vain yksi vahvistin omaan käyttöön, mutta tuttujen rohkaisusta hän
päätti tehdä niitä kokeeksi muutaman myös myyntiin. Kitarapaja-yrityksen kautta tulikin nopeasti tilauksia
jonoksi asti (Silas, 1995). Kysynnän syntymistä edesauttoi myös Rytmimusiikki-lehden vuonna 1995
julkaisema artikkeli CreamSoundista (kuva 5).
Kaupallistamisen aloittamiseen vaikutti myös jonkin verran lisätienestien saamisen mahdollisuus. Lamaaikana jokainen markka oli tarpeen, joten sitäkään motivaattoria ei voi kokonaan sivuuttaa. Myös sosiaalinen
ulottuvuus oli Häkkiselle tärkeä: ”Kitarapajan kautta pääsin tutustumaan mitä erilaisimpiin
kitaristityyppeihin ja koin tietysti kuuluvani joukkoon. Siinä myös oma itsetunto kasvoi, kun sai kehuja joka
puolelta. Tämä oli merkittävä polttoaine motivaation ja homman jatkamisen kannalta”.
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Kuva 5. Ote Rytmimusiikki-lehden CreamSound-artikkelista (Silas, 1995).
Vaikka CreamSoundin kehitys tapahtui 20 vuotta sitten, niin samat harrastajainnovoinnin lainalaisuudet ovat
hyvin pitkälle edelleen voimassa. Ehkä eniten muuttunut asia on se, että Internetin ansiosta on tietoa
saatavilla ja myös levitettävissä huomattavasti helpommin kuin aiemmin. Lisäksi vahvistimet ovat vuosien
saatossa monipuolistuneet ominaisuuksiltaan ja niitä jopa moodataan kitaristikohtaisesti.
Peilataan
seuraavaksi CreamSound-tutkimustapausta aiemmin esitettyihin teoreettisiin näkökulmiin.
Innovaatioiden omaksuminen
Häkkinen oli itse kärkikäyttäjä- sekä diehard-harrastajainnovaattori, joka rakensi CreamSoundin itse. Aikaisiin
omaksujiin voidaan laskea Kitarapaja-liikkeen henkilöstö sekä muutamat artistit, jotka testasivat
CreamSoundia. Myös ensimmäiset CreamSoundin ostaneet asiakkaat kuuluivat tähän ryhmään.
Häkkinen valmisti yhteensä 150 CreamSoundia aikavälillä 1995-2005, jonka jälkeen toiminta täytyi lopettaa
kannattamattomana ja aikapulan takia. Toisaalta Suomeen alkoi tulla Aasiasta edullisia laatuvahvistimia ja
toisaalta Suomen markkinat olivat liian pienet, minkä seurauksena volyymit jäivät väistämättä pieniksi.
Vähintäänkin Euroopan markkinoille olisi pitänyt päästä. Häkkinen haki eri lähteistä rahoitusta toiminnan
laajentamiseksi, mutta ei saanut sitä: ”Otin vuonna 1996 yhteyttä Tekesiin, Sitraan ja silloiseen
kehitysaluerahastoon ajatuksena lähteä perustamaan firma. Minulla oli jo muutama laitemallikin
fundeerattuna. Euroopan markkinoille näitä olisi uponnut suuria määriä. Mutta jokaisesta tuli kylmää
suihkua niskaan. Ei kiinnostanut ketään. No ajattelin, että pitäkää sitten rahanne - minä teen näitä sitten
autotallissa yksin sen aikaa kun teen.” CreamSoundin valmistuksen lopettamiseen vaikuttivat aikapulan
lisäksi myös tekniset syyt, kun vahvistimessa käytettyä kaiutintyyppiä ja muuntajia ei enää saanut
myöhemmin tarjontamarkkinoilta. CreamSoundia kuullaan kuitenkin edelleen suomalaisessa
keikkaympäristössä - mm. Egotripin kitaristi käyttää sitä.
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CreamSound päätyi siis lopulta innovaatiokuiluun, mihin suurin osa innovaatioaihioista kuolee. Aikainen
enemmistö jäi saavuttamatta. CreamSound ei kuitenkaan jäänyt vain teknologiatasolle, vaan aikaiset
omaksujat ostivat sitä itselleen myös tosikäyttöön. Myös kansainvälisiä portteja ehdittiin raottaa. Pari tilausta
tuli Ruotsista ja myös yksi yhdysvaltalainen oli kiinnostunut ostamaan vahvistimen, mutta monimutkaisen
vientiproseduurin takia yksittäisiä kappaleita ei kannattanut alkaa toimittaa. Kuilun ylittäminen ei kuitenkaan
välttämättä ollut kaukana. Se olisi vaatinut ulkopuolista rahaa, jotta Häkkinen olisi voinut irrottautua
päätyöstään ja palkata myyntimiehen, mitä kansainvälisen liiketoiminnan rakentaminen olisi vaatinut – ”Jos
tilanne olisi ollut toinen, niin ehkä pyörittäisin nykyisin 10-20 henkilön styrkkaripajaa”.
Harrastajakeskeinen innovointi
Häkkisen mukaan innostus ja uteliaisuus olivat CreamSoundin kehittämisessä merkittävässä roolissa.
”Taustalla oli minun henkilökohtainen rajaton kiinnostus kaikkeen tekniikkaan ja luonnontieteisiin.
Perusosaamisen hankin jo 60-luvulla n. 12-vuotiaana, jolloin radioiden ja vahvistinten sekä muiden
elektroniikkavehkeiden rakentelu oli yleistä poikien keskuudessa”. Teknisen kiinnostuksen lisäksi tärkeitä
olivat Häkkisen omat bändikokemukset 1970-luvulta, jotka heräsivät siis uudestaan henkiin 1990-luvulla.
Hänellä oli siten paitsi henkilökohtaista soitto- ja soundikokemusta niin myös teknistä osaamista.
Harrastajakeskeisen innovoinnin ydin on yleensä ratkaisun etsiminen johonkin harrastajan omaan tai
tuttavan tarpeeseen. Näin oli myös CreamSoundin tapauksessa – ”1990-luvulla tuli mieleen, että pitäisi saada
autotalliin hyväsoundinen ja pienitehoinen putkistyrkkari kitaralle omaan käyttöön”. Toisaalta
harrastajanäkökulma vaikutti lopulta myös CreamSoundin valmistuksen hiipumiseen – ”CreamSoundeja olisi
mennyt huomattavasti enemmän kaupaksi, mutta aika ei riittänyt valmistamiseen. 1998 aloitin työt VTT:llä
ja samoihin aikoihin myös lisensiaattityöprojektin. Lisäksi toimin silloisessa Helsingin teknillisessä
oppilaitoksessa sivutoimisena tuntiopettajana. Myös perhe vei paljon aikaa.”
On muistettava, että harrastajakeskeinen innovointi ei ole yleensä mitään puuhastelua, vaan se vaatii todella
paljon työtä – ”Toteutus vaati rankkaa motiivia ryhtyä isoon urakkaan. Se on minulle vieläkin osittain
epäselvää, että miksi ryhdyin siihen. Oliko jonkinlainen mielenhäiriö vai mistä oli kysymys. Piti päästä ulos
reaalimaailmasta - jonkinlaiseen unelmien satumaailmaan”. Yhteensä Häkkiseltä kului
tuotekehitysvaiheeseen aikaa noin 2 000 tuntia eli kyseessä oli suurin piirtein yhden henkilötyövuoden
urakka. Tähän päälle tuli vielä 150 CreamSoundin valmistukseen ja osien hankintaan kulunut aika.
Kokeellinen innovointi
Olemassa olevien tekniikoiden yhdistely oli CreamSoundin kehittämisessä avainroolissa: ”CreamSoundin
soundin runko syntyi kopsaamalla Salorasta pääteasteen kytkennät ja Fenderin vanhoista spekseistä
etuasteen kytkentäkaavio. Näiden lisäksi pääte- ja verkkomuuntajat olivat ratkaisevassa asemassa. RadioDuon muuntajat ovat CreamSoundin sydän. Edelleen piti löytää sopiva kaiutin ja siihen löytyi Celestionin 10"
Vintage-ämyri. Lopuksi sopiva kotelon mitoitus ja kaiuttimen etulevy piti vielä löytää, koska ne vaikuttavat
erittäin paljon lopputulokseen. Yhdistelin siis erilaisia valmiita ratkaisuja ja komponentteja sekä raakaaineita. Mutta pienestä oli kiinni. Yksikin väärä valinta ja hommasta ei olisi tullut mitään.”
Eri ratkaisujen yhdisteleminen vaati runsaasti kokeiluja: ”Tekniset kokeilut olivat välttämättömiä, koska
lopputulosta ei pystynyt ennakoimaan. Aluksi tein ensimmäisen kytkentäkaavion ja sitten juotin komponentit
paikalleen. Tämän jälkeen testasin tulosta kitaralla. Lukuisten suunnitelmien ja kokeiluiden iteraatioiden
tuloksena syntyi lopullinen versio. Kokeilu jatkui, kunnes korva sanoi, että se on siinä. Sen jälkeen en enää
missään vaiheessa muuttanut piiruakaan”. Kokeiluja ei tehty mielivaltaisesti, vaan jokainen kokeilu perustui
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teoreettiseen suunnitelmaan: ”Kokeilu ilman teoreettista ideaa ei ole mistään kotoisin”. Toisaalta Häkkinen
kokeilutti Creamsoundia Kitarapajan henkilöstöllä sekä artisteilla. Palataan tähän tarkemmin seuraavassa
kappaleessa.
Triangulaation hyödyntäminen asiakas-/käyttäjäymmärryksen luomisessa
CreamSound-case perustuu kuvassa 4 ja taulukossa 1 esitetyissä tiedonhankintaluokissa erityisesti
suunnittelijan kokemus ja oletukset -luokkaan. Tätä näkökulmaa käsiteltiin jo edellä harrastajakeskeisen
innovoinnin kohdassa. Käyttäjäymmärryksen luomisessa ja ylipäätänsä kehityksen eteenpäin viemisessä
tarvittiin kuitenkin sopiva kombinaatio myös muita käyttäjäymmärryksen hankintaluokkia.
Julkinen ja asiantuntujoilta saatu tieto kitaravahvistimista oli erityisesti innovoinnin alkuvaiheessa tärkeässä
roolissa – ”Styrkkareita ei voi suunnitella, ellei ymmärrä täydellisesti tasa- ja vaihtovirtojen kulkua ja
käyttäytymistä vahvistimessa. Lisäksi jokaisen komponentin roolit pitää ymmärtää. Tärkeä apu oli
amerikkalainen putkivahvistinkirja, jossa on esitelty n. 400-500 vahvistinkytkentää. Näiden pohjalta lähdin
liikenteeseen, sillä pyörää ei kannata keksiä kokonaan uudestaan. Pelkkä kopiointi ilman ymmärrystä ei
kuitenkaan tuota tulosta”. Lisäksi Häkkinen keskusteli muiden vahvistinrakentajien kanssa, mitä kautta hän
sai lisää vinkkejä.
Pelkästään teoreettinen tietämys ja eri asioiden tekninen yhdistely ei kuitenkaan riittänyt, vaan rinnalla
tarvittiin Häkkisen omia muusikon kokemuksia: ”Pelkillä insinööritiedoilla ei voi suunnitella toimivaa
kitaravahvistinta, vaan pitää olla myös soundimaailma hallussa ja ymmärtää eri ratkaisuiden vaikutus
soundeihin. Ei ole olemassa teoriaa siitä, miten joku soundi syntyy”. Häkkinen käytti innovoinnin alussa
käyttäjätiedon hankinnassa myös artefaktien ja materiaalisen ympäristön analysointi-luokkaa - ”Purin
joitakin vanhoja comboja ja tutkin, mikä ominaisuus vaikuttaa mihinkin soundin osatekijään” (Silas, 1995).
Prototypiointi oli merkittävässä roolissa CreamSoundin kehittämisessä: ”Ensin purin ostamastani
putkiradiosta kaikki muut osat paitsi verkko- ja päätemuuntajat sekä putken kannat. Siihen aloin sitten
kokeilemaan erilaisia kytkentöjä. Kokeilujen jälkeen rakensin vahvistimeen ensimmäisen kotelon.
Kokonaisuus toimi todella hyvin, joten vein sen Helsingissä olleeseen Kitarapaja-liikkeeseen näytille. He
kokeilivat laitteen ja antoivat ylistävät kommentit. Sanoivat, että tällaiselle olisi kysyntää, jos sitä alkaisi
valmistaa. Seuraavaksi jatkoin kehittämistä lähinnä mekaanisen toteutuksen osalta ja sain valmiiksi
näköisproton. Hain siihen sähkötarkastuslaitoksen hyväksynnät eli silloisen FI-merkin. Sen jälkeen vein
Kitarapajaan yhden testikappaleen ja kauppa lähti heti käyntiin. Muutaman päivän päästä oli 10 laitteen
tilausjono”. Kitarapajan rooli oli alkuvaiheessa merkittävä. Heiltä Häkkinen sai ennen kaikkea kannustusta
lähteä tuotteistamaan CreamSoundia. Lisäksi Kitarapaja tarjosi vahvistimelle myyntikanavan.
Käyttäjien osallistamista ja käyttäjätestausta sovellettiin heti innovointityön alkupuolella. CreamSoundin
testikäyttäjäryhmään kuului kolme kitaristia, joilta tuli positiivista palautetta:
"Combon sointi oli kaikilla volyymitasoilla soittajan hallittavissa ja eritoten pitkä sustain vakuutti."
"Huomiota herätti combon makean säröinen soundi hiljaisellakin volyymilla. Ihanteellinen
ominaisuus, jos käyttäjä haluaa treenata kotonaan naapureita häiritsemättä."
"Eritoten vaivaton ja täysi ääniväri oli lähes ennen kuulumaton."
"CreamSound on niin inspiroiva tuttavuus, että keksin alinomaa uusia juttuja kun soitan sillä."
(Silas, 1995)
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Lisäksi positiivista palautetta on tullut myöhemmin CreamSoundin omistavilta henkilöiltä:
"Todella harva combo on näin ihanteellinen ´piuha sisään ja menoksi´-kone."
"CreamSound on herkkyytensä ansiosta erittäin hyvä myös aloitteleville kitaristeille. Lepsuilla
soittajilla tulee hankaluuksia näin armottoman vahvistimen kanssa."
(Silas, 1995).
”Kun CreamSoundilla alkaa soittaa, niin sitten kun se tietty bluesroso löytyy vahvistin-kitarayhdistelmällä, niin ei malta lopettaa lainkaan."
Tärkein testikäyttäjä oli kuitenkin Häkkinen itse. Jokaisen teknisen muutoksen jälkeen hän kokeili vahvistimen
toimintaa kitaralla ja päätti sen perusteella jatkotoimenpiteistä. Lisäksi Häkkinen kävi kuuntelemassa
keikoilla, kuinka CreamSound toimii keikkaympäristössä.
CreamSoundin tapauksessa käyttäjäymmärryksen luominen perustui siis hyvin pitkälle Häkkisen omiin
kokemuksiin sekä ulkopuolisen tiedon hankkimiseen. Hänellä oli tietty visio soundista, jota hän tavoitteli.
Muiden mielipiteillä ei ollut juurikaan merkitystä soundiin eikä CreamSoundin käyttöliittymään ja designiin:
”Soundinäkemys täytyy olla laitteen suunnittelijalla 100 %:sti. Sain hillittömästi uusia vinkkejä, että miten
minun pitäisi sitä kehittää. Vinkit koskivat soundeja, potikoita, säätöjä, laatikon kokoa, kaiuttimia jne. reunasta reunaan. Olin aika pinteessä jatkuvasti, kun piti kohteliaasti tyrmätä kaikki ehdotukset. Tein kaikki
ratkaisut oman pääni mukaan. Olen aina ollut hyvin kriittinen kaikenlaisia asiakaskyselyjä ja muita vastaavia
kohtaan. Useimmiten parhaat ideat ja tuotteet syntyvät yhden ihmisen aivoituksena. Se kuitenkin edellyttää
laajoja tietoja ja syvää ymmärrystä eri asioista”. Toisaalta kitaraliikkeistä ja käyttäjiltä saadulla positiivisella
palautteella oli tärkeä kannustava merkitys. Ilman sitä ja saatuja tilauksia CreamSoundeja olisi valmistunut
vain yksi kappale eli Häkkisen omaan käyttöön.
Yhteenvetona asiakasymmärryksen luomisesta triangulaation avulla voidaan sanoa, että tärkeimmät
käyttäjätiedon hankintaluokat olivat suunnittelijan oma kokemus ja oletukset, julkinen tieto ja asiantuntijat,
prototypiointi, käyttäjien osallistaminen ja käyttäjätestaus, sekä artefaktien ja materiaalisen ympäristön
analysointi. Kaikki edellä mainitut luokat vaikuttivat toisiinsa eli jokaista tarvittiin.

5.TULOSTEN TARKASTELU JA KÄYTÄNNÖN HYÖDYNTÄMINEN
Tutkimustulokset vahvistivat tutkimuksen johtoajatusta, jonka mukaan innovointi on tehokkainta
käyttäjän/asiakkaan ja innovaattorin ollessa yksi ja sama intohimoinen henkilö – ainakin kun luodaan
poikkeavaa tuotetta. Tutkimuksen perusteella harrastajakeskeisen innovoinnin hyviä puolia ovat intohimo
tekemiseen, käyttäjän rooliin asettuminen, uteliaisuuden tyydyttäminen, oman kädenjäljen näkeminen ja
yksinkertaisempi päätöksenteko, kun voi itse pitää päätökset omissa näpeissään. Kaksi viimeistä kohtaa
liittyvät erityisesti tilanteeseen, jossa harrastajainnovaattoreita on ryhmän sijasta vain yksi. Huonoja puolia
harrastajainnovoinnissa taas ovat resurssirajoitteet, rahoituksen saamisen vaikeus ja sosiaalisen
vuorovaikutuksen vähäisyys yksin puurtaessa. Tärkeää sosiaalista vuorovaikutusta Häkkinen sai kuitenkin
kannustuksen muodossa Kitarapajalta ja artisteilta. Hän kertoikin sen olleen olennaisin asia idean edetessä
kaupalliseksi tuotteeksi asti. Resurssirajoitteet kuitenkin estivät maailman tai Euroopan valloituksen. Yksin
siihen ei millään pystynyt. Seuraava askel olisi ollut myyjän palkkaaminen sekä kansainvälisten
myyntikanavien rakentaminen. Tätä ei kuitenkaan pystynyt tekemään ilman lisärahoitusta. Kysytyt
rahoittajat eivät lähteneet mukaan, mutta tapahtuiko luovuttaminen rahoituksen hankkimisensuhteen liian
aikaisin? Olisiko ollut vielä muita mahdollisuuksia, kuten henkilökohtaisen lainan ottaminen? Tätäkin
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Häkkinen mietti, mutta oman omaisuuden peliin laittaminen oli lopulta kuitenkin liian iso riski – kysyntää kun
ei voinut varmuudella tietää. Toisaalta Häkkisellä oli kuitenkin näkemys, että CreamSoundista olisi voinut
rakentua 10-20 henkilöä työllistävä bisnes. Todennäköisesti pari vuotta kestänyt kansainvälisen
liiketoiminnan kokeilu olisi näyttänyt suuntaa. Tämä jää kuitenkin arvausten varaan.
Harrastajainnovoinnin hyvien ja huonojen puolien lisäksi tutkimuksen tavoite oli selvittää, kuinka
harrastajainnovaattori käytännössä innovoi ja hankkii käyttäjäymmärrystä. Häkkinen lähestyi innovointia
toisaalta hyvin teoreettisesti ja toisaalta hyvin käytännönläheisesti. Todennäköisesti näin vahva teoreettinen
lähestyminen ei ole yleistä harrastajainnovaattoreiden keskuudessa. Ennemminkin innovointia lähestytään
tekemällä ja arkijärkeä käyttämällä kuin teoreettiseen ajatteluun pohjautuen. Tämä on kuitenkin Häkkisen
mukaan huono asia: ”Kokeilu ilman teoreettista ideaa ei ole mistään kotoisin”. CreamSoundin kehittäminen
oli hyvin kokeilevaa. Iteraatioita oli valtavasti. Tässä poiketaan yrityksissä tehtävästä kehitystyöstä, jossa
painottuu kokeilemisen sijasta suuri ennakkosuunnittelu. Todennäköisesti yrityksessä tehtynä CreamSoundin
suunnitelma olisi ollut vasta siinä ajassa valmis, jossa Häkkinen sai tehtyä CreamSoundista jo ensimmäisen
prototyypin. Kokeileva tapa innovoida lienee harrastajainnovaattoreiden vahvuus ylipäätänsäkin.
Sidosryhmien mukaan ottamisessa CreamSoundin innovointiin Häkkinen oli hyvin varovainen ja
pessimistinenkin. Hän näki sidosryhmät tärkeässä roolissa kannustajina, myyntikanavan tarjoajina sekä
tiedon levittäjinä, mutta eivät varsinaisen CreamSound-tuotteen kehittäjinä. CreamSound onkin täysin
Häkkisen käsialaa. Juuri hänen korva sanoi, milloin soundi oli kunnossa. Tämä oli mahdollista sen takia, että
hänellä oli itsellään niin hyvä tietämys teorioista ja kokemus musiikista. Lisäksi hänen uteliaisuus ja intohimo
ajoivat ottamaan selvää sellaisista asioista, joista hän ei vielä tiennyt: ”Creamsound on vallitsevan
paradigman ylittävä innovaatio. Jos olisin kuunnellut muiden kitaristien näkemyksiä, niin ne olisivat olleet
vallitsevan paradigman sisältä ja siten lopputuloksena olisi ollut joku Fenderin, Marshallin tai vastaavan
muunnos, eikä sillä olisi todennäköisesti tehty koskaan kauppaa”.
Toisaalta Häkkinen myöntää, että harrastajainnovaattorin omaan kokemukseen nojaaminen on riskaabelia:
”Makuja on lukemattomia ja siksi mukana täytyy olla myös onnea”. Hyvä kysymys onkin, voisiko onnen
merkitystä vähentää käyttäjälähtöisemmällä innovoinnilla. Vahvistimen tuottaman äänen tapauksessa se voi
olla haastavaa, mutta ehkä siitä olisi hyötyä vahvistimen designiin, käyttöliittymään ja uusien ominaisuuksien
suunnitteluun. Nämä asiat eivät olleet vielä vahvistimissa tapetilla 1990-luvulla. Sen sijaan 2000-luvulla
näitäkin on alettu ottaa suunnittelussa huomioon enenevissä määrin. Sitä kautta myös käyttäjiä on alettu
osallistaa mukaan innovointiin. Vahvistimien soundia on alettu moodata jopa kitaristikohtaisesti.
Tutkimustulosten käytännön hyödyntäminen
Harrastajainnovaattoreita on Suomessa ja maailmalla valtava määrä. Suurin osa heidän luomista
innovaatioaihioista jää pienen piirin tietoon tai keksijän omaan autotalliin teknisenä ratkaisuna. Tässä
artikkelissa kuvattiin yksityiskohtaisella tasolla Häkkisen ja CreamSoundin tarina, johon voi todennäköisesti
samaistua melko moni muukin harrastajainnovaattori. Monella harrastajainnovaattoreilla on samantyyppiset
haasteet ylittää innovaatiokuilu eli rakentaa omista innovaatioaihioistaan kaupalliset ja skaalatut innovaatiot,
vaikka siihen asti kaikki näyttäisikin lupaavalta. Toisaalta on muistettava, että moni harrastajainnovaattori ei
edes halua tämän kuilun ylitystä, vaan ainoastaan kehittää ratkaisun omaan tai lähimmän tuttavapiirin
käyttöön. Tässä artikkelissa kuitenkin keskityttiin sellaiseen harrastajainnovointiin, jossa innovaatioaihiota
lähdettiin tuotteistamaan, mutta siinä tuli vastaan erilaisia osaamiseen sekä aika- ja rahapulaan liittyviä
ongelmia. Millaisia ratkaisuja näihin ongelmiin voisi löytyä?
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Helppo ja yleisesti kuultu vastaus on, että hankki tuotteistamis- ja markkinointiosaamista ja tee
liiketoimintasuunnitelma. Vastaus voi olla periaatteessa hyvä, mutta yleensä tätä kautta ei pääse juuri
mihinkään. Harrastajainnovaattorit eivät lähde mukaan isompiin koulutusohjelmiin eivätkä edes lyhyemmille
ammattikursseille. Näihin ei ole rahaa, aikaa ja/tai innostusta. Koulutukset ennemminkin pelottavat kuin
houkuttavat. Kurssit pitäisi tuoda huomattavasti helpommin lähestyttäväksi ”perustallaajille”.
Esimerkiksi vertaisryhmät eli harrastajainnovaattoreiden tapaamiset voisivat toimia tässä. Mukana olisi hyvä
olla myös sellaisia harrastajainnovaattoreita, jotka ovat jo tehneet omilla harrasteinnovaatioillaan rahaa.
Esimerkiksi musiikkitoimialalle on syntynyt verkossa toimivia palveluita (mm. SoundCloud), jotka auttavat
aloittelevia ja myös kokeneempia bändejä promootio- ja bisnesasioissa. Aloittelevat bändit jos mitkä ovat
harrastajainnovaattoreita. Toisaalta New Yorkissa toimiva Betaworks on hyvä esimerkki uudenajan pienestä
ja ketterästä hub-toimijasta, joka auttaa ICT-alan start-up-yrityksiä kehittämään uusia tuotteita ja
skaalaamaan liiketoimintaa ekosysteeminsä tarjoamien parhaiden resurssien voimin. Asiantuntija-avun
tarjoamisen lisäksi Betaworks on myös pääomasijoittaja. Betaworks on itse hyvin kevyt organisaatio
työllistäen vain n. 10 henkilöä (Tikka ja Gävert, 2014).
Uusimmissa näkökulmissa liiketoimintasuunnitelmin tekemistä on alettu arvostella tosissaan (mm. Furr ja
Dyer, 2014, Leppänen, 2013; Sarasvathy, 2009). Arvostelijoiden mukaan uutta luotaessa tulevaisuutta on
vaikea ennustaa ja suunnitella. Ennemminkin on luotava kokeilemisen kautta uutta tietämystä.
Liiketoimintasuunnitelman tekemistä tärkeämpää on tunnistaa olennaisimmat epävarmuudet ja lähteä
hakemaan näiden epävarmuuksien pienentämiseksi tietämystä.
Rahan puute on yksi tärkeimmistä ongelmista lähdettäessä skaalaamaan toimintaa. Tässä yleinen ohje on,
että mene rohkeasti hakemaan rahoitusta eri lähteistä. Leijonien luoliin olisi siis uskallettava mennä. Rahaan
keskittyvät pukupellet voivat kuitenkin ahdistaa harrastajainnovaattoreita. Ihmislähtöisemmälle ja
rennommalle otteelle olisi tarvetta. Rahoituksen haussa tarvitaan ennen kaikkea myyntitaitoa sekä
epäonnistumisten sietokykyä. Näitkin voi harjaannuttaa ensin vertaisryhmissä – tottua esittelemään asiat
muille koukuttavasti ja ottamaan välillä myös henkisesti kuonoon. Internet tarjoaa harrastajainnovaattoreilla
uuden väylän rahoituksen hankintaan. Monet crowd funding- ja investing-palvelut auttavat rahoituksen
tarvitsijoita ja tarjoajia kohtaamaan. Harva kuitenkaan vielä auttaa houkuttelevan rahoituksen etsijöitä
kiinnostavan myyntimateriaalin tuottamisessa. Tässä olisi liiketoimintasaumaa uusillepalveluntarjoajalle.
Moni harrastajainnovaattori tarvitsee crowd funding- ja investing-palveluista käytännöllisiä ja
samaistuttavissa olevia kokemuksia rahan hakijana, jotta sille tielle uskalletaan lähteä. Tässäkin
vertaisryhmän kokemukset auttaisivat paljon.
Esimerkiksi yliopistoihin voisi rakentaa harrastajainnovointia tukevia rakenteita. Tämä voisi tukea
innovaattoreita jo aikaisemmassa vaiheessa kuin mitä tässä artikkelissa käsiteltiin. Harrastajainnovattoreilla
voi olla vaikeuksia esimerkiksi prototyyppien teossa. Harrastajainnovattooreille pitäisi luoda rento ja helppo
sisäänpääsy oman ideansa tai tuotteensa esittelyyn yliopistomaailmassa. Käytännössä yliopistolla pitäisi olla
vastassa maanläheisiä kavereita, joiden kanssa on helppo keskustella ideasta ja seuraavista askeleista
kansantajuisesti. Näillä henkilöillä tulisi olla kytkennät eri puolille yliopistoa ja myös ulospäin. Taustajoukoista
löytyisi apua teknologisiin, liiketoiminnallisiin ja markkinoinnillisiin haasteisiin. Arvolupauksen tulisi olla
jotakuinkin tätä luokkaa: ”Ratkaisu kaivetaan eikä ideoita varasteta”. Tämän tyylistä mekanismia voisi
kokeilla pilottihankkeessa, jonka rahoittaisi valtio ja yliopistot. Pilotissa palvelu olisi
harrastajainnovaattoreille ilmaista. Tämä sen takia, että tällaisella mallilla voisi syntyä Suomeen uusia
yrityksiä, joissa yhdistyy arkiosaaminen ja tiede.
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Olisiko edellä esitetyistä ajatuksista ollut sitten hyötyä Häkkisen tapauksessa innovaatiokuilun ylittämisessä?
Rahoituspuolen järjestäminen olisi ehkä näistä ollut keskeisin. Ehkä Häkkinen nykypäivänä vastaavassa
tilanteessa olisi pistänyt joukkorahoituskampanjan pystyyn viedäkseen CreamSoundin maailmalle, saanut
sitä kautta tarvittavan rahan kansainvälistymisen aloittamiseksi ja myynnin kehittämiseksi, onnistunut
pääsemään muutamille tärkeille markkinoille ja pyörittäisi nykyään sitä 10-20 henkilön vahvistinpajaa. Tähän
oli mahdollisuudet CreamSoundin oltua soundiltaan poikkeava ja se sopi myös suoraan pubikeikkakäyttöön
ilman PA-kamoja. Se oli siten helposti kuljetettava. Lisäksi aikaiset omaksujat innostuivat aidosti siitä. Olisiko
jotain sitten voinut tehdä jo aikanaan toisin, niin annetaan Häkkisen itse arvioida sitä: ”Kun nyt miettii sitä
aikaa ja koko tapahtumaketjua idean synnystä valmistukseen ja myyntiin, niin on vaikea ajatella
vaihtoehtoista reittiä. Koko tapahtumaketju muodostui useista peräkkäisistä yllättävistä sattumista. Mitään
etukäteissuunnitelmaa en pystynyt rakentamaan, vaan projekti eteni vaihe kerrallaan ja seuraavaa vaihetta
suunnittelin meneillään olevan vaiheen kuluessa. Pikemminkin ihmettelen usein näin jälkikäteen, että miten
tuo koko prosessi ylipäätään syntyi ja eteni ja mistä sain motivaation tekemiseen”.

6.YHTEENVETO JA JATKOTUTKIMUSTARPEET
Artikkelin tärkein uutuusarvo on siinä, että harrastajainnovaattorit luovat uutta yleisten oppien vastaisesti.
Tutkitussa CreamSound-casessa perinteinen liiketoimintasuunnitelma edellä etenevä prosessi olisi
todennäköisesti tuottanut tuloksena jonkin Fenderin tyyppisen yleisvahvistimen, joita markkinoilta löytyi jo
ennestään. Sen sijaan Häkkinen lähti tekemään vahvistinta, jolla oli sielu ja selkeä luonne yrittämättäkään
vastata jokaisen kitaristin vahvistintarpeisiin. Tällaista tuskin voisi tehdä suomalaisten rahoitusinstituutioiden
ja muiden vastaavien rakenteiden vaatimalla liiketoimintasuunnitelmaan perustuvalla kehittämisellä.
Toisaalta vahvistinmarkkinat näyttävät olevan muuttumassa. Pienemmistä merkeistä ja persoonallisen
soundin tuottavista vahvistimista kiinnostuneiden määrä on jatkuvasti kasvamassa. Vastaava yksilöllisyyden
korostuminen koskee myös muita toimialoja.
Tutkimustapauksen vanhuus tuli eniten esiin Internetin kehittymisen näkökulmasta. Internetissä olevat
joukkorahoituspalvelut olisivat voineet mahdollistaa myös CreamSoundin kansainvälistymiseen tarvittavan
rahoituksen saamisen. Lisäksi Internetin avulla CreamSoundin olisi saanut huomattavasti paremmin ihmisten
tietoisuuteen. Itse asiassa Häkkinen on hyödyntänyt Internetiä viime vuosien aikana. Hän teki kaupalliseen
Epiphone Valve Junior-vahvistimeen moodauksen ja jakoi sen ohjeen Youtubessa vuonna 2009. Tämän video
on saanut katsojia yli 21 000, mikä kertoo Häkkisen vahvistinharrastuksen kiinnostavan ihmisiä edelleen.
Hyvä kysymys on, että olisiko CreamSoundin tuominen markkinoille uudelleen aiheellista. Esimerkiksi yksi
tyytyväinen CreamSound-käytäjä kuvaa asiaa seuraavasti: ”Olen aivan vakuuttunut, että CreamSoundin
uusintapainokselle löytyisi kysyntää. Kannattaisiko alkaa kehittelemään versiota 2 CreamSoundista, joka voisi
olla joltain osin paranneltu versio aiemmasta säilyttäen kuitenkin jotain alkuperäisen syvimmästä
luonteesta? Täältä tulisi heti yksi tilaus.”
Tutkimuksessa luotiin abduktiivisen päättelyn kautta teoreettinen kokonaisuus, jonka avulla voi analysoida
harrastajakeskeistä innovointia. Teoreettinen kehys sisältää innovaatioiden omaksumisen, käyttäjä- ja
harrastajakeskeisen innovoinnin, asiakas-/ käyttäjäymmärryksen luomisen ja kokeellisen innovoinnin.
Artikkelissa analysoitiin tämän teoriakehyksen avulla CreamSound-tapaus. Samaa kehystä voisi kuitenkin
käyttää myös muiden innovointitapausten analysoimiseen. Artikkelissa esitettyä kehystä voisi myös haastaa
tulevissa tutkimuksissa. Harrastajainnovointia voi tarkastella useista eri näkökulmista. Mm. effektuaalinen
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logiikka (Sarasvathy, 2009) voisi tarjota harrastajainnovoinnin tutkimiseen hedelmällisen teoreettisen
näkökulman.
Harrastajainnovoinnissa on valtavasti potentiaalia, mutta kuinka tämä potentiaali saadaan kääntymään
skaalatuksi liiketoiminnaksi? Lisäksi on muistettava, että harrastajainnovaattoreita löytyy myös yrityksistä.
Joissakin yrityksissä onkin alettu ymmärtää heissä piilevä voima. Esimerkiksi erikoisautoja tekevissä
yrityksissä (ks. Megafactories-televisiosarja) on annettu harrastajainnovaattoreiden käyttöön
tuotantolaitoksen tiloja ja työkaluja, jotta he voisivat kehittää vapaa-ajallaan haluamiaan spesiaaliautoja
kilpailuihin ja näyttelyihin. Tällä tavalla huipputyöntekijät pidetään tyytyväisinä. Lisäksi heidän
rakentamistaan ratkaisuista valuu aika-ajoin ideoita myös yritysten innovaatiotoimintaan. Myös Häkkinen on
pohtinut harrastajainnovointia yritysten näkökulmasta: ”Olisi mielenkiintoista soveltaa CreamSound-oppeja
yritysmaailmaan. Millään systemaattisella johtamisproseduurilla radikaaleja innovaatioita ei synny, vaan
kaverilla tai ryhmällä täytyy olla henkilökohtainen palo asiaan. Suurimmassa osassa nykyisiä firmoja tällainen
ei toimi. Sen verran paljon teollista maailmaa on tullut nähtyä. Yleensä erilaiset propellihatut teilataan tavalla
tai toisella sivuraiteelle ja lopulta pihalle. Vallitsevan paradigman ylittäjät eivät kuulu joukkoon. Minusta
tuntuu, että amerikkalaisuuteen kuuluu tämän tyyppisen pioneerihengen arvostus. Sieltä puskee jatkuvasti
radikaaleja innovaatioita. Samoin Saksa ja Ruotsi ovat tässä vahvoja”.
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3.YHTEISÖLLISEN, NOPEAN JA KOKEILEVAN
KEHITTÄMISEN EMPIIRISET CASE- JA
BEST PRACTICE-ARTIKKELIT
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3.1 Efektikorun nopea ja kokeileva kehittäminen Iron Sky The Coming Race-elokuvaan
Erno Salmela ja Ivary Vimm

Tässä artikkelissa on kuvattu visuaalisesti ja kiteyttäen kokonaisprosessi, miten nopea ja kokeileva Iron Skyefektikorun kehittäminen eteni. Kehittämisen ydintiimi koostui Iron Sky-ohjaaja Timo Vuorensolasta, Fast
Coinsin tutkijakehittäjistä Ivary Vimm ja Erno Salmela sekä fyysisten prototyyppien valmistajasta Kari Laukka
Kultataiteesta. Mukana oli pienemmissä rooleissa noin 10 muuta henkilöä. Efektikoruprototyyppien fyysisen
valmistuksen osuus on kuvattu tarkemmin tämän raportin kappaleessa 3.14. Kuvassa 1 on esitetty nopean ja
kokeilevan kehittämisen lopputuloksena syntyneet prototyypit.

Kuva 1. Syntyneet Iron Sky The Coming Race-efektikorun prototyypit.
Artikkelissa sivutaan myös efektikoruprototyyppien tekemisestä poikinutta toista casea, jossa Särkänniemen
huvipuiston, Iron Skyn ja Fast Coins-porukka ideoivat mahdollisuutta tuoda Iron Sky-maailmaa
Särkänniemeen.
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3.2 Kuinka syntyy superonnistunut ideointisessio - Case Tana Oy
Erno Salmela ja Pasi Juvonen

1.Johdanto
Organisaatioiden henkilöstö omaa huomattavaa innovaatiopotentiaalia, jota ei yleensä saada kunnolla
hyötykäyttöön. Valitettavan usein innovointi nähdään edelleen ”Pelle Pelottimien” salamyhkäisenä
puuhasteluna, johon perus-Perteillä tai -Pirkoilla ei ole annettavaa. Todellisuus on kuitenkin toinen, sillä kuka
tahansa voi luoda uusia innovaatioita. Usein se tapahtuu yhdistämällä olemassa olevia tuttuja asioita uudella
tavalla. Tätä voidaan vielä buustata yhdessä toteutettavalla innovoinnilla, koska yhden ihmisen
innovointikyvykkyys on kuitenkin aina rajallinen.
Näistä lähtökohdista alettiin rakentaa Fast Coins-hankkeessa henkilöstöä osallistavia IdeaRikastamo- ja
KonseptiTakomo-konsepteja. Rikastamoa ja Takomoa kehitettiin hankkeen aikana nopean ja kokeilevan
kehittämisen innovointimallilla, jossa ideat ja konseptit viedään nopeasti kenttätestiin todellisille käyttäjille.
Tällä tavalla saatiin heti tietoa siitä, mikä toimii käytännössä ja mikä ei. Kokeiluissa perinteisten kill- ja gopäätösten rinnalle tuotiin kolmantena päätöksenä mukauta ja jatka, mikä perustuu iteratiiviseen
kehittämiseen. Nopeassa ja kokeilevassa kehittämisessä ei käytetty runsasta etukäteissuunnittelua, jossa
kehitysryhmä hioo suunnitelmaa viikkojen tai jopa kuukausien ajan - yksityiskohtia myöten. Tällaisen, ns.
vesiputousmalliin perustuvan, suunnittelun sijasta tehtiin useita pieniä kokeiluja, joista saatiin oppia
käyttäjien ja fasilitaattoreiden saamien kokemusten sekä kokeiluista syntyneiden tulosten kautta.
Reflektointi yhdessä käyttäjien kanssa olikin olennainen osa kehitysprosessia. Sen avulla saatiin uusia
näkemyksiä sekä kehityksen kohteesta (Rikastamo & Takomo) että kehitysprosessista. Suunnittelua
luonnollisesti tehtiin ennen jokaista kokeilua, mutta ylisuunnittelua välteltiin ihmissysteemin ollessa aina
arvaamaton. Kokeiluja suunniteltiin 1-3 henkilötyöpäivää. Kuvassa 1 on esitetty alussa luomamme visio
kehityksen kohteena olleista Rikastamo- ja Takomo-konsepteista.

Kuva 1. IdeaRikastamo-KonseptiTakomon visio.
IdeaRikastamo on ns. avaava vaihe, jossa luodaan uusia ideoita sekä yhdistellään ja jalostetaan ideoita.
KonseptiTakomossa parhaista ideoista taotaan konsepteja tai projektiaihioita sekä käyttäjillä kokeilutettavia
nopeita prototyyppejä. Takomoa voidaan pitää ns. sulkevana vaiheena. Rikastamon ja Takomon yhdistää
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hyppy-vaihe, jossa arvioidaan ideoiden hyvyyttä sekä päätetään Takomoon siirtyvistä ideat. Kuningasidea
syntyy harvoin kertayrittämällä, minkä takia Takomosta täytyy yleensä palata takaisin Rikastamoon.
Kokemuksemme mukaan kuningasidean löytäminen vaatii tällaista iteratiivisuutta. Lisäksi tärkeää on se, mitä
tapahtuu Rikastamo- ja Takomo-sessioiden välissä. Esimerkiksi jos Takomon reflektoinnissa huomataan
konseptin laadun riittämättömyys, niin paluuta Rikastamoon ei kannata tehdä heti, vaan esimerkiksi vasta
viikon päästä. Tällaisessa kypsyttelyvaiheessa kelle tahansa sessioon osallistuneelle voi syntyä uusia
oivalluksia. Tätä välivaihetta täytyy kuitenkin johtaa, sillä muuten kypsyttely jää helposti tekemättä. Ideoinnin
ja konseptoinnin iteratiivisen luonteen takia Rikastamo-Takomo-käytäntöjä on tärkeää luoda myös
organisaation sisälle. Organisaation ulkopuolisten tai sisäisten tahojen silloin tällöin järjestämät sessiot eivät
synnytä toivottuja tuloksia jatkuvuuden puuttuessa.
2.Teoriat kehittämisen taustalla
Rikastam-Takomo-konseptien kehittämisen taustalla on teoreettinen tieto, sillä konseptit perustuvat
Belbinin tiimirooliteoriaan. Belbin on tunnistanut tiimirooleiksi tiedustelijan, keksijän, takojan, diplomaatin,
kokoojan, arvioijan, tekijän, viimeistelijän ja asiantuntijan. Rikastamo ja Takomo sisältävät rasteja, joissa
käytetään erilaisia ideointia ja konseptointia edistäviä menetelmiä ja työkaluja. Rastikokonaisuus rakentuu
jokaisen Belbinin yhdeksän roolin ympärille, minkä johdosta Rikastamo-Takomossa on kyse moniulotteisesta
idean ja konseptin kehittämisestä. Pajassa on tarjolla jokaiselle Belbin -roolille erilaisia menetelmiä ja
työkaluja. Esimerkiksi Business Model Canvas on hyvä kokoajan menetelmä, kun taas nopea prototypiointi
liittyy tekijän rooliin. Iteroinnin ja nopeiden kokeilujen taustalta löytyvät David Kolbin kokemuksellisen
oppimisen viitekehys ja Kurt Lewinin ajatukset toimintatutkimuksen vaiheista (PDCA - plan – do – check –
act).
Tässä artikkelissa käsitellään jatkossa yhtä Rikastamo-Takomo -kokeilua, joka toteutettiin keväällä 2013
keskisuomalaisessa pk-yrityksessä, Tana Oy:ssä. Vastuut jaettiin siten, että Fast Coins-väki veti läpi
IdeaRikastamon, jonka tulosten perusteella Tanan väki takoi itselleen kehitysprojektien aihiot. Tana määritti
Rikastamoon innovointialueeksi käyttöpääoman vapauttamisen. Fast Coins-väki toivoi Rikastamoon mukaan
mahdollisimman laajasti Tanan väkeä eri funktioista. Kaikki funktiot saatiinkin paikalle ja samalla yli puolet
koko yrityksen väestä. Fast Coinsista paikalla olivat Pasi Juvonen Saimiasta sekä Erno Salmela ja Ari Happonen
Lappeenrannan teknilliseltä yliopistolta. Fasilitoinnin lisäksi Fast Coinsin tutkijat havainnoivat tapahtumaa
saadakseen tietoa Rikastamon edelleen kehittämiseksi.
3.IdeaRikastamon kokeilu Tanalla
IdeaRikastamon prosessin lähtökohta tuli Fast Coins -väeltä, minkä jälkeen Tanan kehitysvastaava toi siihen
omat näkemyksensä. Tanalla toteutettu prosessi (kuva 2) sisälsi seuraavat päävaiheet:
1. IdeaRikastamoon virittäytyminen, jonka tavoite oli saada henki päälle.
2. Yksilötyöskentelynä ideointi, jonka tavoite oli tuottaa mahdollisimman paljon ideoita käyttöpääoman
vapauttamisesta. Tämä oli vahvasti avaava vaihe.
3. Tauko ja kävely sekä toisten tuottamiin ideoihin tutustuminen ja niiden päälle uusien ideoiden
rakentaminen.
4. Toteutettiin avoin äänestys siitä, mistä ideoista ja teemoista haluttaisiin keskustella lisää. Tällä tavalla
saatiin jokaisen mielipide esiin. Tavoitteena tällä oli parantaa sitoutumista. Tätä voi pitää myös
hyppyvaiheena Rikastamon sisällä.
5. Jatkoon valittujen ideoiden työstäminen pienryhmissä. Menetelmänä käytettiin oppimiskahvilaa
(Learning cafe), jonka tavoite oli syventää ja konkretisoida ideoita. Tämä on peilattavissa
KonseptiTakomoon ( ja sulkevaan vaiheeseen), mutta tässä ei vielä sinänsä taottu konsepteja.
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6. Ryhmissä tuotettujen tulosten esittely ja kommentointi. Tavoitteena oli kiteyttää sessiossa syntyneet
tulokset.
7. Session reflektointi, minkä tavoitteena oli synnyttää ymmärrystä tapahtuneesta: Mikä onnistui? Mikä
ei onnistunut? Mitä tästä opittiin? Miten saadut opit hyödynnetään käytännössä?
8. Yhteenveto ja seuraavista askeleista sopiminen. Tavoitteena oli saada kaikille fiilis, että ideoita
lähdetään viemään nopeasti eteenpäin eli hypätään Rikastamosta Takomoon.

Kuva 2. Tanalla toteutettu IdeaRikastamo.
Rikastamon jälkeen vastuu siirtyi sovitusti Tanalle. Yrityksen kehitysväki suoritti siten hypyn Rikastamosta
Takomoon valitsemalla päivän aikana syntyneet parhaat idearyppäät käyttöpääoman vapauttamiseksi,
minkä jälkeen niistä taottiin viisi kehitysprojektiaihiota. Jokaiseen projektiin valittiin myös 3-4 henkilön
kehitystiimi. Projektointi tapahtui kahden viikon kuluessa IdeaRikastamosta, millä estettiin yleinen asioiden
”roikkumaan” jääminen ja hiljainen poishiipuminen. IdeaRikastamo-KonseptiTakomo -kombinaatio toimi siis
hyvin. Tarkastellaan seuraavaksi tarkemmin syitä tähän.
4.Miksi IdeaRikastamo onnistui osallistujien ja toteuttajien mielestä erityisen hyvin
Reflektoituamme kokeilua heti Rikastamon päätteeksi sekä vielä tutkijaporukalla pari viikkoa Rikastamon
jälkeen päädyttiin siihen, että onnistuminen johtui erityisesti seuraavista tekijöistä:
Hyvä työilmapiiri ja perusluottamus osallistujien kesken
IdeaRikastamon päävaiheet kerrottiin osallistujille heti alussa, mutta sessioita ei raamitettu liikaa
Kaikki paikallaolijat olivat hakemassa ratkaisua yhteiseksi koetulle haasteelle – session merkitys oli
tiedossa
Tutut tilat ja välillä rutiineissa piipahtaminen
Osallistujia oli mukana yrityksen kaikista funktioista ja eri organisaatiotasoilta
Käyty dialogi oli harvinaisen avointa ja kunnioittavaa
Ideoiden nopea vienti käytäntöön ja jatkosta sopiminen
Avataan seuraavassa näitä tekijöitä tarkemmin.
Hyvä työilmapiiri ja perusluottamus osallistujien kesken
Ennen IdeaRikastamon alkua yrityksen yhteisessä ruokalassa oli helppo havaita yrityksen poikkeuksellisen
hyvä työilmapiiri. Asiasta ja asian vierestä puhuttiin luontevasti ja avoimesti – läppä lensi ja yleisiä kuulumisia
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vaihdettiin ilman kitkaa. Sama välittyi myös yksilötehtävien vastauksista, pienryhmissä syntyneistä tuloksista
sekä lopussa järjestetystä koko ryhmän yhteenvetodialogista. Yrityksessä oli siis lupa puhua asioista, niin kuin
ne ovat. Tabuja tai naamioitavia puheenaiheita ei näyttänyt olevan.
IdeaRikastamon päävaiheet kerrottiin osallistujille heti alussa, mutta sessiota ei raamitettu liikaa
Ihmiset kaipaavat yleensä toiminnalleen kontekstia, raamia ja viitekehystä eli mitä tullaan tekemään, miten
toimitaan, miksi näin toimitaan, milloin lopetetaan ja minkä verran pidetään taukoja. Ihmisen
luonteenpiirteistä riippuen osalle riittää hyvinkin löyhä raami, kun taas osa tarvitsee selkeän kartan,
kompassin ja suunnan askeleista. Fasilitaattorin, oppimisen ohjaajan tai valmentajan näkökulmasta sopivan
raamin löytäminen on yksi keskeisistä oppimisprosessin mahdollistamiseen liittyvistä kysymyksistä. Miten
pitää raami niin löyhänä, että se jättää mahdollisuuden yllätyksille, osallistujien oman ajattelun ja
oppimisprosessin synnyttämille tarpeille ja edellisten seurauksena uusien suuntien ottamiselle? Toisaalta
miten samaan aikaan voidaan tarjota myös turvallisuutta osallistujille, jotta myös raamia ja suuntaa kaipaavat
osallistujat lämpenisivät mukaan tekemiseen? Tässä IdeaRikastamon toteutuksessa näissä asioissa
onnistuttiin aika hyvin. Vapautta ja raameja koettiin olleen sopivassa suhteessa.
Kaikki paikallaolijat olivat paikalla hakemassa ratkaisua yhteiseksi koetulle haasteelle – session merkitys
oli tiedossa
Käyttöpääoman vapauttaminen oli määritelty IdeaRikastamon yhteiseksi innovointialueeksi. Tämä koettiin
koko porukassa selvästikin merkitykselliseksi teemaksi Tanalle nyt ja pidemmällä tähtäimellä. Rikastamossa
syntyi lähes sata ideaa, joista noin puolet liittyi suoraan käyttöpääomaan ja toinen puoli yleisemmin yrityksen
kehittämiseen. IdeaRikastamo toimi kuten sen oli tarkoituskin toimia. Saatiin lyhyessä ajassa valtava määrä
ideoita, ja luodut ideat synnyttivät uusia ideoita dialogin avulla. Osallistujat hyödynsivät myös ideakävelyä eli
tutustuivat toisten ideoihin ja rakensivat niiden päälle uutta. Myös kokonaan uusia teemakokonaisuuksia
avautui, kun ideointiin lämmettiin ja ns. ”helpot ideat” saatiin kerrottua alussa alta pois uusien ajatusten
tieltä.
Tutut tilat ja välillä rutiineissa piipahtaminen
Toimittaessa tutuissa tiloissa jokainen voi käydä välillä, ja moni kävikin, omalla tutulla reviirillään eli
työpisteellään hieman lepuuttamassa päätään tekemällä omia rutiineja. Osallistujien saatua hoidettua pois
tieltä mieltä vaivaavia työtehtäviä heidän huomio saatiin taas kohdistettua hyvin IdeaRikastamon
tavoitteisiin. Keskittyminen pysyi tässä sessiossa harvinaisen hyvin tavoitteessa. Taukojen merkitys unohtuu
usein, mutta tällä kertaa ne osattiin ajoittaa hyvin.
Osallistujia oli mukana yrityksen kaikista funktioista ja eri organisaatiotasoilta
Eeri funktioista ja organisaatiotasoilta mukana ollut väki rikastutti valtavasti ideointia ja keskusteluja. Kaikki
osallistujat uskalsivat heittäytyä ideointiin, eikä mitään erityisiä vallan tai hierarkian ilmentymiä havaittu
tekemisen aikana. Kaikki olivat samalla tasolla ideoinnissa ja keskusteluissa – ideat saivat törmätä ihmisten
törmäämisen sijaan. Ilmiselvästi porukka nautti siitä, että sai ajatuksensa kuuluviin organisaatiotasolla.
Lisäksi monelle näytti vielä jääneen lopuksi tunne, että olisi ollut vielä paljon enemmänkin sanottavaa.
Tällaisen ”nälän” jäämisen tunne on hyvä asia. Liian usein ihmiset ovat session päätteeksi täysin nääntyneitä
ja kyllästyneitä, jolloin vastaavaa tapahtumaa ei odoteta innolla.
Käyty dialogi oli harvinaisen avointa ja kunnioittavaa
Dialogissa rakennettiin yhteistä ymmärrystä, esitettiin avoimia kysymyksiä ja rakennettiin toisten
kommenttien päälle uusia kerroksia. Osallistujista kukaan ei ollut varsinaisesti asiantuntijan roolissa, vaan
kaikki kokivat, että heillä oli ennen kaikkea opittavaa. Suora toisia kunnioittava puhe tuotti osallistujille
turvallisen tilan oppimiselle ja uuden luomiselle. Kun joku osallistuja ilmaisi, että hän ei tiedä jostain asiasta
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riittävästi, niin toiset osallistujat tarjosivat siitä saman tien lisätietoa, mikä auttoi eteenpäin pääsyssä. Näin
rikastava ja itseään ruokkiva dialogi on melko harvinaista.
Ideoiden nopea vienti käytäntöön ja jatkosta sopiminen
Tärkeimmät ideat päätettiin viedä nopeasti käytäntöön tai siirtää KonseptiTakomoon. Yksi käytäntöön vienti
päätettiin jo IdeaRikastamon aikana. Kaikille osallistujille näkyi saman tien, että tekemisellä on merkitystä, ja
sen pohjalta asioita myös viedään aktiivisesti eteenpäin. Sama näkyi myös nopeassa konseptoinnissa, sillä
tulevan kahden viikon aikana tärkeimmät käyttöpääomaa vapauttavat ideat oli jo taottu projektiaihioiksi.
Tämä on hyvin tärkeä asia. Monissa organisaatioissa ihmiset ovat kyllästyneitä ideoimaan, koska he eivät koe
tekemisellään ollevan vaikutusta toimintaan. Mikäli kehitysideoita ei viedä käytäntöön tai perustellusti hylätä
tai siirretä tulevaisuuteen, niin ideointi koetaan pitemmän päälle ajanhukaksi ja negatiivinen noidankehä on
valmis. Tanalla porukka silminähdenn ilahtui nopeista jatkopäätöksistä. Energia oli siten huipussaan session
päättyessä, mikä tietää yleensä jatkoa ajatellen erinomaisen hyvää.
5.Yhteenveto
Tässä artikkelissa kuvattua IdeaRikastamo-kokeilua voidaan pitää huippuonnistumisena, jollaisia tapahtuu
harvoin. Tästä syystä on erityisen tärkeää, että onnistuminen analysoidaan ja kokeilu yritetään toistaa
samankaltaisissa olosuhteissa. Tällä tavalla saadaan syvempää ymmärrystä onnistumisen edellytyksistä
rakennettaessa olosuhteita ja prosessia innovaatiotoimintaan tutkijoiden ja elinkeinoelämän välille. Ihmisten
kanssa toimiessa muuttuvia tekijöitä on runsaasti, joten myös kokeiluja tarvitaan paljon. Jokainen kokeilu on
uusi oppimismahdollisuus. Riskejäkin kannattaa välillä ottaa, koska ilman niitä radikaaleja kehitys- ja
tietämyshyppyjä ei saavuteta. Tana-sessiossa suurin riski oli äärimmäisen kova tahti, mutta se toimi lopulta
erinomaisesti.
Oppimisessa puhutaan usein siirtovaikutuksesta (transfer of learning). Siirtovaikutuksella tarkoitetaan sitä,
miten yhdessä tilanteessa opittua voidaan soveltaa uusissa tilanteissa. Hankkimalla kokemuksia ja
harjaantumalla jonkin asian tekemisessä alkaa vähitellen huomata eri tilanteiden välillä yhtäläisyyksiä.
Toistamalla kokeiluja sekä tarkastelemalla saatuja tuloksia ja tekemisen prosessia rakentuu tärkeää oppia
innovointiin sopivimmista olosuhteista ja menetelmistä. Opit näistä kokeilusta siirtyvät eteenpäin mm.
uusien dialogien, artikkelien ja tutkimusraporttien kautta. Tämä parhaillaan lukemasi artikkeli on yksi
opinsiirtoväylistä. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin antaa oman organisaatiosi itse kokea uudenlaisia
yhteisöllisiä sessioita, koska se merkitsee ihmisille kaikkein eniten. Yksikin onnistunut sessio voi laittaa kiven
pyörimään kohti parempaa innovointikulttuuria.
Arvostettu businessajattelija ja kirjailija Gary Hamel toteaa innovoinnista kertovassa kirjassaan What matters
now, että innovointi yrityksissä ei tällä hetkellä tapahdu organisaation rakenteiden myötävaikutuksesta, vaan
organisaation rakenteista huolimatta. Tällöin tarvitaan kontrollin purkamista ja lisää avoimuutta sekä
enemmän luottamusta ihmisten kykyyn ja haluun luoda uutta. Puitteiden rakentaminen innovoinnille on
pitkäjänteistä työtä ja siinä on pidettävä jalat maassa. Kulttuurin muuttuminen on hidas prosessi ja monella
loppuu maltti kesken, mikäli tuloksia ei ala heti tulla. Vaikka Fast Coins-hankkeessa syntyikin paljon hyvää
tietämystä innovointikulttuurin muuttamisesta, niin työsarkaa uudenlaisille innovointisessiokokeiluille riittää
myös jatkossa.
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3.3 Yhden sprintin tarina – Roiskeläppäastian synty ja uho
Erno Salmela, Marika Hirvimäki ja Emmi Suhonen

1.Idean synty ja testaus, mock up-proto & ideajalostus
Omat poikani (Ernon) harjoittelivat syömään omin avuin vuosien 2007-2010 aikana. Tällöin katselin lähinnä
huvittuneena heidän sikailuaan. Safka tuntui olevan kaikkialla muualla paitsi suussa. Tai no hupi oli kaukana,
kun porsastelun jälkeen piti pyyhkiä pöydät ja lattiat…joskus seinätkin. Olihan tuollainen myös hirveää ruoan
tuhlausta. Kaiken lisäksi syöminen kesti aivan hillittömiä aikoja. Tunti ei aina riittänyt pikkulautasen
tyhjentämiseen ja siinä sitä sitten piti vieressä kököttää viihdyttämässä. En silloin yrittänyt etsiä asiaan mitään
ratkaisua vaan ajattelin, että näinhän sen asian kai kuuluukin olla.
Sitten vuoden 2012 alusta parempi puoliskoni aloitti perhepäivähoitajana, minkä jälkeen meillä oli kotona
eläintarha pystyssä - omat pojat ja vielä pari muuta pienempää vintiötä riekkumassa. Kun tein kotona melko
paljon töitä, niin silloin tällöin satuin näkemään uusien tulokkaiden ruokailutottumuksia. Olin joko ehtinyt
unohtaa tai sitten nämä uudet tulokkaat olivat vieläkin pahempia sottiaisia kuin omat poikani. Tätä tuli
vuoden mittaan syrjäsilmällä ihmeteltyä. Syyskuussa 2012 syödessäni samassa pöydässä lasten kanssa
katselin, kun vieressäni istunut 1.5-vuotias poika kiskoi tyytyväisenä naamaansa ruokalapun kouruun
pudonnutta safkaa.

Kuva 1. Perinteinen kourullinen ruokalappu.
Oli tällaista kourusyömistä aiemminkin nähnyt, mutta tällä kertaa en ainoastaan katsellut, vaan samalla myös
pohdiskelin asiaa. Tähän vaikutti varmaan osaltaan se, että olin tutustunut hiljattain työssäni
innovointitaitoihin Dyerin et al. (2011) kirjan kautta. Siinä kerrottiin, että ihmiset voivat ”pakottaa” itsensä
löytämään innovatiivisia ideoita. Suurella osalla ihmisistä on kuulemma piileviä innovointikykyjä, jotka vain
odottavat esiin kaivamista. Yksi tärkeimmistä innovointitaidoista oli kirjan mukaan havainnointi. Olin
harjoittanut tätä taitoa tietoisesti parin kuukauden ajan ja huomasin, että se toimii. Ideoita alkoi pulputa, kun
katseli ihmisten käyttäytymistä. No ruokapöydässä sitten havaitsin, että pojan mussuttaessa ruokalapun
kourusta safkaa ei roiskunut juuri lainkaan ympäristöön. Sillä hetkellä välähti, että miksei laitettaisi ruokaa
lautasen sijasta suoraan siihen kouruun. Perinteinen kourulappu olisi kuitenkin siihen liian epäkäytännöllinen
ja pieni, joten kourusta tulisi tehdä hiukan isompi eli yhdistää lautanen ja ruokalappu samaan tuotteeseen.
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Nimesin idean roiskeläppäastiaksi. Testautin ajatusta heti paremmalla puoliskolla. Hän vastasi siihen, että
kuulostaa ihan hyvältä idealta. Siinä jo saman tien mietittiin yhdessä, että miten ideaa voisi kokeilla. Oli mm.
puhetta siitä, että roiskeläppäastian kokeiluversion voisi rakentaa kartongista, mikä pinnoitettaisiin
kontaktimuovilla.
Kokeiluversio jäi vielä silloin tekemättä, mutta testautin ideaa heti samana iltana muillakin. Piirsin ideasta
pikaisesti havaintokuvan (kuva 2) ja laitoin sen lyhyen tekstikuvauksen kanssa sähköpostilla jakoon vajaalle
10 tutulle tai työkaverille.

Kuva 2. Ensimmäinen luonnos ideasta.
Kuvan mukana lähti sähköpostilla seuraava teksti:
Meillä kun noita pikkuapinoita käy päivittäin hoidossa, niin huomasin, että pöydällä olevalta lautaselta
ne saavat suuhunsa max 25 prossaa ruoasta. Loput ovat pöydällä ja lattialla. Kannattais tehä kunnon
kaukalo kaulaan, niin lattialle ja pöydälle menis vain murto-osa siitä. Monissa nykyisissä ruokalapuissa
onkin jo pikkukouru, josta ne kaverit syövät tyytyväisenä siihen pudonnutta safkaa. Se on vaan ihan
liian pieni, että ruoka laitettais alunperinkin siihen lautasen sijasta. Sori surkee piirros. Tätä parempaa
en perjantaipieruissa pystynyt tekee.
No eipä innostunut idean ensimmäinen testiporukka juurikaan tästä ideasta, mutta jonkin verran positiivista
signaalia tuli kuitenkin muutamalta kaverilta. Kommentit olivat tämän tyylisiä – ”ihan hyvältä vaikuttaa” tai
”voi olla käyttökelpoinen idea”. Sinänsä nämä palautteet eivät juuri virtaa lisänneet. En oikein tiennyt, että
johtuiko laimea palaute idean huonoudesta vai sen esitystavasta vai näistä molemmista. No kuva oli ainakin
surkea, eikä siitä saanut kunnolla käsitystä ideasta. Tämä konkretisoitui, kun testiryhmältä alkoi tulla takaisin
päin kuvia perinteisistä kourullisista ruokalapuista, että tämähän on jo moneen kertaa keksitty. Yritin
sanallisesti kuvata, että samasta asiasta ei ole kyse, mutta se ei tuntunut menevän millään perille. Seuraava
kommentti kuvaa hyvin asiaa: ”Kuulostaa enemmän syömäpöntöltä, johon on integroitu 70cm laidat, jotta
roiskeet jäävät ruokailualueen sisälle.”
Tässä vaiheessa oli kuitenkin lyhyesti puhetta siitä, että voisiko roiskeläppäastian proton tehdä muovista 3Dtulostamalla. Se jäi kuitenkin keskustelutasolle.
Samoihin aikoihin etsiskelin netistä ja kyselin myös tutuilta, että onkohan tällaista roiskeläppäastiaa missään
myynnissä. Kukaan ei tiennyt sellaista olevan myynnissä ainakaan Suomessa. No tämä tietysti kertoi sen, että
markkinarako voisi olla olemassa. Idean ensimmäisessä testausvaiheessa tajusin myös sen, että
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testausryhmän valinnalla on huomattava merkitys palautteen saamiseen. Väärä ryhmä voi palautteellaan
tappaa innostuksen ja siten koko idean. Jos idean vastaanottaja ei ole juurikaan nähnyt pikkukavereiden
syömistä, niin hän ei todennäköisesti ymmärrä ideaa eikä myöskään kiinnostu siitä. Positiivisia kommentteja
tuli lähinnä niiltä, joille lasten sotkeminen ruokapöydässä oli tuttua arkielämästä.
Seuraavaksi päätin, että ideasta täytyy piirtää parempi kuva ja tehdä täsmällisempi tekstikuvaus - tai sitten
tehdä nopea proto. Tällöin palautui mieleen aiempi keskustelu kartonkiprotosta sekä Fast Coinsin (hanke ei
ollut vielä silloin käynnissä) nopean kehittämisen teemasta. Tässä roiskeläppäastia-casessahan voisin
soveltaa nopean kehittämisen menetelmänä mock up-protoa, jolla saisi havainnollistettua ideaa. Silloin tuli
ajatus proton tekemisestä paperista. Jostain syystä en kuitenkaan saanut sitä vielä silloin tehtyä, vaikka tiesin
jonkinlaisen härpäkkeen syntyvän 15 minuutissa. Samaan aikaan syntyi myös ajatus, että voisin kirjoittaa
tästä casesta Fast Coins-tutkijaryhmälle esimerkkitarinan nopean kehittämisen prosessista. Kyseessä oli
yksinkertaisemmassa muodossa tämä sama tarina, jota nyt parhaillaan luet. Tässä vaiheessa elettiin lokakuun
alkua 2012.
Lokakuun lopussa oltiin sitten poikieni kanssa kotona askartelemassa kolmiulotteisia traktoreja kartongista.
Silloin sitten päätin, että nyt teen nyt samalla nopean proton roiskeläpästä. Asetin perinteisen kourullisen
ruokalapun A4-paperin päälle ja piirsin siitä roiskeläpän muodon. Venytin kouruosaa noin 10 cm
perinnelappua pidemmäksi. Sitten taittelin ja teippasin paketin kasaan. Onnistui riittävän hyvin heti
ensimmäisellä yrittämällä, eikä aikaa mennyt kuin 5 minuuttia. Laitoin proton saman tien pojalleni (Emppu 3
v.) kaulaan ja kaadoin astiaosaan muroja. Sitten annoin lusikan Empulle käteen ja eikun syömään. Hyvin toimi
ja otin tästä tapahtumasta pari kuvaa kännykällä (kuva 3). Protosta tuli vahingossa Empulle juuri sopivan
kokoinen astiaosan pohjan nojatessa mukavasti pöytää vasten. Näinhän sen pitäisi ollakin. Etukäteen
ajattelin, että astiaosa roikkuisi ilmassa. Joku säätösysteemi pitäisi jatkossa saada kaulaosaan, jotta
astianpohjan saisi aina säädettyä pöytään kiinni lapsen pituuden mukaan. Kysyin samalla myös
käyttäjäpalautteen. Emppu vastasi, että proto oli liian löysä tarkoittaen että paperi jousti liikaa. Empun isoveli
taas kertoi, että on hölmön näköinen kun siinä ei ollut kuvia eikä värejä.

Kuva 3. Nopea proto ja sen kokeileminen todellisessa käyttöympäristössä.
Tein samalla pienen käytännön kokeilun eli laitoin Empulle saman verran muroja syötäväksi
roiskeläppäastiasta ja erilliseltä lautaselta. Lautaselta syödessä pöydälle tai lattialle putosi noin 25 % muroista
(Emppu oli jo aika kokenut ruokailija) ja astiasta syödessä ainoastaan 5 % luokkaa. Myöhemmin tajusin, että
tämä kokeiluhan olisi pitänyt videoida. Ihan samalla vaivalla olisi mennyt ja olisi konkretisoinut ideaa
paremmin.
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Laitoin ottamani kuvat sekä lyhyen tekstikuvauksen (alla) näytille aikaisemmalle testiporukalle ja lisäksi
muutamalle uudelle henkilölle:
Tein tänään paperista roiskeläppäastiasta 5 minsassa proton ja testautin sitä omalla pojallani. Ja hyvin
pelitti. Syötävä safka suoraan tuonne astiaosaan, eikä lentele enää ympäri pöytiä. Hävikki ja
siivoustarve vähenee vähintään 50 %. Onkohan tällaisia myynnissä? Ne perinteiset pikkukourun
sisältämät laput eivät tähän tarkoitukseen sovellu. Ja tähän vielä kun kehittää pohjaan ruoan alle jotain
hauskaa digielementtiä (”ferrariversio”), niin tulee motivaatio myös nopeampaan syömiseen. Mitä
nopeammin
syöt,
sitä
nopeammin
jutut
näkyy
ja/tai
kuuluu
pohjassa.
-Nimimerkki ”aikanaan ipanoiden syöttämiseen ja nykyisin pelkkään niiden syömisen katsomiseen
kyrpiintynyt ;)”
Tämä ideatesti oli edelliseen testiin verrattuna supermenestys. Vaikka proto olikin varsin köykäinen viritelmä,
niin siinä näkyi kuitenkin hyvin tuotteen muoto, periaate, käyttöympäristö ja käyttäjä. Palautetta tuli
huomattavasti enemmän ja se oli huomattavasti innostuneempaa kuin ensimmäisessä testissä. Tässä yksi
saamani palaute: ”Loistava innovaatio!! Ruokahävikki pienenee, tosin kotieläimet kärsivät, kun lattialle ei
putoile makupaloja!”. Myös idean jatkokehitysvinkkejä alkoi tulla saman tien.
Loka-marraskuun vaihteessa puolenkymmentä henkilöä jatkoideoi roiskeläppäastiaa sähköpostin
välityksellä. Parin päivän aikana löydettiin paitsi tuotteen lisäominaisuuksiin liittyviä ideoita (esim.
saranallinen astiaosa ja Angry birds-kuvitus), niin myös muita sovelluskohteita (esim. taitettava retkiversio).
Myös valmistettavuutta sekä laajempaa testiryhmää (esim. Internetin keskustelupalstat) pohdittiin
alustavasti. Lisäksi tuli ehdotusta parista firmastakin, jossa ideaa voisi testauttaa. Toisaalta idean voisi laittaa
varastettavaksi vaikka johonkin ideakilpailuun. Myös patentoinnista käytiin kevyttä keskustelua. Tässä
vaiheessa tajusin, että tämä kohta innovointiprosessissa on todennäköisesti aika monelle haaste eli mikä olisi
seuraava siirto. Kannattaisiko ideaa lähteä suojaamaan, esittelemään julkisesti vai yksinkertaisesti lähteä
tuotteistamaan nopeasti jollakin porukalla? Jos viimeinen vaihtoehto, niin kenen kanssa tämä tehtäisiin?
Pelkästään omat taidot eivät välttämättä enää riittäisi. Sähköpostikeskustelujen perusteella Marikalla (LUT
laser) oli keskusteluun osallistuneista henkilöistä kaikista paras kokonaisnäkemys ideasta sekä aitoa intoa
ideaa kohtaan. Ehdotin hänelle, että tulisiko remmiin mukaan. Marika suostui ja otti Matin apurikseen.
Roiskeläppäastiaa ideoitiin vielä eteenpäin Fast Coins-hankkeen tutkija-kick-off:ssa Joulukuun puolivälin
paikkeilla. Esitin siellä lähtötietona käytännössä saman asian kuin mitä olin esittänyt sähköpostilla toisessa
ideatestausvaiheessa. Vajaan 10 henkilön porukka ideoi 15 minuuttia roiskeläppäastian lisäominaisuuksia,
rinnakkaistuotteita ja uusia sovelluskohteita. Tämän jälkeen syntyneistä ideoista keskusteltiin puolisen
tuntia. Yhteisön voima tuli tässä hyvin esille, koska näinkin lyhyessä ajassa syntyi todella paljon hyviä
jatkoideoita laidasta laitaan (esim. roiskeläppäasiaan integroitu ruoan lämmitysratkaisu). Lisäksi syntyi mm.
idea cocktail-astiasta erilaisiin tapahtumiin - niissä kun loppuu usein kädet kesken tarjoilun yhteydessä. Tähän
käyttötarkoitukseen roiskeläppäastian muoto pitäisi kuitenkin olla todennäköisesti hyvin erilainen kuin
pienten lasten käyttöön tarkoitettuna. Myös protojen mahdollisista valmistusmateriaaleista, kuten kuidusta,
keskusteltiin samalla. Ideoinnin jälkeen kysyin idearyhmältä, että olisiko jollakulla kiinnostusta lähteä
viemään ideoita minun kanssa eteenpäin. Muutama henkilö oli varovaisesti kiinnostunut, mutta
jatkotoimenpiteistä ei kuitenkaan päätetty.
Seuraava askel oli roiskeläppäastian konseptin kuvaaminen sekä päätös siitä, että mitä ominaisuuksia
protoon otetaan mukaan ja mistä materiaalista proto tehdään. Materiaalivaihtoehtoina oli muovi ja kartonki.
Muovinen proto olisi kestävämpi ja siitä saisi tiiviimmän, mutta valmistus olisi huomattavasti haastavampi.
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Kartongista taas proton valmistus onnistuisi nopeammin ja myös useamman kappaleen valmistus onnistuisi
helpommin. Tästä syystä päädyimme materiaalivalinnassa tässä vaiheessa kartonkiin. Mahdollisen
muoviprototyypin tapauksessa oli keskustelua sen valmistamisesta 3D-tulostamalla. Samalla myös 3D-mallin
tekeminen oli luonnollisesti harkinnassa. 3D-malliin voisi mallintaa myös enemmän ominaisuuksia
testautettavaksi kuin valmistettavaan fyysiseen kappaleeseen. Nämä päätettiin kuitenkin jättää
myöhäisempään ajankohtaan. Tulevat fyysiset protot haluttiin siis pitää edelleen mahdollisimman
yksinkertaisina. Jälkikäteen ajatellen tässä vaiheessa olisi kuitenkin ollut järkevämpää tehdä muotoiltu 3Dmalli ja valmistaa se muovista. Kartonkiproto oli kuitenkin melko lähellä alkuperäistä paperiprotoa – toki
huomattavasti jämäkämpi, mutta näiden eroa ei netissä tehdyssä ideatestissä kunnolla edes huomannut.
Palataan ideatestiin tarkemmin myöhemmin.
Idean suojaamisesta luovuin tässä vaiheessa. Tai yhden suojauskeinon sanotaan kyllä olevan idean julkinen
esittäminen, mitä jatkossa tultaisiin tekemään. Päätavoite oli kuitenkin saada roiskeläppäastiasta Fast Coinshankkeelle ”opetus”-case, joka esittäisi polun alkuideasta kokeilutetuksi prototyypiksi. Pääkopassa muhi
kuitenkin edelleen, että voisiko tästä ideasta muodostua kokonainen tuoteperhe ja maailmanlaajuista
liiketoimintaa. Päätettiin kuitenkin, että sen pohtiminen olisi sitten Fast Coinsin jälkeistä aikaa. Jos joku
varastaa idean, niin menköön. Fast Coinsissa haluttiin kuitenkin vielä hiukan selvittää, miten potentiaaliset
asiakkaat näkevät idean. Tällä tavalla saatiin täydennettyä casea, joka liittyi suoraan Fast Coinsin
tutkimusteemaan eli yhteisölliseen, nopeaan ja kokeilevaan kehittämiseen.
2.Kartonkiprototyypin teko ideatestausta varten
Tarkoituksena oli tehdä alkuperäisestä ideasta ja ensimmäisestä paperiprototyypistä seuraava proto, jota
voitaisiin käyttää idean testaamisessa ja palautteen keräämisessä laajemmalta ihmisjoukolta. LUT laserin
laboratoriosta löytyi tarkoitukseen soveltuvaa kartonkia, jossa oli ohut muovipäällys. Mallinnuksessa
hyödynnettiin olemassa olevia ratkaisua. Roiskeläpän yläosan mallina toimi Baby Björnin ruokalappu ja
alaosan mallina oli leivosrasia (kuva 4).

Kuva 4. Mallinuksessa hyödynnettiin olemassa olevia ratkaisuja.
Piirsimme mallien avulla erilaista roiskeläppää, jotka erosivat toisistaan mittasuhteiltaan. Kaksi ensimmäistä
oli heti ensimmäisten palautteiden mukaan liian isoja, joten kolmannen mallin kohdalla pienensimme
astiaosan tilavuutta. Kuvassa 5 on esitetty roiskeläppäastian aihio.
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Kuva 5. Roiskeläppäastian aihio.
Päällystetty kartonki ei osoittautunut niin hyväksi kuin miltä se aluksi vaikutti. Se ei kestänyt taivutusta
kovinkaan hyvin. Siistejä taitoksia varten olisi malliin pitänyt tehdä nuuttaukset. Myös mallin leikkaaminen
saksilla oli melko työlästä. Laserilla tämä olisi käynyt hetkessä mutta ohjelman tekeminen olisi vienyt niin
paljon aikaa, että sitä ei lähdetty tekemään. Jos protoja tarvitsisi tehdä yli 10 kappaletta, niin olisi tämä
välttämätöntä.

Kuva 6. Kartongista valmistetut roiskeläppäastian protot.
3.Idean testaus Internetissä
Tässä vaiheessa (tammikuu 2013) mukaan tuli Emmi ja Ville Saimialta. Marikalla oli tällöin jo valmiina idea
siitä, että tuotetta voisi testailla netin vilkkailla ja kuohuttavilla kaksplus- ja vauva.fi-sivustojen
keskustelupalstoilla. Itsekin olin (Emmi) näihin palstoihin törmännyt joskus lähinnä joiden ”vuoden trolli”
kisojen yhteydessä. Palaverissa oli aika hyvä ja innostunut meininki, vaikka ehkä hieman ennakkoluuloisesti
edeltäneen sähköpostiviestittelyn määrän ja hämmennyksen ansiosta paikalle Villen kanssa saavuimmekin.
Marikalla oli mukana pahviset protot, jotka kyllä saivat ajatuksen virtaamaan ja konkretisoivat heti ajatusta.
Sovitin toista kaulaani ja kyllähän se aika kauhealta tuntui. Samaan aikaan kuitenkin innostuin yhä enemmän
mielipiteiden keruusta, koska idea oli hieman häiritsevä ja odotettavissa voisi olla palautetta laidasta laitaan.
Kokouksessa oli monta kertaa olo, että mistähän tässä nyt puhutaankaan. Puhetta kyllä riitti ja keskustelu
sinkoili sinne ja tänne. Jotenkin kuitenkin saatiin kirjattua ylös joitain seuraavia steppejä testaamiselle. Joskin
melko valmiina ne asiat jo olivatkin. Analysointi yms. taisi jäädä vielä sopimatta tässä vaiheessa. Ehkä
meininki oli sitä, että katsellaan tehdessä.
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Päätimme kaksplussan ja vauva.fi:n lisäksi pistää ideaa esille halukkaiden Facebook-sivuille. Saatoin keksiä
tämän, koska aika-ajoin tuttavani käyttävät Facebookia ideoiden testaamiseen, kommenttien keräämiseen
tai muuhun crowdsourcaukseen. Erno lupasi ottaa kuvat pahvikaukalon kanssa poikansa ruokailutilanteesta
ja Marika lupasi toimia palstavastaava. Keskustelimme myös lyhyesti siitä, millaisin saatesanoin astia pitäisi
laittaa testaukseen eli miksi sitä pitäisi kutsua. Roiskeläppäastia herättäisi ehkä vääriä ja ällöjä mielikuvia.
Ville heitti hyvän idean, että ehkäpä nimeäkin voisi kysyä käyttäjiltä. Että ”tälläinen juttu - miksikähän tätä
pitäisi kutsua ja mitä mieltä…?”.
Parin päivän päästä olimme saaneet iteroitua sähköpostitse päätöksen siitä, mitkä olivat parhaimmat otokset
Ernon ottamista valokuvista ja miten homma pistetään käyntiin. Marika laittoi ensin viestit kaksplussalle ja
vauva.fi:hin ja me muut Facebookiin. Oli aika hauska seurata, että millaista keskustelua juttu herätti. Piti
oikein kännykälläkin käydä katsomassa kesken toisen projektin palaveria, että mitä siellä tapahtuu. Aika
nopeasti alkoi kerääntyä kommentteja. Erno pisti viestiä myös muulle Fast Coins- porukalle, että tällaista
tapahtuu - käykää seuraamassa. Huomasin, että jotkut kommentit vaikuttivat siltä, että joku meikäläisistä
olisi käynyt kommentoimassa. Oli pakko täsmentää, että olisi kiva sitten kertoa muille, jos itse jotenkin
keskusteluun osallistuu, jotta saadaan erotettua ”oikeat kommentit”. Näin jälkikäteen ajateltuna olisi ehkä
pitänyt miettiä tarkemmin sitä, miten keskusteluun osallistutaan. Nyt jäi aika epäselväksi, miten se vaikutti
hommaan – jättivätkö jotkut kommentoimatta, koska joku muu oli jo sanonut saman kommentin? Herättikö
provot liiankin voimakkaita vastareaktioita? Ajattelivatko jotkut aiheen trollaukseksi ja kommentoivat siitä
näkökulmasta?
No joka tapauksessa kommentteja saatiin kerättyä yhden päivän aikana aika mukavasti. Älyttömän suurta
innostusta ei ollut havaittavissa, minkä ehkä osasimme itsekin ennakoida. Yhtä asiaa emme olleet osanneet
ennakoida, sillä sekä keskustelupalstoilla että Facebookissa nousi esiin se, että miten ruoka pysyy astiassa
siitä syödessä. Tämä poiki välitöntä jatkotestausta lapsikäyttäjillä ja sen dokumentointia videomuotoon. Erno
lahjoi omia poikiaan olemaan koekaniineina. Jos he saisivat roiskeläppäastiaan laitetut karkit putoamaan
astia kaulassa, niin he saisivat syödä ne. Ei ollut kuulemma helppo tehtävä. Tästä todisteena oleva hupaisa
riehumisvideo laitettiin sivustoille, mutta se ei enää jostain syystä kirvoittanut juurikaan kommentteja. Arvio
tähän oli se, että uutiset vanhenevat Internetissä nopeasti ja että videolinkkien klikkauskynnys on melko
suuri.
Keskustelupalstojen ohella halukkaat Fast Coins-tutkijat laittoivat ideaa esille Facebookiin ja näitä
kommentteja jaettiin sitten keskenään sähköpostitse. Tuntui välillä siltä, että esille laittajan oma innokkuus
korreloi kommenttien sävyn kanssa. Itse sain hurjimman tylytyksen omalta äidiltäni yksityisviestillä. Tämä
nauratti, koska se herätti ajattelemaan, että ilmankos sitä itsekin olin niin skeptinen. Tavat, asenteet ja
kulttuuri siirtyvät vanhemmilta lapsille, eivätkä ne omenat kauas puista putoile ja niin edelleen. Tämä ehkä
herätti ajatuksen siitä, että analysoinnissa tulisi huomioida vähän laajemmalta skaalalta syitä
suhtautumiseen. Ja myös pohtia sitä, miksi juuri tämä keskustelu ja idea tuntuvat olevan kovin
henkilökohtaisia monille.
Kerätäksemme vielä lisää vertailupohjaa idea päätettiin laittaa esille myös murobbs:ään ja kansainväliselle
4chan palstalle. Itse toteutin sen murobbs-viestin. Oli hankalaa keksiä, mihin osastoon se olisi parhaiten
kuulunut. Näillä palstoilla ajatus ei ehkä herättänyt provoiluyrityksistä huolimatta kovin suurta keskustelua,
vaan kommentit tuntuivat olevan hyvin samankaltaisia kuin aiemmatkin. Totesimme tietynlaisen
saturaatiopisteen olleen saavutettu.
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Marika teki yhteenvedon palstoilta kerätyistä kommenteista ja laittoi sen kaikille ryhmäläisille jakoon. Itse
olin jo vähän mielessäni hahmotellut erilaista analyysia ja luokittelua, joten päätin tehdä hieman erilaisen
luokittelun Facebook-kommenteille. Tässä luokittelussa pyrin hahmottelemaan, mihin erilaisiin yläkäsitteisiin
kommentit liittyisivät ja luokittelin sitä kautta kommentteja hieman helpommin hahmoteltavaan muotoon.
Analysoinnissa oli jännää se, että raakadata alkoi saada eri muotoja. Eri tavoilla muotoilemalla se näytti
erilaisia asioita pinnan alta. Kvalitatiivisen datan kanssa tämä oli jännintä - tosin varmaan myös tieteellisesti
epäpätevintä.
Pidimme yhteenvetopalaveria tammikuun loppupuolella, jossa kävimme läpi saadut kommentit ja tehdyt
analyysit. Periaatteessa totesimme, että ehkä tätä hommaa ei nyt tällaisenaan oikein kannata jatkaa, mutta
hauskaa oli. Erno kuitenkin vielä varmisti tämän sähköpostitse palaverin jälkeen jokaiselta henkilökohtaisesti.
Lisäksi keksimme, että voisi olla hauska pistää kommentit jakoon myös muulle Fast Coins-porukalle ja pyytää
heitä tekemään luokittelu asteikolle positiivinen-neutraali-negatiivinen. Olin itse kokenut merkittäväksi
huomioksi sen, että tämä ei ole niin yksiselitteistä. Analysoijan tulkinta nimittäin vaikuttaa siihen, millaisia
päätöksiä käyttäjädatan perusteella tehdään. Halusin jakaa tätä havaintoa muille ja toisaalta selvittää,
havaitsevatko muut tätä ristiriitaa ja pitääkö hypoteesini erilaisista tulkinnoista paikkansa. Pistinkin
sähköpostiviestiä heti samana päivänä, johon olin liittänyt myös valmiin excel-taulukkopohjan tehtävän
helpottamiseksi. Lisäksi mukaan päätettiin liittää kysymys, kannattaako ko. kommenttien perusteella
kehitystä jatkaa.
Koko porukan luokittelujen yhteenvedon tekeminen oli hauskaa. Luokittelut menivät joiltain osin niin ristiin,
että ei sille voinut kuin nauraa. Kukaan ei kuitenkaan kokenut tehtävää ahdistavaksi ja hankalaksi. Se kyllä
saattoi johtua siitä, että tehtävänannossa pyysin noudattamaan ensisijaista fiilistä. Luokitteluperusteet
vaihtelivat ”tarjoaako kommentti meille jotain arvokasta jatkokehitykseen” ja ”mitä ideasta tykätään”
akseleilla. Kukaan ei oikeastaan ollut sitä mieltä, että kehitystä kannattaisi ainakaan sellaisenaan jatkaa. Moni
oli tarttunut jossain kommentissa mainittuun retkeilykäytön mahdollisuuteen. Ainakin käyttökontekstia eli
koko tuotteen konseptia täytyisi vähän tarkistaa ja täsmentää.
Voi sanoa, että saadut opit olivat kyllä oikein hyviä suhteessa käytettyyn aikaan ja vaivaan. Tämä työ tarjosi
eväitä päätöksentekoon ja lisäajatuksia jatkokehitykselle sekä nosti esiin mahdollisia ongelmien lähteitä
tuotteessa. Ideasta olisi ehkä voinut vielä tehdä SWOT-analyysin yhtenä jäsennyksenä ulkopuolisten ja Fast
Coinsilaisten kommenttien perusteella.
Viimeinen ideatestaus roiskeläppäastiasta tehtiin Tekesin Nopean kehittämisen hankkeiden
esittelytilaisuudessa helmikuun alussa vuonna 2013. Paikalla oli noin 40 henkilöä. Ideatesti sattui hyvin, kun
edellisessä hanke-esityksessä ihmeteltiin, että uskalletaanko kokeiluttamiskynnystä madaltaa riittävästi.
Vastattiin, että ainakin Fast Coinsissa voidaan ja laitettiin heti Fast Coins-hankkeen esittelyn aluksi
roiskeläppäastian proto kiertoon kertomatta mikä se on. Esityksen lopuksi sitten näytettiin kuva
ruokailutilanteesta, jolloin viimeistään selvisi, että mistä on kyse. Kysyttiin sitten koko porukalta, että
kannattaisiko idean kehittämistä jatkaa. Porukka ei oikein rohjennut ensin viittaamaan, kun ajattelivat proton
olevan pelkkä vitsi. Varovaisesti käsiä alkoi kuitenkin nousta ja pienen rohkaisemisen jälkeen tomerammin.
Yhteensä seitsemän ihmistä kannatti ideaa eli suurin piirtein sama 15 prosentin osuus kuin mitä netissäkin
oli ollut. Ideaa esiteltiin tämän jälkeenkin erilaisissa tilaisuuksissa. Pääasiassa tämä tehtiin kuitenkin Fast
Coinsin tutkimusteeman eli nopean kehittämisen konkretisoimisen yhteydessä. Samalla saatiin kuitenkin
rohkaisevaa palautetta myös roiskeläppäastiasta.
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Fast Coinsin kuukausipalaverissa helmikuussa 2013 alussa päädyttiin kuitenkin siihen, että roiskeläppäastia
pistetään Fast Coins-hankkeessa jäihin ja herätellään sitä sieltä tarvittaessa uudestaan. Tämä päätös tehtiin
senkin takia, että näin saatiin turvattua työresurssi Fast Coins-hankkeen pääkehityskohteeseen eli
digitaalisiin koruihin.
4.Yhteenveto
Roiskeläppäastia-case oli melko hyvä esimerkki nopeasta kehittämisestä, vaikka casen olisi voinutkin viedä
paremmin läpi. Casen suurin arvo oli saada Fast Coins-tiimi ymmärtämään, mistä nopeassa kehittämisessä
on kyse. Case sisälsi henkilökohtaisten innovointitaitojen näkökulman (havainnointi idean ruokkijana), idean
nopean konkretisoimisen (erityisesti paperi- ja kartonkiprototyypit), yhteisön osallistamisen
ideakokeilutukseen lähtien liikkeelle lähipiiristä ja päätyen nettiyhteisöön, yhteisöltä saadun palautteen
analysoimisen (erityisesti kvalitatiivinen data), usean ihmisen tekemiä tulkintoja analyyseista sekä go-/killpäätöksen. Kaiken kaikkiaan uutta tuotetta luotaessa eletään epävarman tiedon varassa. Kysymys on siitä,
että mikä tieto on relevanttia. Jos 15 % pitää ajatusta hyvänä, niin riittääkö se? Jos prosenttilukua vertaa
Mooren (2002) teknologian omaksumiskäyrän prosentteihin, niin 15 % on ihan hyvä luku. Mooren mukaan
innovaattoreita/kärkikäyttäjiä ja aikaisia omaksujia on ihmisistä yhteensä hiukan yli 15 %. Tämä ei toki takaa
vielä roiskeläppäastian idean hyvyyttä, mutta jotakin suuntaa se kuitenkin antaa idean mahdollisuuksista.
Samantyyppinen tilanne toistuu todennäköisesti monien muidenkin uusien tuoteideoiden kanssa.
Uskaltaako lähteä jatkamaan ideaa 15 % kannatuksella vai haetaanko sille esimerkiksi 70 % kannatusta?
Jälkimmäisessä tapauksessa idea on niin ilmeinen, että todennäköisesti kilpailu on heti kovaa ja katteet
pieniä. Toisaalta ensimmäisessä tapauksessa idea ei välttämättä koskaan tavoita massoja.
Roiskeläppäastialle on olemassa potentiaaliset markkinat. Tästä tehtiin myös pieni hypoteettinen laskelma.
Potentiaalisimpana markkinana tällaiselle idealle ovat länsimaat, joiden koko voidaan asettaa esimerkiksi 1.5
miljardiksi (nykymaailmassa tämä on hiukan vaikea määritellä). Länsimaissa syntyvyys on vuosittain henkeä
kohti noin 0,01. Tämä tarkoittaa 15 miljoonaa syntyvää lasta vuosittain. Oletetaan edelleen, että yhdelle
lapselle menisi yksi roiskeläppäastia. Jos noin 15 %:lle (siis se osuus, jotka pitivät ideaa hyvänä) länsimaissa
syntyvistä lapsista ostettaisiin yksi astia, niin niitä myytäisiin 2,25 miljoonaa kappaletta vuodessa. Jos
roiskeläppäastian hinta olisi 20 euroa, niin se tarkoittaisi 45 miljoonan euron myyntiä per vuosi. Ja jos näistä
15 %:sta ostaisi vain 10 % roiskeläpät omille lapsilleen, niin siitäkin syntyisi liikevaihtoa lähes 5 miljoonaa
euroa vuodessa. Kun konseptia miettii laajemmin eli ruokailun helpottaminen/ruokaillessa sotkemisen
vähentäminen eri tilanteissa ja elinkaaren eri vaiheissa, niin erilaisia käyttötapoja ja siten myös
myyntipotentiaalia olisi huomattavasti enemmän – esimerkiksi viisinkertainen määrä edellä laskettuun.
Arvauksia on esitetty edellä toki paljon, mutta uudessa liiketoiminnassa on juuri tästä kyse eli ei voi
varmuudella tietää kysyntää. Millä tavalla nopean kehittämisen menetelmillä saisi sitten ratkaistua tämän
tyylisiä mysteereitä? Roiskeläppäastian tapauksessa seuraava askel olisi muotoiltujen prototyyppien
tekeminen esimerkiksi muovista ja käydä kokeiluttamassa niitä esimerkiksi päiväkodeissa, palvelutaloissa ja
vanhainkodeissa. Suuren N:n sijasta edelleenkin painopiste olisi kvalitatiivisen tiedon keruussa eli saada
näkemyksiä, kuinka käyttäjät ja heidän avustajat/hoitajat kokevat tuotteen. Tiedon keruu voisi tapahtua
haastattelemalla ja havainnoimalla. Tällaisen kokeilun jälkeen voisikin sitten tehdä konkreettisen
myyntikokeilun valmistuttamalla ideasta koe-erän ja myymällä sitä.
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3.4 Kulunvalvontakorujen kulku suunnittelijan pääkopasta 3D-tulostetuiksi prototyypeiksi
Mikko Ruotsalainen, Erno Salmela ja Ivary Vimm

Artikkeli perustuu printtausprosesseihin, jotka toteutettiin Saimialla aikavälillä 21.-22.3.2013. Tarina on
jaettu kolmeen osaan: esituotanto-, tuotanto- ja jälkituotantovaiheeseen.
1.Esituotantovaihe
Ensin muotoiltiin kulunvalvontasormuksen, -rannekorun ja solmioneulan prototyypit (kuva 1).
Mallintamisessa käytettiin SolidWorks-3D-CAD-ohjelmaa. Reunaehdot prototyyppien suunnittelulle asetti
Saimialla käytössä olleen kulunvalvontasirun koko (kuva 2).

Kuva 1. Kulunvalvontasormuksen, -rannerenkaan ja -solmioneulan 3D-mallit.

Kuva 2. Kulunvalvontasiru.
Tämän jälkeen SolidWorksin stl-tiedostot syötettiin Saimian 3D-tulostuslaitteen, Dimension Eliten, vieressä
olevaan tietokoneeseen, jossa oli 3D-tulostuksen valmistelusofta, CatalystEX. Tulostuslaite oli hankittu noin
4.5 vuotta sitten, jolloin koneen hinta oli 40 000 – 50 000 euroa. Teknologia kehittyy kovaa vauhtia, koska
nykyisin samantasoisen koneen saa jo alle 20 000 eurolla.
CatalystEX:ään tuodut 3D-kuvat aukesivat näytölle, jonka jälkeen softan välilehdillä pääsi tekemään
tulostusasetuksia. Aluksi määriteltiin tulostuskerroksen paksuus. Vaihtoehtoja tällä koneella oli kaksi – 0,254
mm tai 0,1778 mm, joista valittiin jälkimmäinen, jotta kappaleisiin saataisiin mahdollisimman hyvä
tulostustarkkuus. Tämän jälkeen tehtiin kappaleiden sisäpuolen tulostusasetukset. Vaihtoehtoina olivat
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kiinteä ja verkkomainen, joista valittiin kiinteä tulostettavien kappaleiden pienen koon takia. Kiinteä sisus voi
tarkoittaa pienissä kappaleissa jopa nopeampaa tulostusta kuin verkkomainen rakenne. Seuraavaksi
siirryttiin tukimateriaalin tyyppiin, joksi valittiin verkkomainen. Kolme muutakin vaihtoehtoa oli tarjolla.
Tulostettavan kappaleen koko ja paino vaikuttivat tähän valintaan. Lopuksi valittiin tulostettavien
kappaleiden määräksi 1. Kappaleen kokoa olisi voinut skaalata tässä vaiheessa, mutta alkuperäiset mitat
jätettiin ennalleen.
Seuraavaksi siirryttiin sormuksen tulostusasennon määrittelyyn. CatalystEX-softan ”Auto-orient”-toiminto
laski parhaimman mahdollisen tulostusasennon. Softan ehdotukset ovat yleensä järkeviä, minkä takia
manuaalista asettelua tarvitaan harvoin. Tämän jälkeen käytettiin ”Process stl”-toimintoa, joka laski
tulostuspään liikeradat sekä tarvittavien tukiaineiden sijainnit (kuva 3).

Kuva 3. Kappaleiden tulostuksen liikeradat ja tukiaineet (siniharmaa).
Solmioneulan tapauksessa softa ei osannut laskea sopivaa tulostusasentoa, kun kappale oli suunniteltu
kahdessa eri osassa ja päällekkäin. Siten mallia muutettiin niin, että neulan päällysosa tuli neulaosan viereen.
Lopuksi päätettiin tehdä vielä kulunvalvontasormuksesta myös isompi versio. Tämä tapahtui helposti
skaalaustoiminnolla. Skaalauskertoimeksi asetettiin 1.3 eli kokoa kasvatettiin alkuperäisestä 30 %.
Tulostusalustalle tuli siis yhteensä 4 kappaletta (kuva 4). Suurimman mahdollisen tulostettavan kappaleen
koko Dimension Elite-koneessa on 200*200*250 mm, joista viimeinen on korkeus.
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Kuva 4. Solmioneula, rannerengas ja kaksi erikokoista sormusta tulostusalustalla.
Samassa tulostusajossa asetusten täytyi olla käytetyllä tulostimella joka kappaleelle samat – esimerkiksi sama
väri ja sama tulostuskerrospaksuus. Tulostuksen kestoksi ohjelma arvio 8 tuntia 12 minuuttia. Kone on sen
verran varmatoiminen, että yleensä se jyskyttää tulostuksen valmiiksi ilman ihmisen puuttumista siihen.
Softa laski, että tulostusainetta vaaditaan kappaleisiin 11,82 cm3. Tukiainetta tarvittiin 13,55 cm3. Yksi cm3
vastaa noin yhden gramman painoa eli neljän kappaleen yhteispaino oli tukimateriaaleineen noin 25 g ja
ilman tukimateriaaleja noin 12 g. Tulostusmateriaaliksi Saimian Dimension Elite-koneelle sopi vain ABSmuovi. Tämä oli nauhamaisessa muodossa kasettien sisällä (kuva 5). Yhdessä kasetissa oli materiaalia kilon
verran. Kaikki perusvärit löytyvät vaihtoehdoiksi.
Tulostusmateriaali

Kuva 5. Tulostusmateriaali.
Tulostuksessa päätettiin käyttää mustaa väriä. Laitteeseen asetettiin sellainen kasetti, jossa oli materiaalia
jäljellä noin 2 %, mikä riittäisi hyvin tähän tulostukseen (kuva 6). Sen sijaan tukimateriaalia oli riittävästi
koneessa olevassa kasetissa, joten sitä ei tarvinnut vaihtaa.

208

Kuva 6. Tulostusainekasetin vaihto.
Tämän jälkeen asetettiin tulostusalusta tulostuslaitteeseen (kuva 7). Laite tarkasti automaattisesti alustan
oikean kohdan ja korkeuden sekä puhtauden. Tällä kertaa kone ei hyväksynyt alustaa ensin, mutta
puhdistamisen jälkeen kaikki oli kunnossa. Laitteessa on yksinkertainen käyttöliittymä (kuva 8), joka ohjaa
toimintaa sekä ilmoittaa mahdollisista virheistä, kuten edellä esitetyssä tapauksessa kävi.

Kuva 7. Tulostusalustan asettaminen 3D-tulostimeen.
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Kuva 8. Dimension Elite-tulostuslaitteen käyttöliittymä.
Tämän jälkeen tarkastettiin, tuleeko tulostusmateriaali tulostuspäästä ohuena suihkuna. Sitten hyväksyttiin
tulostuksen aloitus. Lopuksi vielä vähän laskeskeltiin, että suuremman sormuksen korkeus oli 33,6 mm ja
koska yhden tulostuskerroksen paksuus oli 0,1778 mm, niin sormukseen tulisi vajaa 200 tulostuskerrosta.
2.Tuotantovaihe (tulostus)
Ensin kone lämmitti materiaalit noin 200 asteeseen, jonka jälkeen tulostuspää alkoi liikkua. Softan antamasta
8 tunnin 58 minuutin tulostusarviosta putosi heti lähes tunti pois. Arviot tarkentuvat kumpaankin suuntaan
prosessin edetessä. Alkuun alustalle tulostui noin 3 mm kerros tukimateriaalia (kuva 9), jotta kappaleet saisi
helposti irti alustasta tulostuksen päätyttyä. Tämän vaiheen kesto oli tässä tulostuksessa noin 15-20
minuuttia. Tämän jälkeen laite jauhoi ilman häiriöitä noin 8 tuntia.

Tukimateriaalia

Kuva 9. Tulostuksen alku – tukimateriaalin tulostus alustaan.
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3.Jälkituotanto
Tulostuksen valmistuttua alusta vedettiin pois laitteesta (kuva 10). Laite varmisti tässä vaiheessa käyttäjältä,
oliko alusta poistettu vai ei. Kuittauksen jälkeen laite oli valmis seuraavaan tulostukseen.

Kuva 10. Valmiit kappaleet tulostimessa.
Kappaleet olivat napakasti kiinni alustassa (kuva 11). Irrottaminen on yleensä helpointa tehdä taivuttelemalla
alustaa, jolloin tukiaine rapsahtaa rikki.

Kuva 11. Tulostetut kappaleet alustalla.
Kappaleesta riippuen tukimateriaali lähtee irti helposti tai vähemmän helposti. Mitä monimutkaisempi
rakenne on, sitä hankalammin tukirakenne yleensä irtoaa. Isot tukiainerakenteet (kuvassa 12 ruskean väriset)
saa rikottua esimerkiksi kärkipihdeillä.
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Kuva 12. Alustasta irrotetut tulosteet, jossa on vielä tukimateriaalit paikallaan.
Kaikkea tukimateriaalia ei kannata yrittää irrottaa mekaanisesti - eteenkään jos kappaleissa on hentoja
rakenteita. Sen sijaan loput tukimateriaalit sulatetaan natriumhydroksidi-liuoksessa, joka tunnetaan
kansankielessä paremmin lipeänä. Tulosteet laitetaan tukimateriaalin sulattamista varten pussiin (kuva 13),
jottei pieniä osia tarvitse onkia erikseen sulatusaltaasta.

Kuva 13. Tulosteet matkalla lipeäuintiin.
Pussi pidettiin sulatusaltaassa muutaman tunnin ajan (kuva 14). Allas lämmitti lipeän 70 asteen lämpötilaan
ja pumppu kierrätti lämmintä nestettä pienellä virtauksella, jotta lipeä tehoaisi paremmin.
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Kuva 14. Tulosteet lipeässä.
Tukimateriaali poistuu tulosteiden sisältä, jos sillä on vaan reitti siihen auki. Umpinaisen rakenteen sisältä
materiaali ei pääse ulos. Jos tukiaine halutaan jättää tulostettavan kappaleen sisään, niin tulostukseen
kannattaa käyttää tummaa materiaalia ruskea tukiaineen loistaessa vaalean muovin läpi.
Sulatuksen jälkeen pussi nostettiin pesualtaaseen ja tulosteet huuhdeltiin kumihanskat kädessä runsaan
juoksevan veden alla. Pesun jälkeen kappaleet asetettiin käsipyyhkeiden päälle, koska huokoinen rakenne
valutti nestettä jonkun aikaa (kuva 15).

Kuva 15. Tulosteet kuivumassa pesun jälkeen.
Aina tulostusta tehdessä ei muisteta ajatella loppuun saakka. Aluksi tehty toisen sormuksen automaattinen
skaalaus suuremmaksi ei tuottanut haluttua lopputulosta, koska luonnollisesti myös kulunvalvontasirulle
varattu ura suureni saman verran (kuva 16). Muuten kaikki onnistui tulostusprosessissa hyvin.
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Kuva 16. Kaksi erikokoista sormusta, joista kulunvalvontasiru istuu hyvin vain pienempään.
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3.5 Fast Coins-munaus – Hyttyskarkotinkoru
Erno Salmela, Ivary Vimm, Emmi Suhonen, Mikko Ruotsalainen ja Matti Manninen

Fast Coins-hankkeen aikana sattui monia munauksia, kuten tämän raportin artikkeleissa käy ilmi - osa
suurempia ja osa pienempiä. Nostetaan tässä artikkelissa esiin ehkä hauskin epäonnistuminen hankkeen
aikana. Innovoinnin kohteena oli hyttys- ja punkkikarkotinkoru. Ongelma oli lähtökohtaisesti selkeä eli
hyttyset aiheuttavat ikävää häiriötä arkeen ja punkit voivat pahimmassa tapauksessa jopa tappaa. Toisaalta
nähtiin, että nykyiset karkotinratkaisut eivät ole ihmisille miellyttäviä. Ne aiheuttavat vaivaa, pahanhajuisia
tuoksuja tai liikkuvan ihmisen on hankala kuljettaa niitä mukana. Kartoituksen perusteella toimivin
karkotusratkaisu oli ThermaCELL (kuva 1), joka on hiukan kaukosäädintä suurempi ja melko vähän hajuhaittaa
synnyttävä. Sitä kokeiltiin myös käytännössä ja ainakin ulkona pöydälle asetettuna se karkotti melko
tehokkaasti itikat pöydän yläpuolelta muutamien neliömetrien alueelta. Sen sijaan jaloille olisi mielellään
tarvinnut maahan oman laitteen. Myös nettikeskusteluista löytyneet positiiviset kommentit kertoivat
ratkaisun toimivan. ThermaCELL:n etu oli myös melko helppo liikuteltavuus mukana. Laiteen hinta oli
kohtuullinen eli noin 25-30 euroa, mutta täyttöaine tuntui melko kalliilta. Sitä kauhisteltiin myös
nettikeskusteluissa.

Kuva 1. ThermaCELL-hyttyskarkotin.
Toisaalta on olemassa laitteita, jotka karkottamisen sijasta houkuttelevat tuottamalla tuoksullaan hyttysiä
puoleensa ja auttavat tällä tavalla hyttyspopulaation tuhoamisessa lähialueelta.
Olemassa olevat ratkaisut vaikuttivat kuitenkin epäkäytännöllisiltä ja käytössä kalliilta. Paljon parempi olisi
karkotusratkaisu sellaisessa esineessä, joka olisi aina tai lähes aina muutenkin mukana. Käytännössä
vaihtoehtoina olivat tällöin kännykkä, avaimenperä ja koru. Koska Fast Coinsissa keskityttiin digitaalisiin
koruihin, niin valinta oli selvä. Lähdettiin tekemään prototyyppiä hyttyskarkotin-digikorusta. Jos se sattuisi
karkottamaan myös punkit, niin se olisi plussaa. Samaan aikaan löydettiin Internetistä vinkkiä, että tietyt
äänitaajuudet karkottaisivat hyttysiä. Tätä varten Fast Coinsiin perustettiin kuukauden mittainen sprintti ja
siihen sprinttitiimi, johon kuuluivat Mikko (teknologiahankinta ja korun 3D-tulostus), Matti (ostettujen
laitteiden purkaminen ja kasaaminen), Eija (taiteellinen näkökulma), Emmi (käyttäjäkartoitus) ja Ivary
(korujen suunnittelu). Työaikaa henkilöt käyttivät sprinttiin keskimäärin 2-3 työpäivää eli yhteispanos oli noin
10-15 työpäivää.
Hyttys- / punkkikarkotinkorusta luotiin ensin alustava konsepti (kuva 2)
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Kuva 2. Hyttys- /punkkikarkotinkorun alustava konsepti.
Innostunut tiimi löysi verkkokaupasta noin viisi euroa maksavan avaimenperän (kuva 3), jossa oli mukana
mm. hyttyskarkotusominaisuus. Karkotus perustui korkeataajuiseen ääneen, jota ihmisen on vaikea kuulla.
Ajateltiin, että tämäpä oli helppoa ja laitettiin avaimenperä tilaukseen. Hintakin oli niin edullinen, että ei
haittaisi vaikkei karkotin toimisikaan.
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Kuva 3. Hyttysiä äänellä karkottava avaimenperä.
Paketissa luvattiin seuraavat ominaisuudet:
Best and coverage: 6-8 foot eliable companion for camping, hunting, fishing, farming sleeping, livestock farming, working at night, etc
It is environmental, no smell and causes no harm to human beings, pets and animals
LED flashlight: uses three ultra bright white LEDs, lighting time can up to 10 hours in continuous use
It can repel most mosquito away effectively
With a keychain for easy carrying
Equipped with a red diode light
Effectively covers an area up to 6 to 8 square feet
3 level switch: 0 = OFF, I = Male Mosquito (imitate the sound of male mosquito, silent mode),
II = Dragon Fly (imitate the sound of dragon fly, very slight sound)
Power supply : 1 x CR2032 lithium battery (included)
Dimensions: 53 x 31 x 14 mm
Avaimenperän tultua tuote purettiin, jotta saatiin sen sisällä oleva elektroniikka esiin. Tällainen
työskentelytapa oli muuten yleinen myös monissa muissa Fast Coinsissa valmistetuissa digikorujen
prototyypeissä. Prototyypeissä käytettiin ensisijaisesti muiden laitteiden sisältämää edullista elektroniikkaa
suoraan tai yhdistelemällä sitä toisiinsa. Kuvassa 4 on esitetty avaimenperän sisällä ollut elektroniikka. Sen
korkeus oli 54 mm, leveys 24,30 mm ja syvyys 7,30 mm.

Kuva 4. Avaimenperän sisältämä elektroniikka.
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Elektroniikan mitat määrittävät reunaehdot korun suunnittelulle. Elektroniikan oltua niin suurikokoista mm.
sormukset ja korvakorut jäivät heti pois laskuista. Vaihtoehdoiksi jäivät käytännössä rannekoru ja riipus, josta
valittiin jälkimmäinen. Tämän jälkeen Ivary suunnitteli korun ja teki siitä tietoteknisen 3D-mallin (kuva 5).
Korun mitat olivat: korkeus 77,35 mm, leveys 37,75 mm ja syvyys 13,35 mm.

Kuva 5. Hyttyskarkotinkorun 3D-malli.
Tämän jälkeen Saimian 3D-tulostimella tulostettiin korusta kaksi nopeaa prototyyppiä (kuva 6). Tulostimen
tarkkuus ei riittänyt näin pieniin esineisiin, mutta nopeiksi prototyypiksi laatu oli ihan ok.

Kuva 6. 3D-tulostettu nopea prototyyppi.
Seuraavaksi elektroniikka sijoitettiin 3D-tulostetun korurungon sisälle (kuva 7).

Kuva 7. Elektroniikan sijoittaminen koruun.
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Tämän jälkeen laitettin kansi kiinni (kuva 8) ja sitten alettiin testaamaan vempelettä. Jotain ininää korusta
kuului vähän aikaan, kunnes sekin loppui. Todennäköisesti elektroniikka hajosi. Vastaavia kokemuksia meillä
oli Fast Coinsissa myös noin 10-15 euroilla ostetuista pienoisvideokameroista. Ne tuottivat yllättävän hyvää
kuvaa, mutta laitteet hajosivat parissa päivässä tai sitten niissä oli jo valmiiksi vikaa. Hyttyskarkotinkorun
toimivuutta ei päästy testaamaan hyttysten kanssa, koska elettiin maaliskuun 2013 alkua. Todennäköisesti
koko homma oli pelkkää humpuukia. Kun kirjallisuudesta selvitettiin tarkemmin, niin äänen avulla hyttysiä ei
ole pystytty todistetusti karkottamaan. Myöskään netin keskustelupalsoilta ei löytynyt juuri puoltavia
kommentteja. Toki muutamia uskovaisia joukosta aina löytyy.

Kuva 8. Kokoonpantu koru, joka karkottaa vinkumisellaan ennemmin ihmiset kuin hyttyset.
Emmi teki hyttyskarkotinkorusta myös muutamia kuvitteellisia käyttäjätarinoita (kuva 9).

Kuva 9. Hyttyskarkotinkorun käyttäjätarinoita.
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Pieleen siis meni raskaasti tämä sprintti, mutta kyllä siitä jotakin opittiinkin:
Kappaleiden pitäminen fyysisesti kädessä luo tiettyä uskottavuutta. Esimerkiksi vaikka jo alkuun oltiin
skeptisiä sen suhteen, että voiko tietty ininän taajuus tosiaan karkottaa hyttysiä, niin monen mielessä
kuitenkin pyöri ajatus, että "ehkä, ehkä...". Kun avaimenperäkarkotin sitten nähtiin fyysisesti, niin
kaikki tajusivat että tällainen muovihärpäke hennolla ininällä ei kyllä karkota mitään. Ihmisillä on
ehkä taipumus olla liiankin luottavainen asioita kohtaan niin kauan, kunnes fyysisesti muuta
todistetaan.
Näin spesifiin tapaukseen ryhmässä oli ehkä liikaa ihmisiä. Koska tässä tapauksessa piti valmistaa
konkreettinen hyttyskarkotinkoru, niin varsinaisella korun suunnittelijalla (Ivary) oli luonnollisesti
suurin rooli. Korun 3D-tulostuksesta vastannut Mikko oli toinen tärkeä henkilö. Muiden roolit olivat
hieman epämääräisempiä.
Vaikka tuote ei toiminutkaan, niin tästä tapauksesta syntyi kuitenkin oikein hyvä case-tarina, jota
varmasti esittelee mielellään ja kyselee mitä ajatuksia se herättää. Tällaiset esimerkit ovat kenen
tahansa nopeasti ymmärrettävissä, joten mielipiteitäkin todennäköisesti syntyy (vrt. esim.
tieteelliseen julkaisuun, jonka sisältö ei asiasta tietämättömälle oikein aukea).
Hiihtoloma on hiihtämistä varten
3D-tulostusta varten pitää suunnittelussa ottaa huomioon rakenteen ahtaat kohdat
Nopeissa prototyypeissä voi käyttää olemassa olevaa elektroniikkaa, mutta järjen käyttö on sallittu
Tieteelliset perusfaktat on hyvä tarkastaa heti alussa
Käyttäjätarinat ovat hyvä lisä innovoinnin alkupäähän
Töissä pitää olla ainakin välillä myös hauskaa. Koska Aprilli-päivä oli sopivasti tulossa sprintin jälkeen,
niin Fast Coinsin projektipäällikkö teki pienen jäynän. Hän ilmoitti 1.4. tutkijoille, että
hyttyskarkotinkoru on esillä Tekesin etusivulla, koska se on valittu Tekesillä kuukauden
innovaatioaihioksi. Porukka ehti käydä jo klikkailemassakin valelinkkiä – ”Hienoa, mutta linkki ei
toimi!”, kunnes yksi fast coinsilainen tunnisti viestin aprillipilaksi.
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3.6 VIP-festivaalipalveluiden kehittäminen palvelumuotoilun menetelmin
Pasi Juvonen ja Erno Salmela

1.Kehitysjammailun tarkoitus
Saimian tiimiyritykset eli opiskelijoiden omistamat osuuskunnat tekivät vuosien 2013 ja 2014 aikana aktiivista
yhteistyötä Fast Coins-hankkeen kanssa. Yhteistyö sisälsi ennen kaikkea digitaalisten korujen ideointia sekä
tuote- ja palvelukonseptien kehittämistä. Ideointi ja kehittäminen tapahtuivat yleensä päivän tai puolen päivän
kestäneissä intensiivijammailuissa, joiden aikana kokeiltiin erilaisia ideoinnin ja konseptoinnin
buustausmenetelmiä. Näistä sessioista saavutettiin hyviä tuloksia, uutta virtaa, sekä uusien yhteistyömuotojen
ituja, joiden ansiosta yhteistyö jatkuu myös tulevaisuudessa. Esittelemme tässä artikkelissa yhden
intensiivijammailun kulkua, tuloksia ja tunnelmia. Olimme kesäkuussa 2013 Saimaan rannalla kehittämässä
palveluliiketoimintaideoita digitaalisen VIP-festarisormuksen ympärille yhden Saimian tiimiyrityksen, Aedo
Groupin, tiimiyrittäjien kanssa (Kuva 1). Jammailussa hyödynnettiin palvelumuotoilun menetelmiä.

Kuva 1. Palvelukonsptien luonnostelua Saimaan rannalla.
Festareiden VIP-palvelut valittiin kehityskohteeksi, koska festarikansan kiinnostus perinteisiin VIP-palveluihin
on vähentynyt. Tämän seurauksena moni festarijärjestäjä onkin luopunut tai luopumassa VIP-toiminnasta
kokonaan. Tästä lähtökohdasta päädyimme siihen, että kansalle tarvitaan uudenlaisia VIP-palveluita.
Palvelutarjoomaan haettiin radikaalia muutosta haastamalla vakiintuneita palvelukäytäntöjä. Jammailun
toinen tavoite oli kokeilla innovoinnissa palvelumuotoilun menetelmiä ja saada tästä kokeilusta oppia, että
mikä toimii ja mikä ei. Saimian Aedo Groupin tiimiyrittäjistä tilaisuuteen osallistui kahdeksan henkilöä.
Jammailua vetivät Erno Salmela (LUT) ja Pasi Juvonen (Saimia).
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2.Jammailun eteneminen
Ryhmä jaettiin ensin kahteen osaan. Molemmilla ryhmillä oli sama tavoite eli kehittää digitaalisen VIP festarisormuksen ympärille palveluita ennen festareita, festareiden aikana ja festareiden jälkeen.
Jammailulle oli varattu aikaa viisi tuntia, joka sisälsi viisi eri vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa oli tavoitteena
luoda raami palvelukokonaisuudesta, mikä tapahtui palvelupolkumenetelmän (Kuva 2) sekä empaattisen
muotoilun avulla. Empaattisen muotoilun tavoite on parantaa asiakasymmärrystä sekä laajentaa ajattelua
olemassa olevien tuotteiden ja palveluiden ulkopuolelle. Olennaisimpia empaattisen muotoilun menetelmiä
ovat havainnointi ja asettuminen käyttäjien asemaan, joista kokeilussamme käytettiin jälkimmäistä.
Käyttäjän asemaan asettumista vahvistettiin jammailun loppupuolella dramaturgisin menetelmin.
= palvelutuokio
= palvelupolku

Kuva 2. Intensiivijammailussa käytetyn palvelumuotoilumenetelmän periaate.
Ensin palvelupolku mallinnettiin pienille luonnospapereille, jonka jälkeen polku ja sen tärkeimmät
palvelutuokiot kuvattiin viiden metrin mittaiselle aikajanapaperille (Kuva 3). Noin puolet innovaattoreista oli
käynyt useammilla festareilla, joten he pystyivät asettumaan hyvin festarivieraan asemaan. Ensimmäinen
vaihe kesti 1.5 tuntia.
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Kuva 3. Palvelupolun ja -tuokioiden kuvaus aikajanalle.
Jammailun toisessa vaiheessa ryhmät esittelivät palvelupolkunsa tuokioineen toisilleen sekä jammailun
vetäjille. Tässä välikatselmuksessa saatujen kommenttien perusteella ryhmät päivittivät palvelupolkujaan.
Tämän jälkeen ryhmiä pyydettiin valitsemaan poluiltaan mielestään kolme tärkeintä palvelutuokiota, joita oli
tarkoitus seuraavassa prototypioida. Tämä toinen vaihe kesti puoli tuntia. Kolmannessa vaiheessa
palvelutuokioprototyyppien suunnittelussa käytettiin elokuva- ja teatterimaailmasta tuttua
käsikirjoitusmenetelmää, jonka avulla ryhmät käsikirjoittivat valitsemansa palvelutuokiot. Palvelutuokioiden
kuvaamisessa syvennettiin kontaktipistetasolle saakka. Kontaktipisteinä tarkasteltiin tiloja (jossa
palvelutuokio tapahtuu), esineitä (joita palvelutuokioon liittyy), prosessia (kuinka palvelutuokio etenee) ja
ihmisiä (joita palvelutuokioon osallistuu). Tämän jälkeen luotiin palvelutuokion dialogi sekä rekvisiitta, koska
palvelutuokioiden prototyypit konkretisoitaisiin seuraavassa vaiheessa esittämällä ne muille näytelmän
avulla. Kolmas vaihe kesti ajallisesti 1 h 45 minuuttia ja se sisälsi myös näytelmien harjoittelua. Neljännessä
vaiheessa kaikkiin kuuteen palvelutuokioon liittyvät näytelmät esitettiin läpi noin puolessa tunnissa (Kuva 4).
Yksittäisten palvelutuokioiden esitykset kestivät 1-3 minuuttia. Esimerkkinä tuokiosta oli pikamaksaminen
VIP-kassalla sormusta vilauttamalla. Intensiivijammailut päättäneessä viidennessä vaiheessa käytiin
reflektiokeskustelu, jonka aikana kerrattiin vaihe vaiheelta aikaansaannokset sekä saadut opit ja fiilikset
sessiosta.
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Kuva 4. Esimerkki palvelutuokiosta: makkaraperunoita tilaamassa VIP-ruokapalvelusta.
3.Jammailusta saadut opit
Päivä onnistui kaiken kaikkiaan hyvin ja viisi tuntia oli sopiva aika. Liian kiire ei ollut missään vaiheessa ja
ideoinnissa käytettyjen erilaisten menetelmien välillä oli sopivasti vaihtelua. Ennen kaikkea punainen lanka
säilyi koko matkan ajan eli kaikella tekemisellä oli merkitystä ja osallistujat kokivat eri vaiheiden liittyvän
kokonaisuuteen. Viiden tunnin jälkeen osallistujat olivat antaneet kaikkensa, mutta olivat samalla
silminnähden tyytyväisiä. Heille tämä jäi varmasti mieleen kokemuksena loppuelämäksi. Melko moni
osallistujista oli melko vahvasti omalla epämukavuusalueellaan käyttämällä uudenalaisia menetelmiä
ensimmäistä kertaa ja vielä osittain vieraiden ihmisten ohjauksessa. Palvelutuokioiden näytteleminen
koettiin ennakkoon rasittavana, mutta lopulta myös tämä osio sai kiitosta. Kiitosta tuli ennen kaikkea siitä,
että näytteleminen pakotti asettumaan asiakkaan ja / tai asiakaspalvelijan housuihin. Ryhmätyöskentely oli
aktiivisimmillaan kolmosvaiheessa eli palvelutuokioiden näytelmiä suunniteltaessa – kummastakin ryhmästä
kuului todella iloista ja innostunutta puheensorinaa.
Jammailujen vetäjät saivat sessiosta tärkeimpänä oppina sen, että palvelumuotoilun menetelmät soveltuvat
hyvin intensiiviseen kehittämiseen. Ideoiden visualisoinnilla, ryhmätyöskentelyllä, asiakkaan housuihin
asettumisella ja taiteesta tuttujen menetelmien hyödyntämisellä voi onnistuessaan olla todella
voimaannuttavia vaikutuksia kehitysporukkaan. Vaikka tässä olikin kyse yhdestä casesta, niin arvion mukaan
palvelumuotoilun menetelmiä voi hyödyntää erilaisessa kehitystyössä. Toisena pääoppina saatiin, että
tällaisen herättelysession jälkeen tarvittaisiin perään toinen sessio ideoiden pienen hauduttelun jälkeen.
Perustan luomisen jälkeen on mahdollista löytää aidosti innovatiivisia ideoita, jotka jäivät vähemmälle tässä
ensimmäisessä sessiossa.
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4.Yhteenveto
Yhteenvetona intensiivijammailusta vetäjille nousi esiin muutamia uusia kysymyksiä ja ajatuksia.
Innovaatiokirjallisuudessa lähdetään usein liikkeelle joko ihmisten epämukavuuteen viemisestä (mm. Esa
Saarinen; Pekka Himanen) tai joskus jopa pakottamisesta (mm. Alf Rehn; Petteri Kilpinen;) - tai
vaihtoehtoisesti ajan ja tilan järjestämisestä ajattelulle (mm. Jaana Venkula; Pekka Pirhonen; Tapio Aaltonen;
Haslam et al; Waytz et al.). Mielestämme tässä ei ole kyse joko tai - vaan sekä että -tilanteesta. Välillä on
maltettava olla puuttumatta prosessiin ja annettava asioiden tapahtua. On hyväksyttävä, että vaikka välillä
ei näytä tapahtuvan mitään, niin pinnan alla muhii. Joskus taas näennäisesti tapahtuu paljon, mutta
puuhakkuuden yhteys tavoitteisiin voi olla varsin ohut. Vaatii pelisilmää selvittää missä mennään ja aika ajoin
myös rohkeutta olla ilonpilaaja, joka keskeyttää mukavan lilluttelun. Tässä on helppo mokata, ja se on kyllä
tullut tehtyäkin monta kertaa. Mokaaminen on kuitenkin olennainen osa uuden oppimista. Turausten
puuttuminen kertoo aika suoraan, onko uskaltanut tehdä asioita eri tavalla kuin aiemmin. Kun oppimista
halutaan nopeuttaa, on uskallettava jättää suunnittelu vähemmälle ja kokeiltava. Siten syntyy reflektoitavaa
ja parannettavaa – seuraavaa kokeilua varten.
Edellä esitetty ajattelu on helposti laajennettavissa. Tulisiko jokaisen opettajan, oppimisen ohjaajan tai
valmentajan kokeilla ainakin yhtä uutta oppimismenetelmää vaikka kerran lukukaudessa? Näin heidän
menetelmäpakki laajenisi lähes huomaamatta lukuvuoden aikana. Oppimisen ohjaajan itsetuntemuksen
kasvaessa samalla kasvaa myös itseluottamus ja todennäköisyys uusiin menetelmäkokeiluihin.
Parhaimmillaan kollegoiden kesken voisi syntyä uusia tarinoita onnistumisista ja turauksista. Osa voisi päätyä
julkaisuiksi saakka. Samalla kasvaa todennäköisyys sille, että oppijat löytävät itselleen sopivia
oppimismenetelmiä näiden kokeilujen kautta. Silloin kun oppiminen koetaan innostavaksi ja oppimisessa
käytettyihin menetelmiin voi vaikuttaa itse, oppimistulokset väistämättä paranevat. Tämä tulee näkymään
myös tulevassa amk:n rahoitusmallissa entistä selkeämmin, ja myös konkreettisena tuloksena viivan alla.
Voiko olla niin, että tulevaisuudessa opettajan tai oppimisen ohjaamisen roolissa tulevat korostumaan tiedon
jakamisen sijaan oppimisprosessin mahdollistaminen, oppimisympäristössä käytettävistä menetelmien
kehittämisestä huolehtiminen ja oppimisen johtaminen? Mene ja tiedä. Lopuksi on hyvä huomioida, että
edellä esitettyihin näkemyksiin tulisi kiinnittää huomiota myös liike-elämässä. Jatkuva oppiminen on
nykyisessä maailman muutosvauhdissa välttämättömyys.
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3.7 Autenttista oppimista ja arjen innovointia hämäräsokean arjessa
Erno Salmela ja Ivary Vimm

1.Mitä on autenttinen oppiminen ja arjen innovointi
Moni edelleen luulee innovoinnin olevan vain laboratorioissa tapahtuvaa mystistä puuhastelua, jota voivat
toteuttaa ainoastaan superälykkäät ja korkeasti koulutetut ihmiset. Tämä on harhakuva, sillä innovointi on
usein arjen ongelmien tunnistamista ja ratkaisemista, mitä voi käytännössä tehdä kuka tahansa. Tässä
artikkelissa kerromme käytännön esimerkin avulla, kuinka kaksi Fast Coins-tutkijaa oli pari päivää kentällä
haistelemassa arjen ongelmia sekä etsimässä ratkaisuja niihin. Kyse oli ennen kaikkea oppimisesta
autenttisessa ympäristössä.
Tarinan sankari on silmänpohjarappeumasta kärsivä henkilö (kutsutaan häntä jatkossa Pekaksi), jonka näkö
ei riitä tavaroiden, rakenteiden ja ihmisten selkeään tunnistamiseen. Ympäristö on Pekalle sumeaa massaa,
josta on vaikea erottaa yksityiskohtia ja selkeitä muotoja. Tämä asettaa hänelle haasteita arkeen kotona ja
työelämässä.
2.Valokoruista ratkaisu?
Pekka oli nähnyt TV:ssä Ylen alueuutiset, jossa esiteltiin Fast Coins-hankeessa kehitettyjä valokoruja. Hän näki
valokoruissa mahdollisuuden helpottaa omaa ja muiden hämäräsokeudesta kärsivien ihmisten arkea.
Aiheesta innostuneena Pekka otti yhteyttä ennestään tuttuun Fast Coins-tutkijaan ja kysyi, että voitaisiinko
silmäpohjanrappeumaa sairastaville ihmisille kehittää erikoisvalokoruja. Tämän jälkeen sovittiin Pekan
kanssa tapaaminen, jotta voitaisiin kokeilla hankkeessa tehtyjen valokoruprototyyppien toimivuutta tässä
tarpeessa. Nopealla kokeilulla Pekan kotona selvisi, että seitsemästä valokorujen sisältämästä
värivaihtoehtoista toimi parhaiten punainen väri ja huonoiten sininen väri. Kokeilun yhteydessä Pekka kertoi,
että hänen läheisten pitämä valokoru toimisi heidän sijainnin tunnistamisessa (kuva 1).

Kuva 1. Valokorulla läheisten tunnistaminen.
Lisäksi valokorujen eri väreillä voisi tunnistaa eri ihmiset. Esimerkiksi Millalle voisi asettaa punaisen
valokoruvärin ja Henrille sinisen. Ihmisten tunnistaminen ratkaisisi kuitenkin vain pienen osan arjen
ongelmista. Vaatteiden ja pienesineiden, kuten kengät, kaukosäädin ja avaimet, löytäminen oli vielä
suurempi haaste.
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Pekka kertoi myös, että lenkillä ja hiihtäessä hänelle on suureksi avuksi, kun hänen edellään kulkee avustaja
heijasteliivi päällään. Pekalla on silloin itsellään otsalamppu, jonka tuottama valo heijastuu liivistä. Tällä
tavalla Pekka näkee ennakkoon kulkusuunnan. Tästä syntyi tutkijoille idea, että entä jos myös Pekan kotona
ja työpaikalla käytettäisiin heijastenauhaa osoittamaan tavaroiden ja huonekalujen sijainnit. Markkinoilta
löytyi ratkaisuja, joissa lamppuja asetetaan ympäri taloa helpottamaan näköongelmista kärsivien arkea.
Nämä valot voivat kuitenkin olla kirkkautensa vuoksi epämukavia normaalinäön omaaville ihmisille. Lisäksi
ratkaisut ovat melko kalliita.
3.Heijastinnauhalla ja otsalampulla helpotusta arkeen?
Ensin kokeilimme ratkaisua tutkijaporukalla hyödyntämällä hallussamme olevaa heijastinmateriaalia sekä
taskulamppuja, joilla osoitimme heijastinnauhoja. Käytimme kaksia aurinkolaseja päällekkäin, jotta
pystyisimme asettumaan paremmin hämäräsokean asemaan. Tulos oli lupaava nauhan tultua hyvin esille
varsinkin tummaa taustaa vasten. Otimme tästä kokeilusta myös valokuvan (kuva 2). Tätä simulointia varten
huone pimennettiin täysin. Kameran salaman tuottaman valon voimakkuuden arvioitiin vastaavan tehokkaan
otsalampun tuottamaa valoa.

Kuva 2. Kameralla pimeässä otettu kuva heijastinnauhasta.
Tämän jälkeen kävimme ostamassa kaupasta heijastinnauhaa sekä valoteholtaan säädettävän taskulampun.
Nauhaa saatiin vain harmaan/hopean värisenä. Lisäksi meillä oli ennestään käytettävissä keltaista nauhaa.
Sitten askarreltiin tauluja, joihin kiinnitettiin heijastinnauhaa eri paksuisina viivoina ja erimuotoisina kuvioina
(kuva 3). Taulussa käytettiin eri taustavärejä, millä koska haluttiin kokeilla nauhan erottumista erilaisista
taustoista.

Kuva 3. Heijastinkuvioita tauluissa kokeilua varten.
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Tämän jälkeen menimme Pekan työpaikalle tekemään kokeiluja. Ensin kokeiltiin nauhojen näkyvyyttä
taulusta. Pekan omassa otsalampussa valoteho oli lähes puolet pienempi kuin hankkimassamme uudessa
lampussa. Tämä oli merkittävä ero näkemisen kannalta. Myös sillä oli merkitystä, millainen taustavalo
huoneessa oli. Ilta oli jo pimentynyt, joten päivävaloa ei enää ollut käytettävissä. Sen sijaan sammuttelimme
ja sytytimme huoneen valoja. Pekka näki heijastinnauhat parhaiten pimeässä. Huoneen pimentäminen ei
kuitenkaan toimisi arjessa, koska kotona ja työpaikalla on myös muuta väkeä. Keltainen nauha oli aiemmissa
testeissä tullut hyvin esiin tummasta taustasta, mutta vaaleaan taustaan se hävisi, joten se ei toimisi Pekan
työ- ja kotiympäristöissä, joissa on paljon vaaleaa pintaa. Hopean värinen nauha erottui selvästi keltaista
paremmin. Tultiin ensimmäisen valokorukokeilun tulosten perusteella siihen johtopäätökseen, että
todennäköisesti punainen heijastinnauha toimisi vaaleaa taustaa vasten vielä paremmin kuin harmaa nauha.
Lopuksi heijastinnauhaa sijoitettiin vielä pöydän kulmaan, kännykkään (kuva 4), kahvimukiin (kuva 5) ja
ovenkahvaan. Pekka näki kohteet tällä tavalla selvästi paremmin kuin ilman nauhaa ja taskulamppua.
Kokeilussa selvisi myös se että parhaiten kohteet näkyivät taskulampun toimiessa otsalamppuna lähellä
silmiä. Tällöin myös kädet jäisivät vapaaksi.

Kuva 4. Heijastinnauha kännykän kuorissa.

Kuva 5. Heijastinnauha kahvimukissa ja sekotustikuissa.
Kyselimme kokeilun yhteydessä Pekalta jatkuvasti, kuinka hän näkee nauhat ja kohteet. Tässä vaiheessa
tutkijoille tuli fiilis, että pitäisi päästä asettumaan käyttäjän asemaan eli nähdä asiat samalla tavalla kuin
Pekka. Tämä olisi huomattavasti auttanut kokeiluissa ja niihin liittyvissä keskusteluissa. Nyt tutkijoiden täytyi
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kuvitella, kuinka Pekka näkee oikeasti asiat. Heikentynyttä näkökykyä simuloivia ratkaisuja on kuulemma jo
olemassa, mutta sellaisen voisi myös itse tehdä. Oli mm. puhetta aurinkolaseista, joiden päälle laitettaisiin
joku kalvo sumentamaan näkökykyä. Aiemmin kokeillut kahdet aurinkolasit päällekkäin eivät kuulemma saa
aikaan todenmukaista vaikutusta. Lisäksi lasien sivulle olisi hyvä asettaa läpät, jotta näkökenttä olisi
ainoastaan eteenpäin, mikä on näköongelmista kärsiville yleensä selvästi paras näkökenttä.
4.Mikä olikaan todellinen ongelma?
Kokeilujen jälkeen käytyjen keskustelujen jälkeen tultiin siihen johtopäätökseen, että heijastinnauhat ja
otsalamppu eivät kuitenkaan olisi kotona ja työpaikalla riittävä ratkaisu. Pekka tuntee ne ympäristöt sen
verran hyvin, että heijastinnauhoista ei olisi niissä paikoissa kovin paljon hyötyä. Sen sijaan hyöty voisi
realisoitua paremmin julkisilla paikoilla, kuten sairaaloissa. Jatkoimme keskustelua Pekan kanssa kysymällä,
että mikä asia tarkemmin koti- ja työoloissa ottaa näkökykyyn liittyen eniten päähän. Pekka vastasi, että
pienten tavaroiden jatkuva häviäminen. Kaukosäätimet, avaimet, lompakot, kännykät ja silmälasit ovat
normaalinäköisilläkin monesti kateissa. Tämä on pieneltä kuulostava asia, mutta todella ärsyttävä.
Palautimme Pekalle mieleen, että hän näki heijastinnauhalla tuunatun kännykän paremmin kuin ilman
heijastinnauhaa. Pekka vastasi siihen, että pitää paikkansa, mutta hävinneet tavarat ovat monesti jonkun
muun tavaran alla, jolloin heijastimet eivät paljon auta. Mutta jos hävinneet tavarat antaisivat äänisignaalin,
niin se kyllä auttaisi. Lupasimme selvittää, että onko tähän ratkaisua jo olemassa.
Ennen tutustumista markkinoiden tarjontaan mallinsimme nopeasti konseptin (kuva 6), millaisen itse
haluaisimme omaan käyttöön. Ideassamme asetettaisiin usein katoaviin tavaroihin tägi ja piippari sekä
kännykkään softa, jonka avulla voi pyytää hävinnyttä tavaraa piippaamaan sen ikonia klikkaamalla.
Hämäräsokealla voisi olla vielä lähipaikannukseen lisäapuna heijastin- tai lediratkaisu.

Kuva 6. Ratkaisu pieniin häviäviin tavaroihin.
Tämän jälkeen skannasimme netistä, että löytyisikö tämän tyylisiä ratkaisuja jo markkinoilta. Löytyihän niitä.
Esimerkiksi iPhonelle on olemassa kuvan 7 kaltainen ratkaisu.
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Kuva 7. iPhonelle avaimien etsimisratkaisu.
Tämä idea oli kerännyt Kickstarterissa joukkorahoitusta $76 000 viikko ennen deadlinea. Markkinoilla olevien
löytöratkaisujen hinta vaihtelee välillä 3 - 40 eur. Toinen tutkijoista ostikin yhden piipparin kokeiltavaksi
kolmen euron hintaan. Piippari alkoi soida vihellyksestä. Ihan toimiva ratkaisu, vaikka se reagoikin vain
tiettyyn vihellyksen taajuusalueeseen ja vihellyksen piti tulla aika läheltä hävinnyttä kohdetta. Päädyimme
siihen, ettei oman ratkaisun kehittämiselle olisi tarvetta. Markkinoilta löytyy jo hyviä ratkaisuja ja niitä on
varmasti tulossa myös lisää. Toisaalta tämä oli hyvä esimerkki siitä, että harva tietää maailmalla olevista
teknologioista, jotka voivat ratkaista arjen ongelmia. Tässä tapauksessa tärkeintä olisi luoda paremmat
markkinointi- ja myyntikanavat potentiaalisille käyttäjille. Esimerkiksi Pekka ei ollut tietoinen olemassa
olevista ratkaisuista. Mutta nyt tietää ja pystyy levittämään sanomaa eteenpäin omissa verkostoissaan.
5.Tarinan opit
Mitä tästä pikkutarinasta sitten voi oppia? Ainakin sen, että innovointi ei ole vain laboratoriossa tapahtuvaa
työtä, vaan ennen kaikkea todellisiin käyttöolosuhteisiin menemistä sekä kokeilujen tekemistä, havainnointia
ja keskustelua todellisten ihmisten – oppimista autenttisessa ympäristössä. Innovaattoreiden tulisi olla
aidosti kiinnostunut ihmisten elämästä ja toisaalta pyrkiä myös asettumaan heidän asemaan. Tällä tavalla on
helpompi paljastaa todelliset ongelmat ja saada myös näkemystä erilaisten ratkaisujen toimivuudesta tai
toimimattomuudesta. Toisin sanoen kammiosta kentälle mars!
Toisaalta opittiin, että harva osuu innovoinnissa kerralla kohdilleen. Tässä artikkelissa esitetyssä tapauksessa
lähdettiin liikkeelle valokoruista, mutta lopulta päädyttiin tärkeimpänä silmänpohjarappeumaa sairastavan
arkea helpottavana ratkaisuna piippaaviin hävinneisiin esineisiin. Tällainen harhailujen tai epäonnistumisten
polku yleensä tarvitaan innovoinnissa – innovoinnin kohteesta riippumatta. Kansan kielellä tätä kutsutaan
yrityksen ja erehdyksen kautta oppimiseksi. Kun sitkeyttä löytyy riittävästi, niin askelmat alkuperäiseltä
polulta metsään voivat viedä lopulta kokonaan uusille poluille, jotka johtavat menestykseen. Mutta tällä
matkalla täytyy todennäköisesti kestää myös ojissa ja soilla tarpomista. Arjen innovointi ei siis yleensä ole
rakettitiedettä, vaan kuka tahansa meistä voi olla innovaattori. Innovointi kytketään usein uuden tuoteidean
keksimiseen sekä sen kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Todellisuudessa innovaatiotoiminnassa on
kuitenkin kaikkein tärkeintä sellaisten tarpeiden ja ongelmien löytäminen, joiden ratkaisemisesta ihmiset
ovat valmiita maksamaan. Kun ongelma löytyy, niin sitten vauhti päälle, jotta ehdit ensin. Ensin on hyvä
katsoa, löytyykö markkinoilta jo ratkaisu ongelmaan. Etsimäsi asia voi olla yhden klikkauksen päässä. Mutta
tälläkin tavalla on mahdollista auttaa ihmisiä ja ehkä lopulta tehdä sillä myös rahaa. Innovoinnin
keskittyminen vain tuotteeseen on liian kapeakatseista.
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3.8 Logistiikka uuteen nousuun yhteisinnovointia kehittäen
Aki Jumppanen (HUB logistics), Ari Happonen ja Erno Salmela

HUB logisticsilla on aina ollut tavoite kulkea kehityksen eturintamassa. Yritys on tehnyt paljon pioneerityötä
hankintalogistiikassa, Teknologian hyödyntämisessä logistiikan tehostamisessa, Lean-menetelmien
tuomisessa osaksi logistiikan palveluketjua sekä viimeisimpänä Most-tekniikan ja Plan for every partideologioiden sisäänajossa osaksi yrityksen jatkuvasti kasvavaa ja tehostuvaa palvelukokonaisuutta.
1. Innovaatioprosessin kehittäminen osaksi yrityskulttuuriuudistusta teknologiasiirron avulla
HUB:n tavoite kehittää innovointiprosessia niin, että se on HUB:n yksi ydintekijä eturintaman kilpailukyvyn
takaajista jo lähitulevaisuudessa. Tätä yrityskulttuurin muuttumiseen liittyvää tutkimusyhteistyötä alettiin
suorittaa yhdessä Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) kanssa. Yhteistyöllä pyrittiin parantuneeseen
innovointikyvykkyyteen, sekä innovointiprosessin menestystekijöiden ymmärryksen lisäämiseen
organisaation sisällä. Konkreettisesti tietotaidon syventämisellä yritys on lopulta rakentamassa itsellensä
innovoinnin toimintamallia, osaksi jatkuvasti uudistuvia kehittämisen ydintyökaluja. Yhteistyön uskotaan
luonnollisesti tulevaisuudessa auttavan yritystä myös innovaatioprosessin ja -menetelmien itsenäisessä
jatkokehittämisessä, mikä on tärkeää, sillä ympäröivän maailman jatkuvasti muuttuessa tarvitaan myös
dynaamisesti kehittyviä innovaatio- ja teknologiasiirtoprosesseja.
Uutta innovaatioprosessia, sekä konkretiatoimimisessa tarvittavaa osaamista haettiin yhteistyössä
teknologiasiirron avulla. Teknologia-termi käsitetään tässä laajasti, tarkoittaen myös ns. pehmeää
teknologiaa, kuten esimerkiksi johtamismalleja, innovointityökaluja ja innovointiprosessien mekanismeja.
Teknologiasiirrossa sovellettiin teoreettista 4A-viitekehystä, jonka vaiheet ovat tietoisuus (awareness),
assosiointi (association), omaksuminen (assimilation) ja soveltaminen (application). 4A-mallin vaiheet eivät
ole toisistaan irrallaan olevia kokonaisuuksia, vaan sijaitsevat samassa innovaatiosuppilossa kulkien osittain
päällekkäin ja rinnakkain kohti lopullista soveltamisen tavoitetta. Vaiheet eivät siis etene prosessimaisesti
erillisinä paloina, vaan tarvittaessa esimerkiksi assosioinnista palataan takaisin tietoisuusvaiheeseen
lisätiedon hankkimiseksi.
2.Kokeilemalla ja kokemalla oppiminen
Yhteistyön ytimessä oli kokeilla erilaisten innovointiprosessien ja -menetelmien toimivuutta todellisessa
teollisessa kontekstissa. Toisaalta HUB:n yhteistyöntavoitteena oli muodostaa oman innovaatiotoiminnan
tukemiseksi HUB:n organisaatikulttuuriin parhaiten sopiva 4A-mallin muunnos. Tällä yhdessä tekemisen ja
kokemisen tutkimusmallilla pyrittiin synnyttämään teollisen kontekstin oma pysyvä tapa kulkea
innovaatioprosessien lävitse omilla resursseilla ja omaan työhön sopivilla toimintamalleilla.
Innovaatiotoimintaa ja teknologiasiirtoa ei toki tehdä ainoastaan HUB:n sisällä, vaan myös asiakkaita ja
kumppaneita pyritään kytkemään toimintaan aina mukaan, silloin kun salassapitosopimukset,
yrityssalaisuudet tai osakeyhtiöinä toimivien kumppaneiden laki ja/tai yritysverkostokytkennät eivät tätä
estä. Tällä tavalla HUB haluaa auttaa pitkällä tähtäimellä myös kumppaneitansa ottamaan käyttöönsä uusia
toimintatapoja, saatujen yhteisten kokemusten kautta, minkä uskotaan entisestään vahvistavan jo nyt hyvin
syviä asiakas- ja kumppanisuhteita.
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3.Tutkimusyhteistyö käytännössä
Yhteistyö aloitettiin tutkimuksen suunnalta, avaamalla ensin innovaatioprosessin ja teknologiasiirron yleisiä
periaatteita esimerkkien kautta. Tässä vaiheessa prosessia toiminnassa oli mukana muutamia HUB:n
avainhenkilöitä luomassa visiota tulevasta. Teknologiasiirron toimintamalli löytyi siis lähes suoraan teoriasta
(4A-viitekehys), mutta sitä piti heti muokata enemmän iteratiivisempaan suuntaan, teorian sopeuttamiseksi
pragmaattisen kenttään sopivaksi malliksi. Varsinaisen innovaatioprosessin kehittämisen siemeniksi valittiin
ajatuksia ja ideoita Fast Coinsin IdeaRikastamo- ja KonseptiTakomo-konsepteista, joista lähdettiin
ponnistamaan kohti teollisen kontekstin toimintamalleja.
Fast Coinissa Rikastamo ja Takomo sisälsivät mm. erilaisia innovointimenetelmiä ja toimintamalleja ideoiden
ja konseptien moniulotteiselle kehittämiselle. Fast Coins-hankkeessa Rikastamo kuvattiin ns. avaavaksi
vaiheeksi, jonka tavoitteena on tuottaa mahdollisimman paljon erilaisia ideoita sovitulta innovaatioalueelta.
Konkreettisesti Fast Coins hankkeessa, puhuttaessa Riakstamosta tarkoitettiin termillä ihmisten yhteen
kokoontumista innovaatiotapahtumaan, jolla oli ennalta valittu teema-alue ja ainakin ideologinen
tulostavoite, joka kuitenkin pidettiin kohtuullisen avoimena, jottei avaavan vaiheen innovointi rajoitettaisi
liikaa. Takomo taas oli kuvattu ns. sulkevaksi vaiheeksi, jossa konseptoidaan ja prototypioidaan ideoita, sekä
testautetaan niitä käytännössä. Takomo vaiheen osalta, Fast Coinsissa pidettiin muutamia isomman väen
Takomo tapahtumia, mutta monta ”Takomoa” suoritettiin myös pienemmällä (2-5 hengen ihmisen
muodostamana) jatkokehitystapahtumana. Nämä olivat osin vapaamuotoisempia kuin ylläkuvatut
Rikastamopuolen ”joukkotapahtumat”. Yllä kuvattujen Rikastamoiden ja Takomoiden kokemukset toimivat
syötteinä teollisen kontekstin innovointimallien kehittämiselle.
Yhdessä tekemisen ja kokeilevan kehittämisen mallin kautta saatiin tietämystä siitä, millaiset IdeaRikastamon
ja KonseptiTakomon ajatukset ja toimintamallit voisivat parhaiten sopia teolliseen kontekstiin, sellaisena kuin
se HUB:n ympäristössä esiintyy. Kokeilut ovat jo tuottaneet hedelmää ja osa kokeilluista innovoinnin
tukityökaluista onkin jo alkanut saamaan jalansijaa HUB:lla. Muun muassa tarinankerronnallista innovointia
sovelletaan jo HUB:lla käytäntöön ja aikataulupaineistettua innovointia tullaan kokeilemaan HUB vetoisena
tapahtumana alkukeväästä 2015. Kyse on merkittävästä muutosprosessista aikaisempaan toimintaan
verrattuna, ja tämä tulee varmasti vaikuttamaan jatkossa laajasti koko HUB:n organisaatioon. Samalla kun
HUB:n sisäiset toimintamallit hakevat uutta muotoansa, myös ulkoisen verkottumisen osa-alueilla on
tapahtunut merkittävää kehitystä; mm. on löydetty uusia toimintatapoja yritysten ja oppilaitosten välisen
kuilun ylittämiseen tiedon- ja osaamisen siirron ristipölytyskäytäntöjen muodossa.
Rikastamon ja Takomon kehittämisen yhteydessä tehtiin HUB:n johtoryhmälle myös Belbin-testi, jolla
kartoitettiin henkilöiden ryhmätoimintamallien mieltymysten muotoja. Tässä kartoituksessa toimii taustana
Belbinin tiimirooliteorian yhdeksän eri roolia (mm. keksijä, kokoaja ja viimeistelijä). Kartoituksella pyrittiin
löytämään lisää syvyyttä ja ymmärrystä HUB:n ylimmän johdon ryhmätoiminnanvahvuuksien ja mahdollisten
parannustarpeiden osalta. Tämä taas toimi omalta osaltaan syötteenä innovaatiokokeiluille vaikuttaen mm.
toimintamallien muodostumiseen ja kokeiluiden valintaan sekä yhdessä valittuihin ja suunniteluihin
kokeilujen sisältöihin. Konkreettisesti HUB:lla havaittiin johtoryhmän olevan hyvässä tasapainossa,
mahdollistaen mm. ainakin 3 erilaisen pienryhmän muodostamisen siten, että iso osa mieltymyksistä täyttyy
myös pienemmissä ryhmissä.
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4.Jaettu hyöty tavoitteena: win – win – win
Osana yhteistä kehitystyötä, LUT teki tapaustutkimusta siitä, kuinka innovaatioprosessi kehittyi HUB:lla
yhteisöllisten, nopean ja kokeilevan kehittämisen menetelmillä. Rikastamo- ja Takomo-kokeiluista käytiin
heti reflektiokeskusteluja tai vaihtoehtoisesti palautteita kysyttiin jälkeenpäin. Tämä tuotti tärkeää tietoa
sekä tutkimus- että kehitystyöhön. Reflektointi ja sitä kautta oppiminen on havaittu useaan otteeseen Fast
Coins hankkeessa tehokkaaksi työvälineeksi, reflektion kautta tehtyjen päätösten luodessa aina uusia
tietämys- ja/tai kehityshyppyjä. Tutkimusyhteistyön ansiosta on yhdessä pystytty löytämään arvokkaita uusia
toimintamalleja ja yhteistyömekanismeja elinkeinoelämän ja tutkimusmaailman lähentämiseksi. Näiden
löytöjen kautta, tutkimustoiminta tulee jatkossa hakemaan yhä parempia jaetun hyödyn rakenteita ns.
kolmois-WIN:nä: WIN (”keskus”yritys) - WIN (yrityksen asiakkaat ja kumppanit) - WIN (tutkimuslaitoksen
tutkimus- ja opetustoiminta). Näin me kaikki pystymme auttamaan toinen toisiamme yhä kovenevassa
globaalissa kilpailupaineessa, jossa innovatiivisuus ja dynaamiset yhteistoimintatoimintatavat ovat
äärimmäisen tärkeintä.
5.Nykytulos yhteistyöstä
Tehtyjen yhteisten kokeilujen ja niistä oppimisen myötä HUB:n ideoiden rikastuttamisen malli on löytänyt
HUB:lle tyypilliseen tapaan hyvin kevyen, ns. Lean tyyppisen muodon. Ideoita kokeilutetaan jatkuvana virtana
nopeaa tuntumaa ja palautetta hakien, vieraillen kokoajan uusissa ympäristöissä ja maissa, sekä hakien
tuntemattomasta sytykkeitä jo tunnettuun. Konkreettisten ideoiden laatutestaus tapahtuu yleensä hyvin
pienessä ydinryhmässä, joka antaa palautteensa kautta melkein heti alkuunsa ensimmäisen Go-/Killpäätöksen sille, jatketaanko idean edistämistä vai ei. Tällä pyritään hyvin pieneen resurssikuormaan
isohkosta ideamäärästä huolimatta. Tässä on myös yksi selkeä erokohta jo aiemmin mainittuihin, Fast
Coinsissa kokeiltuihin digitaalisten IdeaRikastamo-tapahtumiin. Näissä tapahtumissa oli mukana paljon
erilaisia ihmisiä eri organisaatioista sekä kohtuullisen tiivis aikataulu (usein noin 3-5 tuntia), jonka aikana
alussa tuotettujen laajojen ideamassojen karsinnan jälkeen lähdettiin edistämään ehkä noin 5-15 ideaa
eteenpäin, loppua kohden vielä ideoita karsien / yhdistellen. Ajallisesti HUB pienryhmä innovoinnit kestävät
usein vähemmän aikaa, mutta käsittelyssä on heti alkuunsa myös vähemmän ideoita. Karkeasti ottaen
vaikutti silti sille, että aikaa per idea, olisi suurin piirtein saman verran käytössä, mutta henkilöitä per idea
vähemmän.
Go/kill-päätösten puolella, alustavan kokemuspohjaisen tiedon valossa näyttäisi sille, että HUB:n malli
tuottaa vähemmän hyllytettyjä eli Kill-päätöksen kokeneita ideoita. Näiden kahden ideointimallin välinen ero
vaikuttaisi olevan siinä, että Fast Coinsissa syntynyt Rikastamo-malli tuottaa alkutilanteessa määrällisesti
merkittävästi enemmän ideoita, tai aloittaa merkittävästi isommasta ideamäärästä (etukäteen tehdyn
taustakartoituksen kautta tulleita ideoinnin aloituksen syötteitä) kuin HUB:n Lean-malli. Ideoiden laatua on
vaikea arvioida pelkällä Go/kill mittarilla, mutta näyttää sille että Fast Coins ideat olivat laajemmin
rönsyileviä, valitun teeman ympärillä, kun taas yritysympäristössä ideat ovat enemmän fokusoituneita
käytännön ongelmiin, mikä johtaa helpommin Go päätöksiin. Fast Coins ja HUB:n toiminnan innovoinnin
välillä keskeinen ero on luonnollisesti myös siinä, että HUB:lla on olemassa oleva liiketoiminta
pyöritettävänään, kun taas Fast Coins tutkimuksen digikorujen tapauksessa haettiin vasta suuntaviivoja
mahdolliselle tulevaisuudessa syntyvälle liiketoiminnalle. Teoriassa eron ei kuitenkaan pitäisi olla ehkä niin
suuri mille se vaikuttaa, ainakaan silloin, jos olemassa olevassa yrityksessä innovoidaan radikaalista täysin
aikaisemmasta poikkeavia tuotteita ja palveluita. Tätä näkökulmaa olisi tärkeää selvittää jatkossa
tutkimuksellisesti laajemmin ja tarkemminkin.
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KonseptiTakomo-konseptin ideoiden kiinnittyminen HUB:n innovaatiotoimintaan on vielä tätä kirjoitettaessa
kesken ja asiat ovat edelleen rakenteilla. Tämä rakentumisen prosessi tulee olemaan jatkossa yksi yhteinen
tutkimus- ja kehitysalue HUB:n kanssa. Fast Coinsissa Takomoilla haettiin Rikastamossa syntyneestä
ideahiilestä siirtymää kohti alustavaa timantin puristumista. HUB:n Lean-mallissa Go-päätöksen saaneet
ideat hyppäävät melko nopeasti ideasta eräänlaiseen prototyyppiprojekti vaiheeseen, missä rajapinnassa
myös vetovastuuhenkilö voi vaihtua. Tämä henkilöiden vaihto tuntuu olevan tärkeää niin tutkimushankkeissa
kuin myös yrityksissä, sillä parhaat innovaattorit eivät välttämättä ole parhaita toteuttajia ja takojia - ja
kääntäen. Sekä tutkimushankkeessa, että HUB-ympäristössä innovaattorijoukko oli pääosin pienehkö,
siirryttäessä Takomoon – muutamia henkilöitä tai jopa vain yksi henkilö. HUB:n kanssa käytyjen Takomon
tulevaisuuden visioiden valossa, näyttäisi sille että Takomo hakisi jatkossa muotoa, missä ”päätakojia” on
taontavaiheessa vain muutamia, mutta he voivat pitää esimerkiksi kehitysworkshoppeja isommalle
yritysedustajajoukolle taontaprosessin edistämiseksi. Käytännössä takojat rinnastuvat hyvin protosta –
tuotteeksi prosessin projektipäälliköiksi, vaikkei roolin ottavia henkilöitä projektipäälliköiksi yrityksessä
nimitettäisikään. HUB:lla on tämän prosessin tueksi muodostunut prosessityökaluja, joilla takoja /
projektipäällikkö / vastuuhenkilö voi viedä asiaa eteenpäin yritykselle tutulla tavalla.
Erilaisten idea-alkioiden muotojen ja konseptimallien monimutkaisuuden / suoraviivaisuuden tai helpon
edistämisen toteumaan tuntuisi korreloivan hyvin selvästi ideoiden ja innovointihaasteiden abstraktiotason
luonne. Abstraktimmat ideat ja abstraktimmat innovoinnin fokusalueet tuntuisivat vaativan
konkretiavivahteisia syötteitä ja ideasiementä ja mahdollisesti aihealueen tuntijaa / osaajaa paikanpäälle
ruokkimaan edistymistä lampun välähtämisestä aina sille asteelle saakka, kunnes voidaan sanoa olevat
saavutettu rajapyykki vaihe rikastamon ja takomon välille. Otetaan esimerkiksi vaikka tavoite suunnitella
terveydenhuoltokoru. Jos tämä tehtävä olisi annettu 10 vuotta sitten, aihe olisi ollut hyvin abstrakti, yhtään
konkretiailmentymää, mihin peilata suoraan ei ole helposti löydettävissä tai ei ole ollenkaan olemassa, joten
alkuun pääseminen vaatii vahvaa assosiatiivista taitoa hakea inspiraatiota innovaatioalueen ulkopuolelta.
Tässä ideasiemen voisi tulla esimerkiksi korualan edustajalta, joka kertoo omasta elämästään, miten hän on
aina miettinyt voisiko terveydenhuollon instrumentteja koruistaa, jotta potilaan hoitokokemus muuttuisi
miellyttävämmäksi. Mukaan tarvittaneen myös terveydenhuollon välinepuolen ammattilainen, jolla on
kokemus siitä, mitkä välineet ovat lakien säätelemiä ja mitkä taas sellaisia joiden parissa kehitys voisi
tapahtua vapaammin.
Yllä oleva esimerkkikin viittaa siihen, että yritysmaailmakytkentäisessä ympäristössä, innovointi on monesti
prosessina omalla tavallaan helpompi, kuin monesti yrityskenttää abstraktimmista lähtökohdista
kehittämistä / uudenluomista lähestyvissä tutkimusmaailmalähtöisessä alkuasetelmassa on tapana olla.
Tämän ”enemmän abstraktin” ja lähempänä konkretiaa olevan tutkimus vs. tiedemaailman tapausten
vertailun kautta jäi tunne, että tutkimusmaailma-asetelmassa oltiin ns. takamatkalta liikenteessä. Tässä
takamatkalla tarkoitetaan sitä, että tutkimus lähti hakemaan uutta asetelmista, joissa oltiin alussa
kauempana konkretiasta, kuin mistä monet yrityspuolen kehityskohteet aloittavat. Toisin sanoen
tiedemaailman puolella päästään karkeasti teollisen puolen kanssa ns. samalle kalkkiviivalle päästiin
pidemmän taustainnovointivaiheen kautta. Alla kuvassa yksi asiaa on pyritty visualisoimaan mallilla, missä
tutkimuksessa on käytettävissä iso idea syötejoukko ja ”alkukulho”, joka supistuu kohden joitain yksittäisiä
edelleen rikastettavia ideoita (punaisen katkoviivan alue). Yritysmaailman ideat taas monesti tuntuisivat
aloittavan karvan verran tämän katkoviiva-alueen yläpuolelta, hyvin nopeasti päättäen mitkä ideat
päästetään katkoviivan ohitse ja mitkä jäävät saman tien suppilon ulkopuolelle.
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Kuva 1. Abstraktin vs. konkreettisen ideointikohteen innovaatiosuppiloiden ideologinen ero
Eron rakennetta voi selittää hyvin se, että kehitettäessä digikoruja tai mitä tahansa abstraktimpaa
kokonaisuutta, johon on kohtuullisen vähän olemassa olevia konkreettisia ilmentymiä ”malleiksi” tarjolla,
joudutaan väkisinkin käyttämään enemmän aikaa haettaessa käsitystä ja ymmärrystä kokonaan
uudenlaiseen tuoteryhmään ja sen mahdollisiin sovellusaluekenttiin. Yritysinnovoinnin puolella, monesti
idea-alkiot syntyvät sellaisissa yhteyksissä, että niille on olemassa nähtävissä yrityksen omassa tai sen
verkoston asiakaskentässä olemassa olevaa asiakaskuntapotentiaalia. Samalla on siis melko selvää, että on
olemassa yritys tai yritysten verkosto, jolla on olemassa ambitio lähteä viemään ideaa, jo pelkästään sen
liiketoimintapotentiaalin takia, eteenpäin. Toisaalta juuri nuo olemassa olevat rakenteet yritysympäristössä
voivat helposti rajoittaa innovoinnin ja ideoinnin vapautta, ei pelkästään ylhäältä saneltuna (johdon
toimesta) vaan myös siksi että jo olemassa olevan tunteminen saattaa vahvasti rajata sitä miten avoimesti
asian kehittämistä osaa katsoa. Kääntäen toisaalta yritysympäristön suuri etu on se, että hyvin
todennäköisesti ollaan ratkaisemassa ns. oikeaa ongelmaa.
Oikeastaan asiaa voi tarkastella niin, että uutta liikeideaa ja yritystä luotaessa erilaisia ihmisiä yhteen
koostavat sessiot ovat paikallaan. Ne voivat olla tapahtumina face-to-face-tyylisiä tai sitten virtuaalisia, kuten
jotkin avoimet crowd sourcing-ratkaisut ovat. Näillä haetaan esimerkiksi ideoiden paperilla testauttamista,
liiketoimintamallityökaluilla markkinamahdollisuuksien tarkastelua tai ideoiden laaja-alaista esinauratusta.
Monesti kuitenkin yrityksen perustamisen jälkeen IdeaRikastamon toiminta siirtyy lean-mallin puolelle,
jolloin pieni väki sekä vähän pidempi ajatusten sulatteluaika tuottaa todennäköisemmin parempaa tulosta
ideasta prototyypiksi-polulla. Yrityksiin tarvitaan kutienkin enemmän start up henkistä mentaliteettia,
synnyttämään perustoiminnan rinnalle ”side track” kehitystä, minkä kautta kehitetyt ideat voivat
luonnollisesti synnyttää yritykselle uusia liiketoiminta-alueita. Tätä start up henkisyyttä voisi parhaiten tukea
se, että yrityksen johto olisi sitoutunut antamaan uusille syntyville liiketoiminta-alueille sille henkilölle /
tiimille vetovastuun, joka aluevaltauksen on tehnytkin. Näin sisäisellä start up henkisyydellä olisi selvä
kannuste ja panos - tulos vs. oman ajan riskin sijoittamisen kannalta olemassa järkevä hyödynjakomalli. Eihän
kukaan lähtisi omaa yritystäkään perustamaan, jos toimintamalli olisi se, että idean isä ja raa´an työn tekijä
saisi jatkossa ”vakiopalkan” valtiolta ja valtio keräisi verotuloilla ”yli vakiopalkan osuuden” yrityksen voitoista
itsellensä, tappiot toki maksaisi yrittäjä itse.
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3.9 Havainnoinnin merkitys innovaatiotoiminnassa - Case terveydenhuollon ja
hyvinvoinnin digikorujen KonseptiTakomo
Marika Hirvimäki ja Erno Salmela

1.Johdanto
Tässä artikkelissa esitetään yksi esimerkki havainnointiraporteista, joita tehtiin Fast Coinsissa lähes jokaisesta
IdeaRikastamo- ja KonseptiTakomo-kokeilusta. Havainnointiraportin on kirjoittanut pääasiassa Marika
Hirvimäki (LUT laser), joka toimi Fast Coinsissa tehtyjen kokeilujen päähavainnoijana. Ensimmäisissä
kokeiluissa fasilitaattorit yrittivät havainnoida tapahtumaa fasilitoinnin sivutuotteena, mikä ei toiminut
kunnolla. Huomattiin, että havainnointiin tarvitaan siihen täysimääräisesti keskittyvä henkilö. Tilanteen
mukaan havainnoijia voidaan tarvita enemmänkin – esimerkiksi, jos havainnoitavat työskentelevät fyysisesti
eri tiloissa.
Havainnointi on tunnistettu erityisesti palvelumuotoilua käsittelevässä kirjallisuudessa erittäin tärkeäksi
osaksi innovaatiotoimintaa. Yleensä ihmiset eivät osaa kertoa mieltymyksistään, tarpeistaan ja odotuksistaan
kysymällä, mutta ihmisten toiminta, vuorovaikutus ja eleet todellisessa toimintaympäristössä paljastavat
näitä asioita paremmin. Tämä nähtiin hyvin myös Fast Coinsissa tehdyissä kokeiluissa. Havainnointiin voidaan
tarvittaessa liittää myös käyttäjien haastatteluja. Erityisesti ”miksi teit noin”-kysymykset ovat hyviä.
Jälkiviisaana haastatteluja olisi pitänyt kytkeä Fast Coinsissa havainnointiin enemmän.
Fast Coinsissa kokeiltiin havainnoinnin tukityökaluna myös videointia, mikä mahdollisti havainnoijien pääsyn
tarkastelemaan ihmisten toimintaa ja käyttäytymistä jälkikäteen. Tämä on tärkeää sen takia, että havainnoija
ei kykene näkemään ja tulkitsemaan kaikkea yhdellä kertaa. Toisaalta videomateriaali antaa mahdollisuuden
hyödyntää laajempaa havainnoijien joukkoa, joka tekee käyttäytymisen tulkinnasta rikkaampaa. Tässä
artikkelissa keskitytään kuitenkin sessiossa samalla hetkellä tapahtuneeseen havainnointiin. Havainnointi
toteutettiin KonseptiTakomo-kokeilussa, joka järjestettiin vuoden 2013 loppupuolella. Päähavainnoija kirjasi
kokeilun aikana havaintonsa muistiin ja teki muistiinpanojen perusteella havainnointiraportin muutamaa
päivää myöhemmin. Tämän jälkeen neljällä fasilitaattorilla/ryhmänvetäjällä ja yhdeksällä osallistujalla oli
mahdollisuus täydentää raporttia omien havaintojensa perusteella. Kaikki neljä fasilitaattoria täydensivät
raporttia jonkin verran, mutta vain yksi osallistuja esitti omia havaintojaan. Tässä kohtaa on hyvä huomioida,
että tarkasteltavaan KonseptiTakomoon, samoin kuin moneen muuhunkin Fast Coinsissa järjestettyyn
innovointisessioon, osallistui fasilitaattoreita ja havainnoijia yli 50 % varsinaisten osallistujien määrästä. Tämä
tuntuu todennäköisesti monesta liioittelulta ja tehottomalta. Esimerkiksi Hohmann (2006) kuitenkin
perustelee vakuuttavasti laajan ”tukijoukon” hyödyistä. Yksi tärkeä perustelu on se, että sessioissa syntyviä
kirjattuja lopputuloksia olennaisempaa ovat sessiossa esiintyneet tunteenilmaukset ja vuorovaikutus. Näistä
pitäisi saada tietämys talteen.
Seuraavassa on esitetty digikorujen KonseptiTakomon havainnointiraportin lopullinen muoto kaikkien
lisäysten jälkeen. Raporttiosan jälkeen päähavainnoija Marika kertoo omien havainnointikokemustensa
perusteella näkemyksiä havainnoinnin merkityksestä innovaatiotoiminnassa.
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2.Havainnointiraportti Digikorujen KonseptiTakomosta
2.1 KonseptiTakomon aloitus
Tilaisuus aloitettiin kahvilla ja pullalla Etelä-Karjalan keskussairaalan neukkarissa, mikä oli paikkana ihan kiva.
Sairaalafiilistä siellä ei juuri tullut. Ennen tilaisuuden varsinaista alkua oli iloinen ja rento tunnelma. Suurin
osa saapui paikalle klo 8.00-8.15. Hieman oli epäselvyyttä tilaisuuden alkamisajasta, kun jossain oli ollut
tietona klo 8.30. Tähän kuitenkin löytyi looginen selitys eli varmistettiin, että jokainen on tällä kertaa ajoissa
paikalla varsinaisen tilaisuuden alkaessa klo 8.30. Kello 8.20 Ivary laittaa kiertoon valokoruja ja
kulunvalvontasormuksen. Tämä on hyvä asia, koska korut virittävät ajatuksia tulevaan. En huomannut suurta
intoa valokoruille, joskaan ei niitä tyrmättykään. Korujen värivaihtoehdot ja paino tuntuivat kuitenkin
herättävän keskustelua. Yksi fasilitaattoreista näki kuitenkin osalla osallistujista ilmeitä ja eleitä, jotka
kertoivat mieltymyksistä koruihin, Kello 8.30 Erno aloittaa Takomon ja kertoo lyhyesti Fast Coins-hankkeesta,
alustaa päivää ja kertoo tavoitteesta. Minusta alku oli hyvä ja selkeä, vaikka tietoa tuli paljon nopealla
tahdilla.
Kello 8.40 jokainen esittelee itsensä ja oman tavoitteensa päivälle. Mukana oli 4 henkilöä Eksotelta (Katja,
Mira, Marika ja Heidi), 2 henkilöä Savonialta (Matti ja Teemu), 2 henkilöä LUT:lta (Heini ja Anna-Kaisa) ja 1
henkilö Saimialta (Tuula). Fast Coinsista mukana oli Erno fasilitaattorina sekä Ari, Kai ja Ivary ryhmien
kapteeneina ja minä (Marika) havainnoijana. Suurin osa osallistujista on kiinnostuneita kummastakin
annetusta tavoitteesta eli digikorujen jatkotyöstöstä sekä KonseptiTakomosta ja sen sisältämistä
työmenetelmistä.
Kello 8.50 Erno kertoo, miten tilaisuus liittyy aikaisempaan Eksote-tapaamiseen. Tämä oli mielestäni tärkeä
kohta, koska edellinen tapaaminen oli ymmärtääkseni jäänyt hyvin auki ja merkitys epäselväksi. Nyt näistä
muodostui jatkumo ja yhtenäisempi kokonaisuus. Toisaalta vaikka kaikki paikalla olijat eivät olleet mukana
ensimmäisessä tapaamisessa, niin jokainen pääsi mielestäni hyvin mukaan Takomoon alustuksen ansiosta.
2.2 Digikorujen alkuideoiden esittely
Kello 8.55 käydään läpi aikataulu, jonka jälkeen Erno jakaa lomakkeet osallistujille ja antaa ohjeeksi laittaa
etukäteen valitut 6 digikoruideaa paremmuusjärjestykseen numeroin 1-6. Tehtävä on hyvä, koska se luo
jokaiselle paineet keskittyä ideoihin ja toisaalta jokainen saa näin oman mielipiteensä selkeästi esille
ryhmätyötä ajatellen. Erno esittelee 6 ideaa nopealla tahdilla – noin 15 minuuttiin. Hän kertoo ideoiden
esittelyn yhteydessä myös muutamia kalvojen ulkopuolisia juttuja sekä omia näkemyksiään - joissakin
ideoissa enemmän kuin toisissa. Takomon jälkeen olikin osan kanssa hieman puhetta siitä, miten Ernon omat
mielipiteet ja innostus vaikuttivat ideoiden pisteisiin, vai vaikuttiko se? Esimerkkinä tarinakorun kohdalla tuli
maininta Kalevala Korun kiinnostuksesta tätä ideaa kohtaan. Osallistujilta tulee palautetta jo esittelyn aikana
tarinakorusta (”jonkin asteisia ratkaisuja on jo markkinoilla”) sekä tavaroiden löytöratkaisuista.
Vaikuttivatkohan nämä keskustelut jollain tavalla mielipiteisiin? Erno itse arvioi jälkeenpäin, että hänen oli
vaikea olla täysin puolueeton, kun innostuu helposti asioista. Hän ei kuitenkaan itse uskonut, että
jonkinasteinen erilainen suhtautuminen eri alkuideoihin olisi hirveästi vaikuttanut parhaiden ideoiden
valintaan ja session lopputulokseen.
Heti ideoiden esittelyn jälkeen Erno kysyi, että onko listat valmiita. Todellisuudessa osallistujat pääsivät tässä
vaiheessa vasta pisteyttämään, kun olivat juuri kuulleet kaikki ideat. Pisteytys sujui kuitenkin hyvin nopeasti
eikä syvällisempään ajatteluun ollut aikaa. Pisteytys muodostui lähinnä ensireaktion perusteella. Kuuden
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idean kanssa kukin näytti pystyvän muodostamaan näkemyksen hyvin nopeasti. Eri asia olisi varmasti ollut jo
10 idean kanssa.

Kuva 1. Erno alustaa ja pitää huolta aikataulusta.
2.3 Ryhmien muodostaminen ja ideoiden valitseminen
Erno jakaa porukan ryhmiin. Tässä vaiheessa on hieman sählinkiä, koska ryhmiä muodostetaankin kolme
suunnitellun kahden sijaan. Ryhmien muodostamisessa sotkettiin porukkaa siten, että samaan ryhmään tuli
aina eri organisaatioista ihmisiä. Ryhmät muodostuivat seuraavasti:
Ryhmä 1. Kai kapteenina, mukana: Katja, Marika, Heini
Ryhmä 2. Ivary kapteenina, mukana: Anna-Kaisa, Mira ja Matti
Ryhmä 3. Ari kapteenina, mukana: Tuula, Teemu ja Heidi
Klo 9.15 Keskustelu lähtee hyvin käyntiin kaikissa ryhmissä, vaikka henkilöt eivät tunne toisiaan
entuudestaan. Uskon että juuri ideoiden pisteytyksen ansiosta tehtävä oli helppo aloittaa, koska omia pisteitä
oli kiva vertailla muiden kanssa. Pisteissä tuntuikin olleen suhteellisen paljon hajontaa johtuen mm.
ammatillisista näkökulmista ja tämä loi hyvän pohjan keskustelulle. Mielestäni heterogeeninen ryhmä toimi
juuri miten pitääkin ja olimme toivoneet. Ryhmissä tuli hyvin esille terveyteen liittyviä asioita, tekniikka,
kilpailu, potentiaaliset asiakkaat ja visuaalisuus. Jokainen pääsi osallistumaan keskusteluun ja toi omia
ajatuksia mukaan. Keskustelu ei myöskään karannut muihin aiheisiin. Toki ihmisten luontainen puheliaisuus
ja sosiaalisuus vaikuttivat osallistumiseen, mutta en nähnyt että kukaan olisi vetäytynyt porukasta. Ari ja Ivary
toivat ryhmiensä kapteeneina omia mielipiteitään esille enemmän kuin Kai, joten sitä kautta ryhmät toimivat
mielestäni hieman erilailla.
Yhden ryhmäkapteenin havaintoja tähän väliin: Vaikutti siltä, että erilaisten pisteytysten johdosta ryhmä
yritti heti alkaa etsimään ns. demokraattista tapaa päättää, mikä on paras ja mikä toiseksi paras idea. Jos ei
löytynyt selvästi parasta ideaa, niin alettiin yhdistellä ideoita. Tällä tavalla mahdollisimman monen paras idea
pääsisi jatkoon mukaan. Lisäksi yhdistelmä tarjoaisi enemmän ”tilaa” toimia jatkossa. Erno kävikin ryhmässä
kertomassa, että innovointi vaatii yleensä eri ideoiden yhdistelyä. Keskustelu oli vilkasta ja asioita käytiin läpi
laajasti - tuli konkretiaa, tuli kokemuksia, tuli tietoa viimepäivien nettiuutisista jne. Datatulva oli laajaa ja se
selvästi piti ihmisiä skarppina, kun ei ikinä tietänyt, mitä mielenkiintoista on seuraavaksi tarjolla.
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Kello 10.00 Erno antoi ohjeeksi valita parhaat ideat ja kehotti myös käymään tässä välissä pienellä
kahvitauolla. Puhe ei katkennut edes Ernon ohjeiden ajaksi eikä kukaan lähtenyt kahville. Mielestäni tämä oli
selvä merkki siitä, että keskustelu oli kiinnostavaa ja tunnelma innostunut. Yhden ryhmän kapteenin
havainto: Ryhmässä oli hyvä vauhti päällä, mitä ei tahdottu rikkoa. Lisäksi ryhmä pyrki tavoitteellisesti
täyttämään annetun tehtävän ”kahvista viis, tuloksia on saatava”.
Ideoiden valintaan käytettävää aikaa ei ilmoitettu agendassa ja tämä aiheutti sen, että Ernon pyytäessä
tuloksia osa ideoista oli ryhmissä edelleen käsittelemättä. Päätöksiä alettiin tehdä kovalla vauhdilla.

Kuva 2. Arin ryhmä.
Arin ryhmässä oli lievää erimielisyyttä siitä, mikä idea on paras. Teemu ja Tuula halusivat yhdistellä ideoita ja
Heidi oli taas mieltynyt ymmärtääkseni johonkin toiseen ideaan. Aria pyydettiin valitsemaan paras idea. Ari
otti kantaa asiaa, mutta ei tee suoranaisesti päätöstä, joskin hän saattoi ohjata jonkin verran valintaa.
Kain ryhmä valmistui klo 10.02. He ilmoittivat Ernolle, että parhaimmat ideat olivat terveystietokoru ja
sairauksien ennakointikoru, johon oli yhdistetty unikoru. Myöhemmin huomasin, että päätös muuttui vielä
hieman tämän jälkeen.

Kuva 3. Kain ryhmä.
239

Kello 10.10 Erno hoputti tekemään päätöksiä. Ivaryn ryhmän ykkösvalinta oli korumainen kuulolaite ja toinen
valinta terveystietokoru. Valinta ei tullut minulle yllätyksenä, sillä he olivat keskustelleet kuulolaitteesta
eniten. Mm. Mira kysyi Heidiltä kuulolaitteen hinnasta jo heti alkumetreillä. Tämä olikin ainoa hetki, jolloin
ryhmät kommunikoivat toistensa kanssa ennen tulosten esittelyä.

Kuva 4. Ivaryn ryhmä.
Arin ryhmä valmistui klo. 10.12. Heidän valintansa oli useamman korun yhdistelmä (ainakin terveystieto- ja
tarinakoru) ja heillä oli edelleen hieman erinäkemyksiä parhaasta ideasta.
Terveystietokoru oli kaikilla noussut parhaimpien joukkoon, mutta yhdistelyjen takia jokaisella ryhmällä aihe
ja näkökulma olivat erilaisia, mikä oli mielestäni hyvä asia.
Kahvitauolla jokainen ryhmä pysyi yhdessä ja puheen aihe oli edelleen Takomossa heränneissä ajatuksissa.
Vire pysyi yllä siis tauonkin aikana. Oikeastaan varsinaista taukoa ei edes syntynyt. Lyhyen tauon aikana
kukaan ei hoitanut työasioita kännykällä tai kasvotusten, mikä osoitti ihmisten sitoutumisen toimintaan.
Toisaalta myöskään ryhmien välillä ei ollut ajatusten vaihtoa.

Kuva 5. Ideoiden yhdistämistä Arin ryhmässä.
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2.4 Konseptointi
Erno toivoi, että parhaimmista ideoista luodaan konsepti Power Point-slidellä esitettyjen kysymysten
mukaan. Tämä kalvo meni aika monelta ohi ja vastuu tästä jäikin kapteeneille. Muistan itsekin ajatelleeni
ettei konseptointiin tullut Ernolta ohjeita. Luultavasti ohje tuli väärään aikaan keskittymisen kannalta tai liian
aikaisessa vaiheessa. Valokuvista päätellen ohje tuli jo ideoiden esittelyn jälkeen. Ehkä kysymykset olisi
pitänyt käydä yhdessä läpi tai muistuttaa, että kapteenit kertovat tästä konseptoinnin alkaessa. Yksi
vaihtoehto olisi ollut antaa jokaiselle ryhmälle valmis konseptointipohja täytettäväksi. Alussa oli niin tuhti
paketti tietoa, ettei ollut ihme jos joku asia meni osalta täysin ohi. Jälkikäteen ajatellen konseptinteon
pikaohjeistus olisi pitänyt esittää vasta ennen ryhmien muodostamista. Kun porukka alkoi jakaantua ryhmiin,
niin huomio kohdistui konseptoinnissa pohdittavien kysymysten sijasta siihen. Lopputulos oli mielestäni
kuitenkin hyvä, joten mistään isosta jutusta ei ollut kyse. Tämä johtui siitä, että ryhmien kapteeneilla oli
konseptointityökalu hallussa, joten osallistujien ei tarvinnut siitä huolehtia vaan keskittyä sisältöön.
Yhden ryhmän kapteenin havainto: Oli äärimmäisen tärkeää, että Erno piti ryhmien kapteeneille
ennakkotreenit, jossa sessio käytiin visiointi- ja ajatusleikkinä ennakkoon lävitse, koska myös kapteenilta
meni osittain ryhmätyövaiheen ohjeistus ohi. Esitystä kyllä tuli seurattua, mutta sen nopeus ylitti kyvyn
omaksua sisältö. Koulutettu arvaus: jos asia olisi ollut myös kapteenille ennakkoon tuntematonta, niin koko
ryhmä olisi ollut hukassa. Toinen koulutettu arvaus: koska tämä osuus tuntui menevän hyvin vahvasti
yleisöltä ohitse ja ryhmä pärjäsi silti erittäin hyvin, niin tarvitaanko ko. esitystä jatkossa ollenkaan?
Tärkeämpää on se, että ryhmän kapteeni on asiasta hyvin tietoinen ja pyrkii kysymyksillään hakemaan
ryhmältä yhteisymmärrystä kohden annettua tavoitetta.
Kain ryhmä aloitti ensimmäisenä klo 10.20 konseptiajatusten kirjoittamisen ylös. Heidän työjakonsa oli
sellainen, että Kai kirjoitti, esitti kysymyksiä ja nappasi keskustelusta avainsanoja. Kai ei varsinaisesti
osallistunut keskusteluun, vaan kysymysten avulla ohjasi keskustelua. Keskustelu oli vilkasta ja ryhmässä
jokainen osallistui siihen. Roolitus toimi hyvin ja vaikutti minusta kaikista toimivimmalta ryhmältä.

Kuva 6. Kai kirjailee ylös konseptin sisältöjä keskustelun perusteella.
Ivaryn ryhmä aloitti konseptien luomisen klo 10.25. Tässä ryhmässä kirjurina toimi Mira. Ryhmä täytti paperia
Ernon ohjeen mukaan vastaten 7 kysymykseen. Tämä oli ainoa ryhmä, joka selkeästi hyödynsi kysymyslistaa
heti alusta asti. Ivary ei osallistunut keskusteluun kovin paljon, vaan toimi enemmän sivustaseuraajana.
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Ryhmässä keskustelu oli vilkasta ja porukalla oli ilmiselvästi hauskaa ideoidessa. Päivän parhaimmat naurut
tulivat tästä ryhmästä.

Kuva 7. Ivaryn ryhmä konseptoimassa.
Arin ryhmä oli hieman eksynyt aluksi aiheesta, joskin heillä oli mielenkiintoisia näkemyksiä, miten
heterogeeninen ryhmä voi avata silmiä. Klo 10.30 he alkoivat kirjoittaa ideoita paperille. Kirjurina toimi
Teemu. He veivät tarinakorua eteenpäin innostuneina aiheesta. Melkein jo keksintöilmoitusta oltiin
tekemässä . Ari osallistui kapteeneista eniten keskusteluun. Arin ryhmällä tuli kiire kirjoittaa ajatukset
paperille ja suurin osa kirjoituksesta tehtiin viimeisen 10 minuutin aikana. Teemu haluaisi pohtia toistakin
ideaa (kuulolaite), mutta Ari palautti miettimään kaikki 7 kysymystä valmiiksi. Toinen idea jäi siten
käsittelemättä. Toisaalta toiseksi parasta ideaa ei ollut tarkoituskaan konseptoida sessiossa.

Kuva 8. Tarinakorun konseptointia Arin johdolla.
Kello 10.50 Erno ilmoitti, että aikaa on jäljellä 10 min. Kaikissa ryhmissä oli hyvä vauhti päällä. Kain ryhmä
valmistui ensimmäisenä ja sitten Ivaryn ryhmä. Myös Arin ryhmä sai homman nipin napin pakettiin. Kain ja
Ivaryn ryhmien nopeampaan valmistumiseen saattoi vaikuttaa se, että kummastakin ryhmästä yhden
osallistujan piti lähteä muihin tehtäviin hieman ennen klo 11. Se teki ikään kuin pisteen näissä ryhmissä
ideoimiselle ja lisäksi niissä seurattiin aikaa tarkemmin. Vaikka aika olisi voinut olla pitempikin uskon, että
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keskeytys hyvään vauhtiin on aina parempi kuin liian pitkä aika, josta seuraa odottelua ja keskustelun
tyrehtyminen.
Kello 11 alettiin käydä koko porukalla yhdessä läpi kirjattuja konsepteja. Kullakin ryhmällä oli aikaa noin 15
min. Arin ryhmän tarinakoru sai aikaan eniten keskustelua ja siihen löytyi jo innokkaita testikäyttäjiäkin, jos
prototyyppitasolla edetään. Kaikki muutkin ideat esiteltiin innostuneesti. Kaikki konseptit olivat hyviä ja niissä
li mielenkiintoisia kohtia ja uusia ideoita, joita ei ennen tätä tilaisuutta ollut pohdittu lainkaan. Tulosten
esittely loppui klo. 10.40 ja Erno kyseli, mitä ideaa kannattaisi tulevaisuudessa erityisesti jatkaa. Tähän ei
löytynyt selvää mielipidettä. Tässä yhteydessä Erno kertoo, että tarinakorua kehitellään jo Lahdessa. Lähes
kaikki ilmoittavat, että seuraavat mielenkiinnolla miten homma etenee, mutta suurempaa intoa osallistua
korujen jatkokehittämiseen ei näyttänyt olevan. Kaikista innokkaimmin jatkossa olisivat mukana Savonian
Matti ja Teemu. Luulen että tämä johtui siitä, että hieman epäselväksi jäi, mitä lupautuminen jatkoon
tarkoittaa ja kuinka paljon se sitoisi aikaa. Toisaalta tämä ideaporukkahan ei ollut millään tavalla mukana Fast
Coinsin virallisissa kuvioissa, joten oli ylipäätänsä todella hienoa saada heiltä ideoita ja ajatuksia deigikoruista
tässä yhdessäkin sessiossa. Toisaalta konkreettisista tuloksista (esim. protot) jatkossa kuuleminen kiinnosti
ihmisiä kovastikin.

Kuva 9. Syntyneiden konseptien läpikäyminen yhdessä.
2.5 KonseptiTakomon reflektointi
Lopuksi käytiin läpi osallistujien näkemyksiä KonseptiTakomosta. Tukikehikkona tässä käytettiin Motorolamenetelmän neljää kysymystä. Minusta 2-3 eri kysymystä näyttäisi riittävän lopuksi osallistujille. Nyt
huomasi, että lopussa into alkoi hiipua, eikä vastauksia viimeiseen kysymykseen oikein saatu. Lisäksi viimeiset
kysymykset olivat suht lähellä toisiaan. Reflektoinnissa saatiin neljään kysymykseen seuraavia näkemyksiä:
Missä onnistuimme?
-Vaikka alkuideoiden pisteytyksessä oli suuria eroja, niin kuitenkin löytyi yhteinen linja.
-Ryhmän heterogeenisuus oli hyvä ja toi hyvät eväät päivälle. Oli rikasta keskustelua.
-Hedelmällinen keskustelu, joka sisälsi väittelyitäkin.
-Aikataulutus ja tahti toimivat hyvin.
-Kailla olik hyviä kysymyksiä ja paketti pysyi kasassa.
-Tavoite oli selkeä.
243

-Edellinen sessio jäi sekavaksi, joten jatko oli siksikin hyvä.
-Ryhmäkoko oli hyvä. Kaikki pääsivät hyvin ääneen. Neljän henkilön ryhmät olisi koettu jo liian suureksi.
-Valmiiksi pöytään tuodut ideat oli hyvä juttu. On rasittavaa aina aloittaa ideointi puhtaalta pöydältä, eikä
päästä asioissa riittävän syvälle.
Kehitysideoita/parannettavaa?
-Ohjeeksi olisi voinut antaa ideoiden valintavaiheessa, että miten kauas tulevaisuuteen tähdätään.
-Konseptin kasaaminen jäi yhdellä ryhmällä viime tippaan. Potkia pitäisi vielä enemmän.
-Konseptin luomisen 7 tukikysymystä meni yhteisessä esittelyssä ohi osalta, kun lähdettiin innolla
muodostamaan ryhmiä. Tosin ryhmän vetäjillä tämä konseptipohja oli hallussa. Esimerkiksi Kain ryhmässä
ollut henkilö sanoi, että oli hyvä keskittyä vain sisältöön. Kai piti huolen siitä, että eri alueisiin saatiin
vastaukset.
-Olisi voinut olla määritetty deadline ideoiden valintakohtaan, ennen kuin lähdetään luomaan parhaasta
ideasta konseptia. Toisaalta nähtiin, että eri ihmiset lähestyvät asiaa eri tavalla, joten vapaus ajankäyttöön
annetun raamin sisällä nähtiin myös hyvänä asiana.
Mitä opimme?
-Uudenlainen ryhmätyöskentelytilanne.
-Erilaisten organisaatioiden ja ihmisten tärkeys – eri näkemykset törmäävät.
-Tasa-arvoiset ryhmät hyviä. Ei ole ”vahvaa” henkilöä omasta organisaatiosta
-Pystyy saavuttamaan paljon lyhyessä ajassa ja toisille tuntemattomien ihmisten kanssa. Intensiivisyys oli
hyvä.
Erno pyytää tässä kohtaa myös miettimään, että mitä opimme digitaalisista koruista. Alla kolme saatua
vastausta:
-Tarinakoruidean voisi toteuttaa vaikka joka kodissa jo nyt - esim. muistitikun avulla
-Korun ja tietotekniikan yhdistäminen toi erilaisia liiketoimintamalleja heti päähän
-Kiinnostavaa ajatusten herätystä, mitä korujen symbolinen maailma ja digitaalisuus/data yhdessä voisi olla
Mitä voimme viedä käytäntöön?
-Valmiit ideat kun oli, niin päästiin nopeammin kiinni konkreettisiin asioihin. Tähän pitäisi päästä muissakin
ideasessioissa, eikä aina aloittaa alusta.
-Tämän tyylinen takomo toimisi hyvin muidenkin lähtöideoiden kanssa.
Lopetus oli 12.15 eli aikataulu petti lopussa 15 min. Tämä ei kuitenkaan haitannut, koska ruokailuun jäi vielä
aikaa riittävästi eli 45 minuuttia. Kaikki tuntuivat olevan tyytyväisiä päivään ja saavutettuihin tuloksiin.
2.6 Yhteenveto
Minusta tämä oli tähän asti (Fast Coins-hankkeen puoliväli) onnistunein innovointisessio (niistä, joissa olen
ollut mukana). Toisaalta tämä oli myös tähän asti selkein jatko aikaisemmin järjestetylle ideointisessiolle
(IdeaRikastamolle), mikä loi heti erilaisen pohjan koko työskentelylle. Aikataulullisesti KonseptiTakomo oli
toimiva ja selkeä kokonaisuus. Vaikka aikataulu oli tiukka ja kokoajan tehtiin töitä, niin kukaan ei sanonut
kokevansa päivää raskaaksi tai väsyttäväksi. Roolijako ja tavoitteet olivat kaikkien tiedossa, eikä sitä kautta
syntynyt epävarmuutta. Tilaisuudella oli selvä alku, loppu ja jatko, mikä loi päivälle heti merkityksen.
Keskustelu oli koko ajan innostunutta, eikä kukaan näpertänyt kännykkää tai hoitanut muita työasioita. Fokus
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oli siis Takomossa. Lisäksi oli todella hienoa, että saimme aidosti heterogeenisen porukan kasaan, jolloin
millään organisaatiolla ei ollut selkeää ylivaltaa. Meillä kävi myös tietyllä tavalla tuuria, kun viime metreillä
Savoniasta tuli kaksi innostunutta osallistujaa mukaan tuomaan eri näkemyksiä iän ja koulutuksenkin
puolesta. Myös muut osallistujat olivat innostuneita ja sosiaalisia. Myös ikähaitari oli hyvä – vähän yli
kaksikymppisestä kuudenkympin nurkille. Kaikkien työskentely samassa tilassa oli myös hyvä ratkaisu, koska
liikkuminen vie aina turhaan aikaa ja sotkevat keskustelua. Lisäksi fasilitaattori oli nyt kaikkien saatavilla, kun
apua kaivattiin. Samassa tilassa olleiden toisten ryhmien puhekaan ei kuulemma häirinnyt keskittymistä.
Kapteenit toimivat ryhmissä erilailla, mutta itse en osaa sanoa mikä toimintamalli oli paras. Ari osallistui
enemmän sisältöön kuin muut, mutta toisaalta hän toi hyviä näkemyksiä mukaan ja niitä myös pyydettiin.
Kai johdatteli hyvin kysymyksillä ja tätä roolitusta kehuttiin. Ivary taas antoi enemmän ryhmälle päätösvaltaa
ja näkisin, että hänen ryhmän konsepti oli eniten ryhmänsä näköinen. Tätä voisi jatkossa miettiä
tarkemminkin, että miten kapteenien toiminta vaikuttaa ja halutaanko linjaa yhtenäistää ja jos halutaan niin
miten. Fasilitointioppikirjoissa yleensä painotetaan, että fasilitaattorin päätehtävä on saada ryhmän ihmisistä
luovuus ja tietämys mahdollisimman hyvin ulos sekä työskentelemään ihmiset yhdessä. Oma osallistuminen
sisältötuotantoon sotkee yleensä tätä päätehtävää. No niin tai näin, niin tällä kertaa kukin ryhmän kapteeni
toimi eri tavalla ja kaikissa ryhmissä syntyi hyvä tulos.
Yhteenvetona järjestetystä KonseptiTakomosta voi sanoa, että sessio oli selvästikin suunniteltu riittävän
huolella, ja osallistujat olivat motivoituneina ja innostuneina mukana. Tästä on hyvä taas jatkaa seuraaviin
sessioihin .
3.Fast Coinsin päähavainnoijan yleiset näkemykset havainnoinnin merkityksestä innovoinnissa
Fast Coins-projektin aikana olen (Marika) ollut seuraamassa ja havainnoimassa noin 10 tapahtumaa, joissa
on ideoitu ja konseptoitu erilaisia digikoruja. Lisäksi olen ollut mukana viidessä työpajassa, joissa
havainnointityökaluna käytettiin apuna videointia. Tapahtumien jälkeen olen kirjoittanut havainnoista
raportteja yrittäen luoda kokonaiskuvan kuluneesta päivästä tekstin ja valokuvien avulla ja myös tuoda esille
omia näkemyksiäni siitä, mitä voisi kehittää ja mitä toiveita osallistujat ovat tuoneet esille antamallaan
reflektiolla. Havainnointiraportteihin on kertynyt sivuja yhteensä toista sataa.
Ensimmäiseen ideointisessioon menin kynän ja vihkon kanssa ilman suurempia suunnitelmia. Seurasin
ryhmän ja yksilöiden toimintaa, mutta en kuunnellut keskusteluja tarkemmin vaan istuin huoneen nurkassa
seuraamassa. Hyvin nopeasti havaitsin, että seuraamalla pelkästään ihmisten käyttäytymistä saa paljon irti
tapahtuman toteutuksesta ja ihmisten mielenkiinnosta aiheeseen. Apua havainnointiin antoi fasilitaattorin
antama käsikirjoitus päivän kulusta, minkä avulla pystyin seuraamaan, kuinka suunnitelmat ja toteutus
kohtasivat todellisuudessa. Päivän jälkeen pää oli hyvin sekava ajatuksista, ja tuntui ettei pelkistä
muistiinpanoista saa paljoakaan irti. Ja kokonaisuudesta oli mahdotonta sanoa juuri mitään. Seuraavana
päivänä aloin kirjoittaa puhtaaksi muistiinpanoja ja hämmästyin itsekin, kuinka asiat olivat jäsentyneet.
Kirjoittaminen ja sitä kautta havainnointiraportin tuottaminen oli todella helppoa. Fasilitaattorit toivat vielä
omia näkemyksiä sisältöön, minkä koin tärkeäksi vahvistamaan tai kumoamaan havaintojani. Raporttiin
syntyi havaintojen ja vuorokeskustelun tuloksena monta parannusideaa, joista osaa ehdittiinkin kokeilla Fast
Coins-projektin aikana. Koska ensimmäisen tapahtuman jälkeen huomasin havainnoijan tehtävän olevan
minulle luontainen, ilmaisin halukkuuteni toimia roolissa jatkossakin.
Seuraavissa ideointi- ja konseptointitapahtumissa tietoni päivän käsikirjoituksesta vaihteli. Välillä saavuin
paikalla tietäen vain ajan, ja uskon että silloin kokemukseni päivästä oli lähempänä osallistujien kokemuksia,
mikä auttaisi samaistumaan heidän reaktioihin. Välillä olin ollut mukana suunnittelussa ja tiesin tarkemmin,
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mitä päivältä odotimme ja kuinka kuvittelimme sen etenevän. Tällöin etuna oli se, että pystyin arvioimaan
vastasiko todellinen päivän kulku suunniteltua ja kuinka hyvin aikataulu piti. Havainnoinnin kannalta
jälkimmäinen tapa oli helpompi.
Yhdeksi haasteeksi monissa tapahtumissa muodostui ryhmien jakautuminen eri tiloihin. Olisin halunnut
seurata jokaisen ryhmän aloitusta ja tehtävän etenemistä mutta saadakseni kokonaiskuvan toiminnasta
siirryin ryhmästä toiseen. Mitä useampi ryhmä tehtäviä suoritti, ja mitä isompi tila oli käytössä, sitä
vaikeampaa oli keskustelun seuraaminen. Huomasin myös että minun siirtyminen ryhmästä toiseen häiritsi
osallistujia enemmän kuin se, että istuin hiljaa samassa kohdassa. Lisäksi siirtymiseen ja ryhmien etsimiseen
kului turhaa aikaa. Yksi iso tila on havainnoinnin kannalta helpoin ratkaisu tai sitten pitäisi olla useampia
havainnoijia.
Ryhmän toiminnan havainnoinnin lisäksi aloin kirjata ylös, mitä ryhmissä puhuttiin ja miten asiat niissä
etenivät. Kirjasin ylös myös kellonaikoja, sillä jälkeenpäin oli vaikea arvioida ajankulkua. Ylipäätänsä sain
kirjattua ylös asioita, jotka muuten olisivat jääneet huomaamatta tai unohtuneet päivän edetessä. Alettuani
seurata tarkemmin keskusteluja olisin välillä halunnut tuoda esille oman mielipiteeni, mutta otin sen linjan,
etten kommentoi päivän aikana ja muuta sitä kautta keskustelun suuntaa. En myöskään puuttunut
fasilitaattorin rooliin, vaikka välillä koin, että joku ryhmä olisi tarvinnut apua.
Havainnoinnin avuksi otin käyttöön kameran, koska kuvat auttoivat jälkikäteen yksittäisten tilanteiden
muistelemisessa ja tulkistsemisessa. Lisäksi kuvilla sai elävöitettyä havainnointiraporttia. Kameralla oli
hieman kaksijakoinen vaikutus, sillä vaikka se toi lisädataa meille, niin kamera häiritsi selkeästi joitain
osallistujia - jopa niin paljon, että he käänsivät päätä tai pakenivat paikalta. Pari kertaa kuva ja paikan päällä
tekemäni havaintoni eivät kohdanneet. Olin kokenut jonkun tehtävän tylsäksi, mutta kuvissa näkyikin iloisia
ilmeitä. Oli vaikea ymmärtää ja analysoida, mistä tämä ristiriitaisuus syntyi. Yleensä kuvista sai kuitenkin hyvin
vahvistusta paikan päällä havaitsemaani fiilikseen.
Videointi häiritsi työpajojen alussa, mutta kuvaaminen unohtui hyvin nopeasti ja ihmiset juttelivat sen jälkeen
normaalisti. Häiriö oli selkeästi kameraa vähäisempi. Tämä johtuu mm. siitä, että videokamera pysyi
paikallaan miehittämättöminä, kuin taas still-kuvissa kuvaaja saattoi tulla paikalle. Videoiden avulla päivään
pystyi palaamaan myöhemmin, mutta videoiden läpikäyminen vei paljon aikaa ja lisäksi videointi rajoitti
tilankäyttöä.
Tapahtumien lopuksi osallistujilta kysyttiin aina päivän reflektioita. Tämä oli minun roolissa yksi tärkein vaihe,
sillä sen kautta pystyi analysoimaan, olivatko omat havainnot osuneet oikeaan. Monesti reflektiot jäivät liian
kevyiksi - varmaan siitäkin syystä, että aika alkoi loppua, osallistujien ajatukset eivät olleet vielä jäsentyneet
päivästä ja palautteen anto kasvotusten voi olla monelle hankala paikka. Olisin matkan varrella toivonut, että
joku toinen tai useampikin olisi ollut havainnoijan roolissa ja kirjoittanut erillisen raportin päivästä. Raportteja
olisi voinut sitten vertailla ja katsoa, eroavatko mielipiteet jossain kohtaa, ja jos poikkeavat, niin miksi. Nyt
tapahtumat jäivät monesti minun mielipiteeksi, vaikkakin raportteja täydennettiin yhdessä. Vasta hankkeen
loppupuolella muut Fast Coins-tutkijat alkoivat tuoda raportteihin enemmän omia näkemyksiään. Tämä
rikastutti selvästikin näkökulmaa työpajojen tapahtumista. Osallistujien omat kommentit jäivät myös
puuttumaan, vaikka niitä pyydettiin toimittamaan jälkeenpäin ja ainakin kerran havainnointiraportti
toimitettiin kaikille osallistujille täydennettäväksi. Toki tällainen jälkityö vaatii motivoitumista tehtävään ja
luultavasti aihe ei sittenkään ollut tarpeeksi mielenkiintoinen osallistujien näkökulmasta. Jälkeenpäin
mietinkin, että minun olisi pitänyt asettua osallistujan rooliin ja kirjoittaa kokemuksista oma raporttini.
Osallistuvaa havainnointia kuitenkin tehtiin Fast Coinsissa – fasilitaattorin, ryhmän kapteenin ja ideoijan
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roolissa. Tätä oli hankkeen työpajoissa vähemmän, mutta muiden järjestämissä työpajoissa varsinkin Ivary
kävi hyvin aktiivisesti. Näistä saatua oppia hyödynnettiin Fast Coins-työpajojen jatkuvassa kehittämisessä.
Välillä en saanut havainnointiraportteihin palautetta ollenkaan, jolloin ne jäivät mielestäni keskeneräisiksi.
Työpajat kuitenkin kehittyivät vähitellen, kuten raportitkin, ja ne alkoivat saada uudenlaisia piirteitä.
Kokonaisuutena uskon, että kehitykseen vaikutti jokaisen Fast Coins-henkilön oppiminen projektin aikana.
Raportit toimivat apuna, kun jälkeenpäin pohdittiin, että mikä oli hyvää ja mikä huonoa, ja kuinka seuraavalla
kerralla rakennettaisiin vielä parempi kokonaisuus. IdeaRikastamo- ja KonseptiTakomo-konseptit
kehittyivätkin huomattavasti hankkeen aikana. Raporttien eduksi voi myös sanoa sen, että niiden avulla
ihmiset, jotka eivät itse olleet mukana, pääsivät edes osittain käsiksi tapahtumasta. Itseoppimismenetelminä
havainnointi ja raportointi saivat aikaan uusia oivalluksia mm. käytetyistä menetelmistä, ryhmän
muodostumisesta, palautteen keräämisestä ja tutkimuskohteena olevista digikoruista. Toivottavasti
edesauttavat tulevissa haasteissa.
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3.10 Internet-yhteisön johtaminen vaatii uusia taitoja – Case Iron Sky
Erno Salmela

1.IRON SKY-ELOKUVAN TAUSTAT
”Lähdettiin tekemään maailman parasta leffaa, vaikka ei ollut fyrkkaa eikä kokemusta elokuvateatteritason
leffan teosta. Eikä meillä kellään ollut edes elokuva-alan koulutusta”, kertoi Iron Sky-elokuvan ohjaaja Timo
Vuorensola. Iron Skyn tekijätiimillä oli tietynlainen punk- ja DIY-meininki alusta lähtien. Myös epäilyjä oli
paljon - ”Tamperelaiset nörtitkö tekisivät muka oikean elokuvan suurimmalla suomalaisella elokuvabudjetilla
koskaan?”. Toisaalta kokemattomuuden ja koulutuksen puutteen takia kukaan ei kieltäytynyt yhteistyöstä.
Iron Sky toteutettiin Suomi-Saksa-Australia-yhteistyönä ja se levitettiin noin 70 maahan. Elokuvan budjetti
oli noin 7.5 milj. eur (n. $10 miljoonaa). Elokuvateatterituotto oli noin 6.2 milj. eur. Tämän päälle tulivat
videojakelu & oheistuotteet. Vuoden 2012 lopulla elokuva oli alkamassa tuottamaan voittoa. Tärkeillä
elokuvamarkkinoilla USA:ssa elokuva ei lyönyt kunnolla läpi. Syyksi tähän on arvioitu olleen mm. piratismi
Iron Skyn tultua netissä laittomasti jakoon hyvin nopeasti. Suomessa Iron Sky tuotti elokuvateatterissa noin
1.5 milj. euroa ollen nähtävästi tärkein markkina-alue.

Kuva 1. Iron Skyn juliste.
Iron Skyn konsepti oli lyhyesti esitettynä seuraava: Natseja meni vuonna 1945 kuuhun ja he palaavat
valloittamaan maailmaa vuonna 2018. Tämä oli ns. high concept, jonka kertominen iski heti kuulijaan eli se
oli erittäin kiinnostava juttu.
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Iron Skyn tekeminen oli pitkä prosessi – niin pitkä, että alettiin epäillä, että ehtiiköhän leffa valmistua edes
vuoteen 2018 mennessä. Lopulta julkaiseminen tapahtui kuitenkin keväällä 2012 - noin seitsemän vuotta
projektin aloittamisen jälkeen. Rahoituksen hankkiminen vei tästä ajasta ison siivun. Vuonna 2009
rahoituksesta oli vasta noin puolet kasassa. Tässä vaiheessa oli kova paikka, sillä pakka oli muutenkin vielä
sekaisin - ”Hauskuus oli projektista kaukana lopun kiireessä”.
Ensimmäinen traileri eli mainoksena käytettävä esittelyfilmi saatiin julkaistua vasta kolmen vuoden päästä
projektin aloittamisesta. Toisaalta ensimmäinen teaseri eli lyhyt esittelyfilmi ilmestyi hyvin nopeasti – jo
ennen ensimmäistä käsikirjoitusversiota. Käsikirjoituksen teko oli kuitenkin hidasta, kestäen vuosia ja
matkalla oli monta yrittäjää mukana. Nettiyhteisö ei kuitenkaan käsikirjoittamiseen osallistunut. Saksalainen
päänäyttelijä kertoi lukeneensa noin 10 eri käsikirjoitusversiota. Esimerkiksi tarinan amerikkalaistaminen
aiheutti käsikirjoituksessa ongelmia. Käsikirjoitusta muutettiin vielä toiseksi viimeisenä kuvauspäivänä.
Varsinaisen elokuvan kuvaus tapahtui vuosina 2010-2011 Saksassa, Australiassa, USA:ssa ja Suomessa.
Tehosteet tehtiin samanaikaisesti kuvausten kanssa. Tehosteita ei ostettu aluksi ammattilaisilta hintojen
oltua pilvissä. Tämän sijasta koulutettiin suomalaisista kokemattomista kavereista 20 henkilön tiimi.
Loppupuolella täytyi kuitenkin käyttää jonkin verran kokeneita ammattilaisia maailmalta. ”Normaalisti
vastaavaa projektia työstäisi yli 100 ammattilaista”. Kuvassa 2 on havainnollistettu tehosteiden tekemistä
Iron Skyhin. Elokuvan leikkaaminen kesti yhdeksän kuukautta, jossa oli taukoja välissä. Tällainen välillä otettu
etäisyys teki kuulemma elokuvalle hyvää.

Kuva 2. Reaali- ja virtuaalimaailman yhdistäminen Iron Skyn teossa (Svensk, 2012).
Iron Skyn saamat arvostelut olivat hyvin ristiriitaisia. Arvioijasta riippuen se sai 1-5 tähteä viidestä. Erityisesti
visuaalisuutta ja tehosteita kehuttiin - ”teknisesti Hollywood-tason leffa”, mutta tarinaa moitittiin -”ideasta
olisi pitänyt saada enemmän irti”. Toisaalta elokuva oli suunnattu erityisesti kulttileffa-faneille ja moni heistä
arvostikin lopputulosta. Tätäkin tosin kritisoitiin: ”Elokuva ei ollut tarpeeksi hyvä kiinnostaakseen valtavirtaa,
eikä riittävän huono saavuttaakseen kulttiasemaa. Siten se jäi valjuksi”.
Ennen Iron Skyn tekoa osa tekijäporukasta oli tehnyt useampia kotikutoisia Star Wreck-leffoja, joista
viimeinen, In the Pirkinning (2005) sai kovan suosion Internetissä. Sitä ladattiin kolmessa kuukaudessa noin
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kolme miljoonaa kertaa - ”Se oli meidän työnäyte. Työharjoittelumme kesti noin 10 vuotta ja aika pitkälle
työttömyyspäivärahoilla silloin duunattiin”. In the Pirkinning julkaistiin myöhemmin myös dvd:llä.
2.Iron Skyn yhteisötalkoot ja niiden johtaminen
Vaikka Iron Skyn teko oli hidasta erityisesti esituotantovaiheessa, niin projektin sisällä tapahtui nopeaa
tekemistä nettitalkoiden voimin. Nettiyhteisön rooli elokuvan teossa oli noin 25 % - ”ilman sitä panosta leffaa
ei olisi syntynyt”. Yhteisö osallistui ideointiin ja tekemiseen (crowd sourcing), markkinointiin (crowd
marketing), rahoitukseen (crowd funding) ja investointiin (crowd investing). Kuka tahansa maailmassa pystyi
halutessaan osallistumaan näihin toimintoihin.
Talkoissa yhteisön aktiivisimmat henkilöt kantoivat kortensa kekoon ja tekivät yhdessä sellaista, johon yhden
ihmisen tai ydintiimin aika ja taidot eivät riittäneet. Internetissä oli tarjolla periaatteessa rajattomat
taiteelliset, tekniset, markkinoinnilliset ja rahalliset resurssit, joiden avulla voi luoda mitä tahansa. Porukan
liikkeelle saaminen oli kuitenkin erittäin haastava tehtävä. Siinä vaadittiin pitkäjänteisyyttä. Iron Skyn
tekijäporukka osallisti Internet-yhteisöä jo aiemmissa elokuvissaan eli kokemuksia hankittiin varsinaisen
elokuvan tekemisen lisäksi myös nettiyhteisön kanssa toimimisesta.
Tärkein asia nettitalkoiden onnistumisessa oli yhteisön sytyttäminen. Mikä tekee juuri tästä jutusta niin
vastustamattoman, että porukka lähtisi mukaan. Iron Skyn ydinporukan mielestä onkin hyvä kysyä seuraavat
kolme kysymystä osallistujan näkökulmasta:
Miksi lähtisin mukaan? (Iron Skyssa kuunatsit oli ainutlaatuinen idea)
Mitä hyötyä saan henkilökohtaisesti osallistumalla tähän? (Iron Skyssä auttamisen halu ja
vaikuttamisen mahdollisuus)
Mitä hyötyä yhteisölle on tästä projektista? (Iron Skyn tapauksessa syntyi elokuva uudella tavalla.
Yhteisö ei ollut joukko itsekkäästi ajattelevia henkilöitä, vaan omasi yhteisen kaikkia hyödyttävän
päämäärän.)
Kun voit ensin antaa yhteisölle jotain, niin sitten voit myös saada siltä jotakin takaisin. Tarkastellaan
seuraavaksi, kuinka nettitalkoot toimivat Iron Sky:n yhteydessä joukkoideoinnin (crow sourcing),
joukkomarkkinoinnin (crowd marketing), joukkorahoituksen (crowd funding) ja joukkoinvestoinnin (crowd
investing) näkökulmista. Erilaiset crowd-tyypit yhdistetään usein yhteisölliseen toimintaan Internetissä.
2.1 Crowd sourcing
Crowd sourcing on käytäntö, jossa hankitaan laajalta joukolta ideoita ja sisältöä. Ideayhteisöä varten
tarvitaan yhteisöohjaaja, joka voi olla elokuvan teon yhteydessä ohjaaja, mutta myös joku muu ydintiimiin
kuuluva henkilö. Yhteisön ohjaaja aktivoi, vetää ja kommunikoi yhteisöä. Joukkoideoinnilla ei ole mitään
tekemistä demokratian kanssa. Luova demokratia johtaa mölinään, valtavaan määrään harha-askelia ja
lopulta projektin kuolemaan. Lopullinen päätösvalta onkin hyvä olla elokuvan ohjaajalla. Ohjaaja on luova
”diktaattori”, jonka kautta elokuvaan päätyy osa ideoista jossain muodossa. Tätä ennen on ollut valtava
määrä ideoita, joita on jalostettu ja suodatettu.
Iron Skyn nettitalkoissa käytettiin Wreckamovie-yhteisöalustaa, jossa yhteisölle annettiin tehtäviä ja
haasteita - esimerkiksi avaruusalusten suunnittelu ja roolihahmojen nimien ideointi. Yhteisö tuotti ennen
kaikkea sisältöä, johon kuului ideoita, luonnoksia ja malleja sekä taustaselvitystä. Sisältöä syntyi eri
muodoissa, kuten käsin piirrettyjä kuvia ja tietoteknisiä 2D- ja 3D-malleja. Muut yhteisön jäsenet saivat
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peukuttaa ja keskustella alustalla julkaistuista ideoista ja sisällöistä. Tämä antoi suuntaa päätöksenteolle.
Parhaista ideoista tehtiin ehdotuksia, kuten 3D-malleja. 5-6 parasta ehdotusta eteni tyypillisesti näytille Iron
Skyn ydintiimille, joka teki päätökset, hyödynnetäänkö niitä elokuvassa vai ei. Jos hyödynnettiin, niin
päätettiin että millä tavalla niitä pitäisi mahdollisesti muuttaa. Seuraavassa on esitetty muutamia esimerkkejä
tehtävänannoista Iron sky-yhteisölle:
Miten koskenkorva voisi näkyä elokuvassa (idea)
Millainen voisi olla intialainen avaruusalus (idea + muotoilutyö)
Miltä ydinräjähdykset näyttävät avaruudessa (taustatyö)
Millaiset voisivat olla kuunatsien kansallislaulun sanat (sisältötyö)
Millaisia julisteita voisi olla leffan sisällä rekvisiittana rakennusten seinillä (muotoilutyö)
Miten Iron Skyta voisi markkinoida edullisesti mutta erottuvasti (idea)
Osallistuessaan yhteisön jäsenet myönsivät kaikki taiteelliset ja kaupalliset hyödyntämisoikeudet Iron Skylle.
Tämä ei miellyttänyt kaikkia, mutta muulla tavalla toimiessa olisi ollut edessä monimutkainen
sopimusviidakko. Tällöin kyseessä ei olisi enää ollut talkootoiminta.
Huomioitavaa on, että Wreckamovie-alustaa käytettiin aluksi vain Iron Sky-elokuvan talkoisiin, mutta
myöhemmin myös muihin luovan alan projekteihin. Alustalla oli työn alla satoja elokuvia ja
kokonaisyhteisössä oli mukana noin kymmen tuhatta jäsentä. Mukana oli elokuvien lisäksi mm. ooppera-,
kirja- ja tietokonepeliprojekteja. Iron Sky-tiimi määritti yhteisötalkoiden prosessin seuraavasti:
1.Roolimäärittely. Mitä osia tuotannosta annetaan yhteisölle ja mitä tehdään omalla porukalla.
2.Palastelu. Ei anneta liian isoja haasteita yhteisölle kerralla. Tehtävät tule pystyä tekemään samalta
istumalta parissa tunnissa tai nopeammin. Muuten yhteisön jäsenet jättävät helposti osallistumatta.
3.Julkaisu. Mietittävä, missä ja miten tehtävät julkaistaan ja miten yhteisön tekemät sisällöt
lähetetään. Iron Skyn tapauksessa tämä tapahtui Wreckamovie-alustalla, kuten oli edellä puhetta.
Tehtävän kuvaus ja työohjeet (esim. aikataulu ja formaatti) sekä mahdolliset hyödyt, kuten palkinnot
täytyy määritellä selkeästi.
4.Seuraaminen, kommentointi ja arviointi. Yhteisöohjaaja seuraa sisältötuotantoa, reagoi tuotoksiin ja
vastaa kysymyksiin. Yhteisöä voi tarvittaessa osallistaa myös päätöksentekoon.
5.Tehtävän päättäminen. Tehtävälle on asetettava selkeä deadline. Valittu tai valitut tuotokset tulevat
joko suoraan tai muokattuna elokuvaan. Mikäli sopivia tuotoksia ei synny, niin mitään ei käytetä.
Muokkauksen tapauksessa annettaan yhteisölle uusi tehtävä tai oma väki tekee muokkaustyön.
Parhaiden ideoiden/sisältöjen valinnasta ja valintaperusteista tiedotetaan yhteisölle ja mahdollisesti
laajemminkin.
6.Jälkihoito. Sovittujen palkintojen toimittaminen voittajille sekä yhteisön kiittäminen.
Iron Sky-ohjaaja koki yhteistyön innostuneiden fanien kanssa hyvin tärkeänä asiana – ”Intohimolla asiaan
suhtautuva harrastelijaporukka on iso voimavara”. Ohjaajalle on tärkeää esiintyä ulospäin ihmisenä, eikä
piiloutua projektin taakse. Tällä tavalla saa luotua seuraajakunnan myös projektin jälkeen. Videobloggaus ja
sen tasainen päivitystahti oli Iron Skyn teossa tärkeää. Lyhyet videoiden kestot sekä hyvä äänen ja videon
laatu olivat oleellisia asioita. Videobloggaus on aivan eri tason asia yhteisön näkökulmasta kuin tekstin
kirjoittaminen. Ohjaaja on yhtä paljon myyntimies kuin taiteilija.
Yhteisön VIP-jäsenille, joita olivat ensisijaisesti elokuvaa rahoittavat tahot, Iron Sky tarjosi ns. Sneak peekpalvelun. Alun perin sen tarkoitus oli tarjota tietoa kulissien takaa, mutta VIP-jäsenistä tuli lopulta myös
ideoiden kokeilutusyhteisö.
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Huomioitavaa on, ettei Iron Skyn ydintiimi hankkinut ideoita ainoastaan Wreckamovie-yhteisön kautta, vaan
ihan mistä vaan. Ideoita etsittiin jatkuvasti ja sen jälkeen niitä kopioitiin, muokattiin ja yhdisteltiin. Tämä vaati
jatkuvaa ideoiden skannausta, jalostamista, hyödyntämistä ja hylkäämistä. Ideoita kokeiltiin nopeasti. Jos
idea ei toiminut tai se vanheni, niin sitten keksittiin nopeasti uusia ideoita tilalle. Idean suora kopiointi toimii
harvoin, koska Internetiä ei kuseteta. Tämän takia ideaan täytyi yleensä tehdä joku lisäkerros.
Iron Sky oli aikanaan kärkijoukoissa elokuvamaailmassa osallistamalla yhteisöään ideointiin ja
sisältötuotantoon. Mielenkiintoista on nähdä, että missä vaiheessa syntyy onnistunut leffa (esim. mitattuna
elokuvateatterikierrokselle pääsynä), joka syntyy täysin nettiyhteisön voimin. Käsikirjoituksen tekoa
yhteisöissä on jo aika paljon kokeiltu, mutta järjellisiä lopputuloksia ei ole vielä syntynyt. Tämä voisi kuitenkin
toimia asettamalla ensin raamit tarinalle. Tämän jälkeen yhteisön väki voisi luoda kohtauksia sekä omia
rooleja leffaan ja luoda kohtauksiin dialogia roolipelaamalla ne läpi. Seuraava kysymys on, että voisiko vielä
haastavimmat alueet eli ohjaamisen, kuvaamisen ja näyttelemisen yhteisöllistää laadukkaasti.
2.2 Crowd marketing
Iron Skyn kuunatsien high concept ja siihen liittyvä hype sekä uusi tapa tehdä elokuvaa olivat tärkeitä asioita,
jotka vaikuttivat sanan tehokkaaseen leviämiseen netissä. Myös In the Pirkinning-elokuvan teon yhteydessä
syntynyt faniyhteisö oli hyvä alkuvoima hehkuttamaan Iron Skyta eteenpäin – uusien fanien lisäksi medioille
ja bloggaajille. Lisäksi ovela Babylon 5:n ja Star Trekin vastakkain asettelu (kumpaa Iron Skyssa tulee olemaan
enemmän) sai ihmisiä aktiivisesti mukaan keskusteluihin. Sanan levittämisen lisäksi yhteisö osallistui
elokuvan markkinoinnin ideointiin ja kehittämisen. Oli todella kova saavutus saada hyvin pienellä
markkinointipanostuksella Hollywood-leffoja vastaava Internet-näkyvyys. Myös reaalimaailmaan syntyi
loistavia markkinointi-ideoita. Mainittakoon näistä natsiaiheista ilmaislehteä jakava vanhanaikainen
lehtipoika,
joka
nousi
aikanaan
Berliinin
elokuvafestivaalien
yhdeksi
puhutuimmaksi
markkinointitempaukseksi.
Iron Sky-yhteisön jäseniltä kysyttiin ennakkoon, että aikovatko he käydä katsomassa elokuvan teattereissa
sen ilmestyttyä. Tällä tavalla saatiin ennakkoon tietoa potentiaalisesta kysynnästä alueittain. Tätä tietoa
hyödynnettiin neuvotteluissa elokuvan levittäjien kanssa.
Iron Sky-tiimi oli jatkuvassa vuorovaikutuksessa yhteisönsä kanssa. Perinteinen, harvakseltaan toistuva
kampanjointi ei toimi netissä. Pitkäkestoisen asiakaskokemuksen luominen ja molemminpuolisen
luottamuksen saavuttaminen on tärkeää. Käytännössä on luotava jatkuvasti uutta innovatiivisella tavalla.
Markkinointitoimenpiteissä oli tärkeää nopea epäonnistuminen. Jos joku juttu ei saanut yhteisöä liikkeelle,
niin se täytyi hylätä nopeasti ja keksiä tilalle uusia ideoita. Kokeileva työkulttuuri oli siten ensiarvoisen
tärkeää.
Materiaalin laitonta leviämistä on nettikaudella mahdoton estää. Tämä tulisikin pyrkiä kääntämään
ylösalaisin eli se on nähtävä ilmaisena mainostamisena. Toisaalta kuten alussa kerrottiin, niin materiaalin
laiton leviäminen aiheutti Iron Skylle myös rahallista haittaa elokuvan vuotaessa nopeasti Internetiin. Mutta
ehkä tällaista toimintaakin voisi hyödyntää jollain tavalla jatkossa…
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Crowd funding
Joukkorahoitukseen voi periaatteessa osallistua kuka tahansa maailmassa. Kyse ei ole kuitenkaan vain
rahasta, vaan tämä voi koskea myös aineellisia resursseja kuten rekvisiitan ja vaatetuksen
antamista/lainaamista elokuvan käyttöön. Yksi joukkorahoitukseen lukeutuva tapa elokuvamaailmassa on
sekin, että kutsutaan paikalle ”ilmaista” faneja statisteiksi massakohtaukseen. Joukkorahoituksen vastineeksi
rahoittajat saivat mm. t-paitoja, erikoisversion tulevasta leffasta, sotaobligaatioita ja läpinäkyvyyttä Iron Skyn
tekoprosessiin. Yhteisörahoituksella kerättiin rahaa useita satoja tuhansia euroja. Tämä rahoitusmuoto oli
varsinkin projektin alussa tärkeä, kun muuta rahoitusta ei vielä ollut.
2.3 Crowd investing
Iron Skyssa oli turvauduttava rahoituksen hankinnan loppusuoralla yhteisön tekemiin investointeihin, kun
rahaa puuttui vielä 2.5 miljoonaa euroa. Tavoitteena oli saada kerättyä investointeja yhteisöltä 900 000 eur,
jonka toteutumisen tilanteen näytti Wreckamoviessa ollut mittari. Rahoituksen haun teaserissa ilmoitettiin
yksinkertaisesti: ”Send us your money”. Aiemmin oli puhetta ideoiden lainaamisesta. Tämä idea saattaa
hyvinkin olla olevan lähtöisin Suicidal Tendencies-bändin biisistä ”Send me your money” – Iron Sky-ohjaaja
Vuorensola kun on Suicidal Tendenciens-fani. Sijoituksen minimisumma oli 1 000 euroa. Suurin yksittäinen
yhteisösijoitus oli kuitenkin peräti 70 000 eur. Varsinkin alussa kiinnostus oli kova. Tämä tempaus sai myös
mediahuomiota, mikä herätti muitakin rahoittajia. Siten tempauksen kerrannaisvaikutus oli huomattava ja
auttoi puuttuvan 2.5 miljoonan rahapotin saavuttamisessa. Tämä viimeinen rutistus pelasti elokuvan
valmistumisen.
Yhteisöinvestointi eroaa yhteisörahoituksesta siinä, että investoijat saavat elokuvan tuottaessa voittoa
omansa takaisin ja vielä osuuden voitosta. Osa sijoittajista pääsi mukaan myös Iron Skyn kuvauksiin. EU:ssa
yhteisösijoittamista hankaloittivat finanssivalvonnan säännöt. Sijoittajamäärän ylittäessä tietyn rajan olisi
pitänyt perustaa sijoitusyhtiö, mihin ei silloin haluttu lähteä.
Crowd investing ja funding kattoivat lopulta noin 15-20 % elokuvan kokonaisbudjetista. Rahoituksen
loppuosa jakautui melko tasaisesti Suomesta ja ulkomailta (Saksa ja Australia) saadun perinteisen
elokuvarahoituksen välille. Natsiaihe rajoitti jonkin verran yrityssponsoreiden saamista. Mm. Nokia oli
lähdössä innolla mukaan, mutta viimehetkellä tuli päätös poisjäämisestä.
3.Yhteenveto
Iron Sky oli aikanaan Suomessa ja myös maailman mittakaavassa kärkijoukoissa Internet-yhteisön
hyödyntämisessä ideoiden ja sisällön tuotannossa sekä rahoituksen hankkimisessa. Internet-yhteisön
hyödyntämisessä on hyviä puolia, mutta myös omat haasteensa. Hyviä puolia ovat erityisesti idea-, tietämysja osaamispotentiaalin saaminen edullisesti hyötykäyttöön. Suurimpana haittana on yhteisön vaikea
kontrollointi ja siitä aiheutuva epävarmuus. Taulukkoon 1 on koottu yhteenvetona Iron Skyn osalta Internettalkoiden hyviä ja huonoja puolia.
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Taulukko 1. Internet-talkoiden hyvät ja huonot puolet Iron Skyn teossa.
Internet-talkoiden hyvät puolet

Internet-talkoiden huonot puolet

Ammattitaidon laajennus
Ideaverkosto tuotti sellaisia ideoita, mitä oma
väki ei olisi osannut ajatella
Rahoituksen saaminen
Samalla syntyi elokuvalle markkinat
Henkinen voimajuoma - yhteisön innostus ja
kannustus piristi

Hallinnointikustannukset
Epävarmuus, mitä ja milloin syntyy. Internetyhteisö on kontrolloimaton resurssi
Väärä tapa tehdä elokuvaa. Perinteiset
elokuvaihmiset jopa naureskelivat Iron Skyn
tekotavalle, mistä syntyi tietynlainen negatiivinen
maine suuren yleisön silmissä

Ennen kaikkea on ymmärrettävä, että Internet-yhteisö vaatii uudenlaisia johtamistaitoja. Perinteisissä
organisaatioissa johtamisessa on painotettu mm. johtajan fyysistä läsnäoloa. Tätä on perusteltu mm. sillä,
että sisältö muodostaa viestinnästä vain murto-osan. Sisältöä olennaisempaa on viestinnässä elekieli ja
tunteet, joita ei kuulemma saa etänä tapahtuvassa vuorovaikutuksessa esiin. Läsnäolo on kuitenkin Internetyhteisöissä harvoin mahdollista. Toisaalta kun mm. Iron Sky-yhteisön toimintaa ja keskusteluja on seurannut,
niin kyllä ne hyvin tunteikkailta ja innostuneilta vaikuttavat. Tuskin se muuten pitkäkestoisesti toimisivatkaan.
Tämä asettaa perinteisen vuorovaikutuskäsitykset mielestäni täysin uuteen valoon. Huonosti johdettuna ja
hoidettuna Internetissä tapahtuva vuorovaikutus ei varmasti toimi, mutta mm. Iron Sky on osoittanut että
kiinnostava konsepti sekä uudet johtamis- ja toimintatavat saavat Internet-yhteisön aidosti innostumaan ja
auttamaan päämäärän saavuttamisessa. Nämäkään taidot eivät synny hetkessä, vaan Iron Skyn ydintiimillä
on takanaan vuosien harjoittelu yhteisötoiminnassa. Tuleva Iron Sky The Coming Race-elokuva on tätä
kirjoitettaessa esituotantovaiheessa ja jo nyt on näkynyt, että kehitys ei ole pysähtynyt. Yhteisötoiminta
tullaan taas viemään uudelle tasolle.
Lopuksi on hyvä pohtia, että kuinka Internet-talkoot soveltuisivat perinteisempään teollisuuteen. Eri
muodoissa talkoita on jo tehty toimialalla kuin toimialalla. Näistä on kuitenkin vielä melko vähän syvällistä
tietämystä – varsinkaan B2B-puolelta. Kyse Internet-talkoissa on melko pitkälle siitä, kuinka avointa
innovointi on. Yritystasolla ja myös verkostotasolla Internetin hyödyntäminen on ollut myös perinteissä
teollisuudessa jo kauan arkipäivää. Tosin tämä on tapahtunut melko pitkälle yksioikoisesti sähköpostia ja
sähköisiä alustoja hyödyntäen – tekniikka edellä. Internetissä tapahtuvan innovointi- ja kehitystoiminnan
vaatimat uudet johtamis- ja toimintatavat, ja myös innovatiiviset työkalut, ovat kuitenkin jääneet paitsioon.
Monissa organisaatiossa onkin alettu palata läsnävuorovaikutukseen, kun Internetissä tapahtuva yhteistyö ei
ole tuottanut toivottuja tuloksia. Itse näen tämän kuitenkin johtamisosaamisen puuttumisen seurauksena.
Internetissä tapahtuvaan vuorovaikutukseen vaaditaan uusia johtamisen ja työskentelyn taitoja, joita
tässäkin artikkelissa on käsitelty. Mikäli sähköistä vuorovaikutusta ei kyetä johtamaan oman organisaation
tai nykyverkoston sisällä, niin avoimemmasta Internetissä tapahtuvasta innovointitoiminnasta on turha edes
haaveilla. Vaikka joillekin toimialoille ja yrityksille Internet-yhteisön hyödyntäminen näyttäisi tänä päivänä
kaukaiselta asialta, niin tulevaisuus on varmasti erilainen. Kuten edellä mainittiin, niin uuteen toimintatapaan
vaaditaan harjaantumisaikaa useita vuosia, joten on parempi alkaa tehdä uusia asioita ajoissa. Sen sijaan start
up-yritykset ovat selvästikin havainneet Internet-talkoiden merkityksen. Osa aloittelevista yrityksistä näkee
talkoot yhtenä tärkeimmistä mahdollisuuksista uuden liiketoiminnan synnyttämisessä – vastaavasti kuin Iron
Sky näki aikanaan yhteistyön Internet-yhteisön kanssa edellytyksenä tehdä koko elokuva.
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3.11 Unelmatiimin kokoamista tukevan työkalun kehittäminen nopeasti ja kokeilevasti
Ari Happonen ja Erno Salmela

1.Lähtökohta työkalun kehittämiselle
Tässä artikkelissa käydään lävitse unelmatiimin kokoamista tukevan työkalun kehittymisprosessi kokeilevalla
yhteistoimintamallilla, osana opinnäytetyöprosessia. Idean esisiemen alkoi jalostua alun perin kolmen Fast
Coins-tutkijan keskusteltua muista hankeasioista maaliskuussa 2013. Yksi tutkijoista kertoi palaverissa, että
on olemassa ns. Belbinin tiimirooliteoriaan perustuva itsearvioinnintesti, jonka voisi tehdä Internetissä. Asia
jäi hautumaan, kunnes muutamaa viikkoa myöhemmin yksi palaverissa olleista tutkijoista päätti ottaa ja
kokeilla itse tätä testiä. Tuloksena syntyi numeerista dataa siitä, kuinka kahdeksan eri tiimiroolin
työskentelymallin mieltymykset vaikuttavat testin perusteella jakautuvan hänen kohdallaan. Datan
näkeminen ja oma kokemus siitä että numeroiden suhdemäärät eri roolien kesken tuntuivat uskomattoman
hyvin kuvaavan henkilön omaa näkemystä roolijaosta, synnytti ajatuksen, että graafinen esitystapa toimisi
varmasti paljon paremmin, kuin pelkät numerot, joiden merkitys jää täysin testin tekijän itsensä tulkattavaksi.
Jotta asiassa päästäisiin eteenpäin, tutkija ehdotti että koko projektihenkilöstö voisi täyttää testin, niin
saataisiin sitten koko projektihenkilöstöltä vastaava data, joten ei muuta kuin tuumasta toimeen ja pyyntö
testistä esille. Kaikki tekivätkin testin, minkä jälkeen oli paljon numerodataa käytettävissä, mistä lähteä
hakemaan lisää perusymmärrystä testin toimivuudesta. Tässä vaiheessa oli ilmeistä, että numeroita
katsomalla ei saa mitenkään helposti ja nopeasti hyvää kokonaiskuvaa testin täyttäneiden yksilöiden
mieltymysjakaumasta tiimiroolien välillä, osana ryhmää jossa he toimivat. Samalla syntyi alustava
kehitystavoite testille / sen lopputulokselle eli kuinka toteuttaa sellainen visuaalinen työkalu, jonka avulla
näkisi lähes välittömästi ryhmän ihmisten tiimiroolien toiveet ja tätä tietoa voisi sitten mahdollisesti käyttää
unelmatiimin / tiimien rakentamisessa. Unelmatiimien esimerkiksi siten, että tiimissä jokaiselle jäsenelle olisi
tarjolla omiin mieltymyksiin parhaiten sopivia toimenkuvia, jotka tukevat roolimieltymyksiä ja samalla näiden
roolien omaksuminen tiimissä vapauttaa toisia tiimiläisiä toimimasta niissä rooleissa jotka eivät ole heille niin
mieluisia. Sen sijaan että olisi heti ensiksi lähdetty tekemään suoraan sovellusta, lähdettiin aluksi liikkeelle
nopeasta prototypioinnista.
2.Nopeat prototyypit
Prosessin alussa toteutettiin erilaisia manuaalisia visualisaatioita nopean prototypioinnin ideologialla. Tällä
tavalla haluttiin saada kokemusta ja näkemystä siitä, kuinka Belbin-testitulosten visualisaatio toimii.
Erilaisissa kokeiluissa asteikoita väännettiin pystyyn ja vaakaan ja visualisaatiossa testattiin erilaisia
kuvaustapoja. Värikoodauksia, kuvakokoa vaihtamalla ja eri kokoon muokatuilla indikaattoreilla pyrittiin
korostamaan numeeristen tulosten eroavuuksia visuaalisesti. Kuvassa 1 on esitetty ensimmäinen tulosten
visualisaatio.
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Kuva 1. Malli nopeasta prototyypistä tiimin rakentamisen tukityökaluksi.
Tämän jälkeen ensimmäinen nopea prototyyppi esitettiin tiimiroolitestin täyttäneelle ryhmälle sähköisesti,
mistä seurasi selvää ja vahvaa innostusta. Oli selvä että testin tulos ja jo saadun numeerisen datan kautta
muodostuneen kokemuksen valossa, moni alkoi mm. pohtimaan tulostensa henkilökohtaista paikkansa
pitävyyttä. Lisäksi monet pohtivat myös sitä, miten hyvin visualisoitu kokonaistulos kuvasi ryhmän muita
jäseniä. Pääsääntöisesti tulosten nähtiin kuvaavan yleisellä tasolla hyvin ryhmän eri jäsenten mieltymyksiä,
mistä syntyi kokemus siitä, että testi kuvaisi uskottavasti tiimiroolimieltymyksiä myös suomalaisessa
tiedeyhteisökontekstissa.
Kokonaisuuden jatkojalostamisen nopeaksi käynnistämiseksi, ryhmälle annettiin tehtäväksi pohtia sitä, miten
esitystapaa voisi parantaa tulosten ymmärrettävyyden ja tulkittavuuden lisäämiseksi, sekä myös pohtia
miten tuloksia voisi jatkossa hyödyntää syvemmän yhteisymmärryksen muodostamiseksi. Tehtävällä
yritettiin hakea ryhmältä mm. uusia ideoita visualisointimalleista, joiden kautta olisi ehkä myös nähty se,
kuinka ihmiset mieltävät saman lähtödatan erilaiset esitystyylit ja tavat. Yhtään uutta lisäystä ei kuitenkaan
tullut, mutta muutamien uusien ajatusten perusteella luotiin vielä yksi vaihtoehtoinen tapa esittää olemassa
olevat tulokset (kuva 2).

Kuva 2. Malli vaihtoehtoisesta nopeasta prototyypistä tulosten esittämiselle.
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Numerodatan visualisointi sekä tiimin ihmisten kokoaminen samalle ”naamakartalle” auttoi ryhmää lopulta
näkemään työkalun potentiaalin osana tiimin rakentamisen prosessia. Vaikka kuvissa 1 ja 2 esitetyillä
visualisaatioilla oli omat selkeät kannattajansa, niin vaihtoehto 1 sai kuitenkin enemmän kannatusta (noin
2/3 verran). Samalla syntyi jatkoidea, että tiimiroolien mieltymystiedonrinnalle voisi rakentaa ainakin
substanssi- ja mielenmallinäkökulmia (ns. growth. vs. fixed mindset) kuvaavat visualisaatiot. Tällä tavalla voisi
pyrkiä muodostamaan kokonaisvaltaisemman kuvan eri ihmisistä, heidän työskentelytapojen ja
toimintamallien mieltymyksistä, sekä pyrkiä näin auttamaan tiimiä toimimaan paremmin yhteen. Ajatus oli,
että kun tiimi tuntee itsensä paremmin, se pystyisi saamaan olemassa olevalla resurssilla enemmän aikaiseksi
ja tuottamaan sellaista työympäristöä, jossa jokainen voisi toimia omien resurssien ja osaamisensa valossa
mahdollisimman tehokkaasti ja mielekkäästi.
Tämän kehitysprosessin ydinhaasteena oli selvästi ihmisten osallistumisasteen vähäisyys. Jälkeenpäin
ajatellen olisi varmasti ollut hyvä keskustella ryhmän kanssa tuloksista ns. naamatusten, yhdessä joukolla
uusia tulkintoja ja visualisaatioita luoden. Samalla tehtävässä työpajatyöskentelyssä olisi voitu myös miettiä
tiimiroolituksen ideoita jo askelta pidemmälle, eli esimerkiksi mitä saaduilla tuloksilla voitaisiin jatkossa
tehdä, ketkä näitä tuloksia käyttäisivät ja miten lisäymmärrys tiimiläisistä auttaisi organisaatioita ja tiimejä
itseään toimimaan paremmin, ihmislähtöisemmin ja tehokkaammin. Tämän jälkeen olisi ollut vielä
mahdollisuus vertailla ja mahdollisesti yhdistellä saaduista ajatuksista ja ideoista parhaita puolia yhteen,
mahdollisimman hyvän kokonaiskuvan / visualisaation jatkoprototyypin luomiseksi.
3.Kehitystavoite
Osallistumisasteen haasteesta huolimatta, koska itse testaamisen idea näytti toimivan, päätti yksi hankkeen
tutkijoista lähteä seuraavaksi viemään eteenpäin ideaa, kehittää hankkeelle oma sähköinen Belbin työkalu,
mm. siltä varalta että vapaasti verkossa käytettävissä ollut testi työkalu ei olisikaan enää saatavissa ja
toisaalta siksi, että haluttiin saada uutta näkemystä tulosvisualisointiin. Toive oli, että opinnäytteenä syntyisi
enemmän automatisoitu prosessi ja työkalu Belbin-testatun tiimin rakentamiselle. Automatisoinnin avulla
voisi sitten paremmin koostaa heterogeenisia ja toisiaan täydentäviä tiimejä, mahdollisimman miellyttävien
työryhmien luomiseksi.
Kehittämisen taustalla oli myös oletus ja pienoinen ”pelko” siitä, että Internetissä ollut testi saattaisi hävitä
koska tahansa ja toisaalta nyt käytettävissä oleva testi tarjosi nykymuodossaan pelkästään numeerisen
tuloksen, minkä tulkitseminen ryhmätulosten osalta oli vähintäänkin haastavaa. Kehittämisen tavoitteena oli
myös löytää uudenlaisia käyttöliittymämalleja / parannuksia olemassa olevan testin tekotapaan ja/tai
käyttöliittymäpuoleen. Alkuperäisessä versiossa esimerkiksi pyydettiin jakamaan 10 pistettä jokaisella
kysymyssivustolla, näitä kysymyssivuja oli yhteensä seitsemän ja jokaisella sivulla oli yleensä 9 erilaista
kysymystä jolla haettiin erilaisissa tilanteissa miellyttävintä toimintaroolia / toimintamallia. Käytännössä
kysymyksiä / tilannekuvauksia oli siis 7 ja jokaisen kohdalla oli erikseen vajaata 10 erilaista vaihtoehto joiden
kesken ko. sivulle käytössä olevat 10 pistettä voitiin jakaa halutulla tavalla. Kysymysten lukeminen,
vaihtoehtojen läpikäynti ja vastaamisessa vaadittavan pistejakojen teossa kesti tyypillisesti noin 15
minuuttia, mutta ei sekään ollut tavatonta, että vastaamiseen ”paneutumisen” myötä, yksilö olisi käyttänyt
vastaamiseen lähemmäs 30 minuuttia.
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4.Sovelluksen yhteisöllinen kehittäminen
Aiemmin kuvatun mukaisesti sovellus- ja testinkehitystyö päätettiin tarjota opinnäytetyön aiheeksi. Tällä
haettiin mm. sitä, että testiin vähemmän tutustunut henkilö toisi mukanaan myös uusia ajatusmalleja
visualisaatiopuolelle. Aiemmin esitettyjen sovelluksen visuaalisten ja käyttöliittymällisten tavoitteiden lisäksi,
opinnäyte sisältäisi myös mahdollisuuden tutkia ison vaakatasossa olevan kosketusnäyttötason
soveltuvuutta tällaisen sovelluksen käyttötarkoituksiin. Uudenlaisen teknologisen mahdollisuuden tuominen
aiemmin näppäimistö + hiiri käyttöliittymäympäristössä olleen sovelluksen kehittämiseksi, ajateltiin
tarjoavan mahdollisuuksia laajentaa ajattelua ja löytää uutta toimintakenttää toteutusmielessä.
Ohjauksellisesti, yllämainittujen opinnäytteen konkreettisten tulostavoitteiden lisäksi, opinnäytteessä
haettiin oppeja siitä, kuinka siirtää opiskelijakenttään nopean kokeilevan kehittämisen ideologiaa.
Prosessin alussa työlle valittiin kaksi ohjaajaa, joista toinen huolehtisi teknisen puolen asioista ja toinen
sovelluksen toimintaperiaatteesta, käytettävyyspuolesta, sekä siitä että sovelluksen visualisaatiopuoleen
tarjottaisiin erilaisia syötteitä ja työssä mietittäisiin myös käytännön soveltamisen mahdollisia seuraamuksia.
Työstä kiinnostuneen opiskelijan kanssa sovittiin, että työtä pyrittäisiin viemään eteenpäin 1-2 viikon välisillä
kehityspalavereilla, työkalun kehitysversioiden näyttötilaisuuksilla ja sähköisten välineiden lävitse
hoidettavilla tilannekeskusteluilla. Tavoiteltiin alun nopean prototypioinnin jatkumista nopeana
kehitysprosessina myös teknisen sovelluksen kehitystyössä. Varsinaisessa työssä päästiin liikkeelle syksyllä
2013, jolloin sovelluksen visualisaatiosta ja ideologiasta oli jo käyty useita keskusteluja sovelluksen
toteuttavan opiskelijan kanssa. Alkuperäisestä ideasta oli siis kulunut noin lähes puoli vuotta, minä aikana oli
tehty sisäisiä nopeita prottyyppikokeiluita. Tässä ajassa kokonaisuuden kehittelyn ajatukset olivat jo
kerinneet hetken hautua mm. välissä olleiden kesän 2013 kesälomien takia. Lisäksi viivettä, alkuperäisen
idean ja kokeiluiden välillä aiheutti se, että opinnäytteitä ei ns. pakko jaeta kenellekään, vaan työaiheet
tarjotaan vapaasti jokaisen opinnäytteitä etsivän opiskelijan nähtäväksi ja opiskelijat itse päättävät, mitkä
aiheet he kokevat kaikista mielenkiintoisimmiksi vaihtoehdoksi lähteä toteuttamaan.
Aluksi opinnäytteen teossa, vasteajat ohjaajien tilannetarkistusten ja kehityspalavereiden osalta olivat
opiskelijan suunnalta kohtuullisia ja työn alun kokoontumiset vaikuttivat edistävän työtä hyvin. Kuitenkin
alun jälkeen vaikutti käyvän niin, että vasteajat etenemiskyselyihin alkoivat venyä oletettua pidemmäksi ja
palaverit siirtyivät jo osin pitkien vasteaikojen takia eteenpäin ja eteenpäin. Esimerkiksi välillä molemmat
ohjaajat erikseen pyysivät vastausta ja/tai kysyivät ajankohtaa uudelle tapaamiselle kuitenkaan saamatta
riittävän nopeasti tietoa (esimerkiksi noin reilun päivän viiveellä) missä mennään. Tällaiset pitkähköt välit
kysymysten ja vastausten välillä aiheuttivat tässä kehitysprosessissa omat ongelmansa, jotka ovat kyllä
sinänsä ihan tuttuja haasteita muistakin toimintayhteyksistä, mutta ne eivät koskaan siltikään ole
kommunikoinnin ja yhteisymmärryksen rakentamisen kannalta hyviä asioita. Käytännössä näin jälkeenpäin
on helppo sanoa, että määrämuotoisemmalle ja enemmän määrämuotoiselle / prosessimaisemmalle
ohjauskäytännölle olisi ehkä ollut lopulta ohjausprosessissa tilausta. Olisi tarvittu esimuotoiltu toimintamalli,
jossa vapaus joustaa ajoista olisi ollut pienempi ja käytössä olisi ollut hyvä olla vaikkapa jo etukäteen
esimuotoillun raportointimallit viikkotason toiminnalle. Jatkossa opinnäyteohjauksessa pyritään ns.
tunnustelujaksoon, jossa opiskelijan kanssa kokeillaan erilaisia tapoja viedä työtä eteenpäin ja yritetään näin
yhdessä opinnäytteen tekijän kanssa löytää parhaiten työskentelytapoihin ja opinnäytteeseen sopiva
toimintamalli.
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Yhteisöllisyys Belbin-testin IT-työkalukehityksessä
Yhteisöllisyyttä tässä prosessissa hyödynnettiin eniten siten, että työskentelyyn otettiin mukaan tekniseksi
työnohjaajaksi Fast Coins-hankkeen ulkopuolinen henkilö, joka oli teknisen puolen lisäksi kiinnostunut myös
itse Belbin-testistä – oman tutkimustyönsä edistämiseksi jatkossa. Kytkentä tämän henkilön omaan
oppitarpeeseen uskottiin tuovan myös ohjaukseen syvyyttä - mm. haastavien kysymysten ja testin todellisen
käyttäjän asemaan asettumisen ansiosta. Käytännössä ulkopuolinen henkilö täydensi hyvin hankkeen sisäistä
työn ohjaajaa, katsoi samoja asioita toisesta näkökannasta käsin, mutta silti tuki yhteisen tavoitteen
edistämistä, eli molemmat ohjaajat veivät työtä kohti samaa tavoitetta. Opinnäytteen tekemisen kannalta
tämä on erittäin tärkeää, koska jos ohjaajilla on risteäviä tavoitteita työlle, voi tilanne muodostua vaikeaksi
ohjattavan kannalta.
Muuten työn toteutuksen aikana yhteisöllisyyttä hyödynnettiin vähemmän, mutta työn ollessa teknisesti
valmiimpi yhteisöllisyyspuolta alettiin painottaa enemmän. Sovelluksen kokeilutus tapahtui Lappeenrannan
teknillisellä yliopistolla järjestettyjen ABI-päivien yhteydessä 01.11.2013. Ohjaajat tuottivat opiskelijan
yhteisöllisen testin teon tueksi testaajille ohjeistusmateriaaleja siitä, mitä Belbin-tiimiroolitesti tarkoittaa ja
samalla pyrittiin tarjoamaan kättä pidempää apua siihen, kuinka selittää testin merkitys sitä testaamaan
tuleville ihmisille. Tapahtumaan saapui satoja lukion abeja ja myös muu yliopistolla ollut henkilöstö ja
yliopiston opiskelijat pystyivät halutessaan kokeilemaan sovellusta yliopiston ala-aulassa, minne testipaikka
oli pystytettynä.
ABI-päivien kokeilun yhteydessä pyrittiin keräämään myös ns. asiakaspalautetta Fast Coins-hankkeessa
aiemmin käytettyjen luotainten avulla. Ajatus hyvä, mutta lopulta sen toteutus jäi ehkä kuitenkin vajaaksi,
siihen nähden mitä kaikkea oppia asiakkaiden kokemuksesta kysymällä
olisi voitu saada niin opinnäytteeseen, kuin yleisemmin myös Belbin-testin
edelleen kehittämiseen. Tässä kohden etukäteissuunnittelulla ja
”kuivatestillä” paikanpäällä olisi voitu varmasti parantaa tilannetta
paljonkin. Jälkikäteen arvioiden Belbin-rastilla oli ehkä liikaakin asiaa,
mihin potentiaalisten kokeilijoiden huomio pääsi kiinnittymään ja
keskittyminen ”ajelehtimaan” ja myös luotainten täyttöpyynnöt pääsivät
siten helposti rastin pitäjältä unohtumaan. Joka tapauksessa tässä olisi
ollut selvästi tilausta ns. ”rastifasilitoinnin koulutukselle”, jota muutenkin
järjestettiin tutkimushankkeessa aivan liian vähän.
Noin viiden tunnin ajalta sovelluksen ollessa ABI-päivänä tarjolla, saatiin kerättyä vain kourallinen palautteita,
josta ei loppujen lopuksi saatu ”yleisiä fiiliksiä” kummempaa näppituntumatietoa sovelluksen
jatkokehittämiseksi. Ehkä olisi kuitenkin ollut parempi lähteä hakemaan tämänkaltaisesta tapahtumasta ja
kokeilusta tietoa perinteisellä haastattelulla, nyt sovelletun luotainmallin sijasta. Tästä on hyvä ottaa muiden
opiksi ja vähintäänkin tehdä ns. omalla väellä testautusta kenttäkokeiluille eli pienelle kenraaliharjoittelulle
on todella olemassa oma paikkansa.
Testin aloittaneita / sen tekoon mielenkiinnon osoittaneita ihmisiä kävi rastilla joitain kymmeniä henkilöitä,
loppuun saakka testin suoritti vain noin viidennes alun perin testiin perehtyneistä henkilöistä. Huomioiden
sen, että ABI:t olivat koko tapahtumapäivän ajasta etuaulan alueella vain noin puolet, monelle usean muun
alueella olevan tarjonnan houkutus kävi varmaankin liian isoksi, kun Belbin-testin vaatima aika ja eritoten
yhteen asiaan keskittymisen tarve kävi viimeistään itse testiä tehtäessä kivuliaan ilmeiseksi. Konkreettisesti,
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jos pelkän Belbin-testin tekoon menisi 10-15 minuuttia ja ABI päivillä olleilla muilla ”houkutusrasteilla”
osallistavan kokeilun aika oli 1-4 minuuttia oli Belbin varmasti rastina sieltä pisimmästä päästä. Kuitenkaan
itse testin suurin haaste ei vaikuttanut olevan sen ”hankaluus” (ymmärrettävyys mitä milloinkin tarvitsi
tehdä). Olihan rastilla kuitenkin kokoajan henkilö auttamassa tarvittaessa mitä testillä pyritään hakemaan,
sekä lisäksi hän myös kertoi ja selitti mistä missäkin vaiheessa testiä on kyse.
Rastin sijainnin puolesta, konkreettinen Belbin-rastipaikan valinta oli alun alkaen suunniteltu niin, että rasti
olisi ala-aulan rauhallisemmassa osassa, mutta kuitenkin niin, että pääaulan tasolta 1 tasolle 2 menevien
rappusten toiselta puolelta tuleva kävelyliikenne kulkisi luontevasti rastin ohitse. Tämä kulkuväylän suhteen
sijoittelu vaikutti sopivalta paikalta sekä ihmismassojen puolesta, mutta myös siksi, että teknologisesti pöytä
vaati välttämättä kohtuullisen vähäisen määrän suoraan yläpuolelta tulevaa lamppu ja / tai päivänvaloa
toimiakseen parhaalla mahdollisella tavalla. Eli suunnitteluvaiheessa, sekä teknisen toimivuuden, että
aulassa olevan järjestyksen ja rastien sijoittelujen pohjapiirrosten valossa kaikki vaikutti hyvältä. Kuitenkin
varsinaisen tapahtumapäivän alussa, aloitettaessa pystyttämään päivän rasteja, muutama toinen rastipaikka
siirtyi siten, että erittäin iso osa väkivirtoja ohjattiin istumapaikka ja pöytäsijoittelulla ns. pääväylällä ja Belbinrasti jäikin siten omalla tavallaan takanurkkaan, eikä sijainnutkaan enää ihmisvirtojen suorilla kulkuväylillä.
Tästä voi jälkiviisauden opiksi sanoa, kannattaa harkita jo etukäteen plan B ja C sijoitukselle, jos mahdollista
ja tarkistaa ja uudelleen tarkistaa tapahtumapäiviä edeltävänä päivänä kokonaisjärjestelyjen olevan sitä mitä
niiden on annettu aiemmin ymmärtää olevan.
Sen lisäksi, että väkivirtojen siirtyminen haastoi toteutuspuolta, asiakaskokemusten keräämiseksi,
sovelluksen omanlaisensa kankeus (reaktiovaste kosketuksen ja tapahtumien välillä) ei ollut samaa tasoa kuin
mitä tuohon aikaan ns. de-facto standardiksi jo muotoutuneiden kosketusnäytöllisten puhelimien vaste oli.
Tästä viipeestä kosketuksen ja käyttöliittymän reagoinnin välillä syntyi varmasti monelle ”huonon”
käytettävyyden ja / tai sovelluksen kuva. Tässä kohden täytyy toki nostaa esille se, että kyse oli käytännössä
valitun teknologian rajoite, ei niinkään itse toteutustavan tai sovelluksen rajoite. Teknologian rajojen tullessa
vastaan, ainoa asia mitä tälle olisi voinut tehdä, olisi ollut muuttaa käyttöliittymää siten, että se kätkee viiveen
rakenteellisten valintojen kautta. Esimerkiksi valitsemalla toteutuksessa liukusäätimen tilalle pudotusvalikon
tms. Tosin tällä olisi menetetty samalla mahdollisuus syöttää pisteytyksiä muuten kuin kokonaislukuina, mitä
tässä työssä oli haluttu kokeilla. Oli tehty hypoteesi, että lukuarvojen rajoituksen vaihto vapaasti liukuviin
lukuihin, olisi voinut tuottaa ”parempia” Belbin-tuloksia. Teknologian rajoitteiden takia, hypoteesista ei saatu
vahvasti testattua. Kuitenkin työn ohjaajien oman testauskokemuksen mukaan, testiin pystyi vastaamaan
”rehellisemmin” kun pisteitä sai jakaa täysin vapaasti, mutta se että olisivat tulokset täten myös ”parempi”
ei tämän opinnäytteen aikana saanut vahvistusta. Toisaalta hypoteesia ei myöskään osoitettu vääräksikään.
5.Lopputulos ja oppeja
Aiemmin mainitun prosessissa viivästymisen ja aikataulutäsmäysten haasteiden takia opinnäytteessä ei
lopulta päästy kokonaisuudelta tavoiteltuun visualisaatio lopputulemaan, mikä oli Belbin-testin osalta työlle
asetettu konkreettinen tavoitetila. Toisaalta pääsimme kuitenkin kokeilemaan uudenlaista tapaa syöttää
dataa Belbin-tiimiroolikyselyssä, sekä saimme hyvin selkeän kokemusperäisen näkemyksen sille, että mitä
mobiilimmin (helpommin siirreltävissä ja käytettävissä olevasti) Belbin-testi olisi saatavilla, sitä parempi. ABI
päiviltä opitut käyttökankeudet ison pöydän kanssa, sekä aiemmat kokemukset Internetissä olevan
vaihtoehdon kesken puolsivat Internet tyyppisiä toteutusta hyvin selvästi käytännöllisempinä ratkaisuina.
Näiden oppien pohjalta opinnäytteen laajentamiseksi tarjottiin opiskelijalle lisämahdollisuus siirtää suurelle
kosketusnäyttöpöydälle tehty sovellus tablet-laitteiden puolelle, ratkaisuksi joka olisi mobiilisti käytettävissä
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/ helposti mukana kuljetettavissa. Käytännössä opinnäytteen tekijän perehdyttyä hieman vaihtoehtoon
ajatus ei lopulta ottanut innostuksen tuulta siipiensä alle. Jatkotyöstön kannalta vaihtoehto olisi kuitenkin
erittäin varteenotettava, eritoten kun tämän työn aikana käytetty Internetissä vapaasti saatavilla ollut
testityökalu ei ole enää nykyään käytettävissä.
Aiemmin kerrotun vapaan 0-10 pisteen liukusäädinsyötön uskottiin mahdollistavan ”vapaamman” testiin
vastaamisen, mutta idean testaus kaatui ainakin omaan kankeuteensa teknologiarajoitteiden valossa. On
vaikea sanoa oliko liukusäädinmalli ”huono” pelkästään teknologian takia vai oliko se muutenkin
pudotusvalikoihin verrattuna epäselkeämpi, kankeampi tai vain intuitiivisesti äkkiseltään vaikeampi tajuta ja
ymmärtää. Konkreettisesti kuitenkin, perinteinen malli vei tässä kohden vertailussa selvästi pidemmän
korren. Jatkon kannalta, erilaisten tiedonsyöttömallien kokeiluita ei kuitenkaan kannata unohtaa kehitystyön
yhtenä lisäsuuntana. Yleisempänä ohjeena asian voikin muotoilla niin, että nopeita kokeiluita on ihan yhtä
tärkeää tehdä isojen (koko konseptin perusideat ja tarkoitusperät), kuin pienten asioiden saralla (yksittäisten
toimintamallien vaihtoehdot). Käyttöliittymän visuaalisuuden puolesta, alla on esitetty kuvana
opinnäytteenä toteutetun Belbin-testin liukusäädin näkymä, mikä on otettu kesken olevasta
vastausprosessista.

Kuva 3. Vastausten syöttö sovelluksessa.
262

Kenttäkokeilun palautteen perusteella pöydän tekninen toimivuus oli kaukana nykyaikaisista
kosketusnäytöllisistä älypuhelimista ja tablet-tietokoneista, joiden lähes täysin viiveetön vaste sormieleille
näyttöpinnalla on luonut odotusarvon kosketusnäyttölaitteiden käytettävyydelle. Ja kyllähän käyttäjät olivat
tässä oikeassa, koska tämä Pixel Sense-teknologiaa edustavan pöydän vaste ei vain yksinkertaisesti suostunut
taipumaan muiden tutumpien laitteiden käyttäjäkokemuksen asettamalle tasolle. Tämän takia käyttö tuntui
tahmealta, mikä latisti kokonaiskäyttökokemusta. Teknisessä mielessä ”tökkivyys” ei olisi estänyt testin
tekoa, mutta vaikutus oli kuitenkin sen verran iso, että osa testaajista jätti koko Belbin-testin teon kesken.
Teknologian mahdollisten rajoitteiden kiertoa etsittiin mm. systeemitasolta, käyttöjärjestelmätasolta ja myös
ohjelmointiympäristöstä. Mitään selkeää syytä / vaihtoehtoa kiertää vasteen heikkoa luonnetta ei tässä
yhteydessä kuitenkaan lopulta löydetty. Tässä kohden oppina muille, voi sanoa että jo aiemmin mainittu
erilaisten käyttöliittymävaihtoehtojen kokeileminen olisi ehkä voinut pelastaa ko. haasteen kumuloitumista
lopulta käytettävyysongelmaksi. Vaihtoehtoisten syöttötapojen olemassa olo / käyttäjän toiminnan
hidastaminen Belbin-testin uudelleenmuotoilulla ja testiprosessimuutoksilla olisi myös voinut johtaa
parempaan lopputulokseen, ainakin käyttäjäkokemusmielessä. Pixel Sense-teknologiaa edustavan ja tässä
opinnäytteessä sovelletun Samsungin SUR40 kosketusnäyttöpöytä, Microsoftin ohjelmistolla ja ajossa
olevalla Belbin-sovelluksella on nähtävissä alla Kuvassa 4.

Kuva 4. Kosketusnäyttöpöytä.
Yhteenvetona voinee kuitenkin todeta, että noin vuosi ABI-päivä kokeilun jälkeen tablet-laitteiden
päivittäinen käyttö on lisääntynyt ”katukuvassa” niin radikaalisti, että nykyisin kosketusnäytölle rakennetun
/ optimoidun sovelluksen aika voisi olla paremmin käsillä kuin mikä oli tilanne opinnäytteen toteutushetkellä.
Sovelluksen pitäisi olla kuitenkin paikallisesti suoritettavan ohjelman sijasta mieluummin pilvipalveluna /
verkkoapplikaationa saatavissa oleva toteutus. Pidemmälle viedyssä mallissa, sovelluksessa olisi saatavissa
tiimiroolitestautukselle suoraan verkkopalveluintegraatioita ja testitulosten vertailu ja analysointityökaluja.
Itse Belbinin ja teknisen puolen oppien lisäksi. Kokonaisprosessista tuli paljon oppia toteutusprosesseihin.
Eritoten visuaalisuudelle ja testauttamiselle siitä mitä eritoten tavoitellaan ja miksi tulee jatkossa soveltaa
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tällaisissa toteutustöissä paljon enemmän. Esimerkiksi sovittujen asioiden omasanainen ja visuaalinen
kuvaaminen aikajanalla, mitä missä milloin, yhdessä esisovitun välitulosaikataulutuksen kanssa olisi voinut
tarjota hedelmällisemmän maaperän, lopputulosta silmälläpitäen.
Kootusti Belbinin testin kehittämisen näkökannalta, jos testin digitalisointi tehtäisiin nyt uusiksi, niin
seuraavista tavoitteista olisi hyvä lähteä liikkeelle:
1. Mobiilisti (Internetin ylitse) käytettävissä oleva sovellus, josta on saatavilla myös Offline-versio.
Offline-version tuloksille olisi pidemmälle viedyssä mallissa hyvä olla myös työkalut tulosten viennin
työkalu (import) verkkopalveluun, vaikka itse testi olisi tehty verkkopalvelun ulkopuolella.
2. Päätöksenteon tukityökalujen mielessä. Tulosten esianalyysi itse testin tekijälle voisi olla iso bonus
tulevissa toteutuksissa. Eräänlainen esianalyysi, vaikkapa käänteisesti siitä millaisen ryhmän /
tiimiparin henkilö voisi mahdollisimman hyvän ryhmätuottavuuden mielessä kaivata ympärillensä.
Yleisestihän testit pyrkivät kertomaan ihmiselle hänestä itsestään, mutta onko oikeasti niin että
useampi tarvitsisi enemmän tietoa siitä, millaisia tukijoukkoja he tarvitsevat, omien
ryhmätyömieltymystensä säilyttämiseksi?
3. Opit käyttäjäystävällisestä tiedonsyötöstä ovat oikeastaan siinä, että parasta olisi tarjota käyttäjälle
vaihtoehtoisia tapoja syöttää vastauksia Belbin-testin kysymyksiin. Tämä antaisi eritavalla
käyttöliittymämielessä suuntautuneille henkilöille itsellensä luonnollisimman tavan vastata testiin
(esim. aiemmin mainitut pudotusvalikot, liukusäätimet, numeroiden syöttö käsin vastauslaatikoihin
ja likert-tyyppinen pallovastauskentillä toteutettu vaihtoehto).
4. Organisaation / tiimien henkilöstön kannalta, ideaalimaailmassahan tiimiä täydennettäisiin niiden
Belbin-roolien osalta, joista on ryhmässä eniten puutetta. Käytännön maailmassa meillä on usein
suuret resurssi- ja saatavuusrajoitteet, niin osaamisen kuin toimintatapamieltymystenkin osalta.
Hyvänä toimintamallivaihtoehtona silloin, kun uusia resursseja ei voida rekrytoida ja ryhmiä
uudelleen
järjestellä,
on
rakentaa
tiimitoimintamallit
kompensoimaan
roolien
mieltymysepätasapainoa. Esimerkiksi jos viimeistelijän roolin osalta on ”vajausta”, voidaan tiimissä
sopia eniten viimeistelijän pisteitä keränneen henkilön olevan kaikkien projektien viimeistelyvaiheen
nimetty päätös ja delegointiauktoriteetin omistaja, jonka tehtävänjakoa muu tiimi noudattaa. Näin
testityökalu voisi tukea johtamismallien muodostamista uusissa tiimeissä.
5. Jos taas mietitään Belbin-testin antaman tiedon syvyysarvoa, jatkojalostus olisi hyvä toteuttaa siten,
että ennen varsinaista numeerista testin tekoa, testin tekevä yksilö kävisi Belbin-roolien
lyhytkuvaukset lävitse ja jakaisi pisteitä / painoarvoja pelkkien roolikuvausten kesken. Suoritetun
numeerisen kysymys – vastaus testin perään yksilö voisi itse verrata kokemusperäisen roolien
painottumisten arviotaan ja testituloksiin ristiriitoja / yhtenäisyyksiä reflektoiden.
6. Ylläkuvatun 2 vaiheisen Belbin-testin tulosten kautta, myös tiimien johtajat voisivat hakea uutta
näkökantaa tiimin yhtenäisyyden parantamisen alkioiksi. Esimerkiksi jos yksilö itse arvioi
roolikuvausten kautta omat mieltymyksensä aivan eritavalla, mitä hänen testituloksensa antavat
ymmärtää voitaisiin yksilön nykyistä roolitusta tiimissä pohtia syvällisemminkin. Keskustelemalla
yksilön kanssa rooleista, testituloksista ja vaihtoehdoista tulevien projektien roolituksista, yksilölle
voisi löytyä nykyistä mieluisempia tiimirooleja, jopa sellaisia joiden mahdollisesti suurtakin
miellyttävyyttä henkilö ei ole osannut itse aiemmin ennakoida.
7. Pitkän ajan käytettävyyden kannalta, tiimiroolitestin kysymyksille kannattaisi toteuttaa erilaisia
vaihtoehtovariaatioita ja kysymysjärjestysten vaihtelua. Näin testiä voisi ehkä tehdä useammin,
esimerkiksi 6kk välein, seuraten omien / tiimijäsenten roolimieltymysten muutoksia, kuitenkaan
kangistumatta vastaamaan ”aina samalla tavalla” ulkomuistissa olevien aiemmin tehtyjen valintojen
toistumisen takia.
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3.12 Nopean ja kokeilevan kehittämisen mallin soveltuvuus julkisen
tutkimuksen tekoon
Erno Salmela ja Pasi Juvonen

1.TAUSTAA
Konventioita tulee haastaa paitsi elinkeinoelämässä niin myös juuri tällä hetkellä rajusti muuttuvassa
tutkimusmaailmassa. Kilpailu tutkimusrahasta on kiristynyt voimakkaasti viime vuosina. Tämä tarkoittaa sitä,
että yhä useampi hankehakemus hylätään. Lisäksi hankekoot ovat pienentyneet. Samaan aikaan asetetaan
vaatimuksia poikkitieteellisyyden lisäämisestä, mikä yleensä tarkoittaa hankeorganisaatioiden paisumista.
Tämä taas johtaa siihen, että yhtä tutkijaa kohden on yhä vähemmän rahaa käytettävissä. Poikkitieteellisyys
vaatii myös projektinjohdolta ja tutkijoilta huomattavasti enemmän kuin yhden tai parin tieteen haaran alla
tehtävä tutkimus – varsinkin jos tutkimuksessa tähdätään aitoon poikkitieteelliseen yhdessä työskentelyyn.
Toisaalta tutkimustulokset eivät jalkaudu kovin hyvin elinkeinoelämään, eivätkä tutkijatkaan lähde kovin
aktiivisesti viemään tutkimuksessa syntyneitä ideoita eteenpäin - esimerkiksi uuden yrityksen merkeissä.
Tutkimusta ja elinkeinoelämää tulisi lähentää toisiaan, mikä onkin jo aika laajasti havaittu ja hyväksytty
ajatus. Onnistuneita käytännön esimerkkejä on kuitenkin vielä melko laihasti – ainakin julkisesti tiedossa.
Tässä artikkelissa pyritään ottamaan kantaa yllä oleviin haasteisiin yli 10 tutkimushankkeen ja viiden
tutkimushankkeen johtamisen kokemuksella vuosien 2002-2014 aikana. Tällä ajanjaksolla artikkelin
kirjoittajat ovat tehneet yhteistyötä lähes 50 eri tutkijan kanssa ja sitä kautta nähneet hyvin johtamisen ja
yhteistyön haasteet. Tarkemmin tässä artikkelissa tarkastellaan Tekesin pientä strategista julkisen
tutkimuksen avausta, Fast Coins-hankketta, jossa kokeiltiin uutta tutkimuksen tekemisen mallia. Fast Coins
toteutettiin aikavälillä 2013-2014.
Nostetaan aluksi esiin viisi näkökulmaa, jotka toimivat tämän artikkelin inspiraationa. Ensin, moni näkee, ettei
kehittämistä, soveltavaa tutkimusta ja perustutkimusta voi tehdä samanaikaisesti. Toiseksi, liian moni tutkija
ajattelee parin kuukauden työpanoksen hankkeessa riittävän vain palavereissa käyntiin, jolloin on turha
odottaa kovin kummoisia tuloksia. Kolmanneksi, tutkimushankkeilla on usein käynnistysvaikeuksia.
Ensimmäiset kuukaudet menevät yleensä ihmetellessä, mikä vaikuttaa lopulta kielteisesti koko hankkeeseen.
Neljänneksi, hankkeisiin valitaan liian usein mukaan henkilöitä, joilla ei ole riittävästi työkuormaa.
Sopivimpien ja innostuneimpien henkilöiden etsiminen ei ole ykkösprioriteetti. Viidenneksi, tutkijoista ei ole
yleensä yrittäjiksi. Pahimmassa tapauksessa he jopa kätkevät tutkimustuloksiaan pöytälaatikoihin, vaikka
eivät ole edes aikeissa hyödyntää niitä itse.
Emme uskalla edes ajatella, kuinka paljon esimerkiksi Tekes-rahaa palaa näiden syiden takia joka vuosi
hukkaan. Onneksi tämä on sentään alettu havaita laajemminkin, mutta muutoksen tekijöitä on edelleen
vähän. Valittajia riittää paljon enemmän. Emme jaksaneet enää hyväksyä vallitsevaa tilaa ja kuunnella
jonninjoutavaa urputusta, vaan päätimme lähteä kokeilemaan Fast Coins-hankkeessa radikaalisti uutta
toimintatapaa – yhteisöllistä, nopeaa ja kokeilevaa tutkimusta.
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2.UUSI TAPA TUTKIA
Ensi töikseni heitettiin Fast Coinsia varten tehty lähes 2-vuotinen tutkimussuunnitelma romukoppaan. Tai en
nyt sentään aivan kokonaan, vaan siitä otettiin ydinasiat teoreettisiksi johtoajatuksiksi. Fast Coins soveltui
hankemuotonsa takia tällaiseen erityisen hyvin. Kyseessä oli Tekesin pieni strateginen tutkimusavaus (nopea
kehittäminen innovaatiotoiminnassa), jonka yksi tehtävä on valmistella isoa strategista hanketta. Vastausten
lisäksi tai jopa niiden sijasta uudet hyvät tutkimuskysymykset ja -hypoteesit olisivat hyvä tavoiteltu tulos
pienestä avauksesta.
2.1 Yhteisöllinen, nopea ja kokeileva tutkimus
Fast Coinsissa tutkimuksen kohteena ollut yhteisöllinen, nopea ja kokeileva kehittäminen on laaja ja
monimuotoinen teema, jota on pystytty teoretisoimaan maailmalla melko vähän. Tämän takia Fast Coinissa
lähdettiin etsimään tästä teemasta merkityksellisimpiä asioita. Noin puolet hankkeen kestosta keskityttiin
keskeisimpien asioiden tunnistamiseen yhteisöllisen, nopean ja kokeilevan tutkimuksen avulla.
Tutkimme siis Fast Coinsissa yhteisöllistä, nopeaa ja kokeilevaa kehittämistä yhteisöllisen, nopean ja
kokeilevan tutkimuksen avulla.
Hankkeessa odotettiin joka kuukausi uusia tutkimustuloksia, -kysymyksiä tai -hypoteeseja, joiden hyvyyden
perusteella päätettiin tutkimuksen jatkosta kyseisestä teemasta. Mikäli työn tulokset näyttivät laihoilta, niin
kyseiset tutkimusideat tapettiin. Hankkeen puolivälissä lukittiin lupaavimmat teemat, joiden tutkimusta
jatkettiin hankkeen loppuun asti. Tällaisella tutkimusmallilla syntyy ennakkosuunnittelumalleihin verrattuna
paljon ylimääräistä materiaalia, jolle ei välttämättä ole suurempaa käyttöarvoa. Tosin myös parista tapetusta
teemasta julkaistiin tieteellinen artikkeli, koska ne syntyivät sprinttimallia käytettäessä tietyllä tavalla
itsestään. Palataan tähän myöhemmin tarkemmin. Hankkeessa loppuun asti viedyistä tutkimusteemoista
syntyvien tulosten sekä uusien tutkimus-kysymysten ja -hypoteesien odotettiin olevan huippuluokkaa
peruskauran karsimisen jälkeen. Tätä edesauttoi se, että hankkeen kestosta noin puolet keskityttiin valittujen
teemojen syvätutkimukseen. Hyviä tuloksia tällä mallilla saavutettiinkin, mutta paljon parempaan olisi ollut
mahdollista päästä.
2.2 Samanaikaisesti tapahtuva innovointi, soveltava tutkimus ja perustutkimus
Fast Coinsissa toteutettiin tutkijoiden voimin yhtä aikaa innovointi- ja kehitystyötä, soveltavaa tutkimusta ja
perustutkimusta, mikä nähdään yleensä mahdottomaksi tai ainakin erittäin haastavaksi tehtäväksi. Tätä
kokonaisuutta on havainnollistettu kuvassa 1. Innovointi- ja kehitystyö kohdistui uusien digitaalisten korujen
systeemiseen ja synkroniseen innovointiin, jossa digikoruja sekä niihin liittyviä palveluita liiketoimintamalleja
ja markkinointia innovoitiin mahdollisimman samanaikaisesti. Toisena innovointi- ja kehityskohteena oli
IdeaRikastamo-KonseptiTakomo-palvelu.
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1) Digikorujen & IdeaRikastamo2) Kahdessa kuukaudessa journal-artikkelin käsikirjoitus
KonseptiTakomo-palvelun innovointi ja
(soveltava tutkimus):
kehittäminen kuukauden mittaisissa
sprinteissä koko ajan aikavälillä 1.1.2013 - Sprintti 1: Teoriakehikon valinta/luominen ja tutkimusdatan kerääminen
Sprintti 2: Tutkimusdatan analyysi ja artikkelin kirjoitus
30.4.2014.

3) Uutta teoreettista strategista
tietämystä (perustutkimus)
yhteisöllisen, nopean ja kokeilevan
kehittämisen ilmiöstä. Tätä syntyi,
kun kehää kiersi jatkuvasti ja ilmiötä
tutki eri tulokulmista sekä syntynyttä
tietoa yhdisteli.

Kuva 1. Innovointi- ja kehitystyö, soveltava tutkimus ja perustutkimus yhtäaikaisesti.
Alun perin Fast Coinsissa oli mahdollisuus, että ohjausryhmässä mukana olleet yritykset lähtisivät aktiivisesti
mukaan Fast Coinsin pää-caseen eli digikorujen innovointiin. Näin ei kuitenkaan käynyt ainakaan hankkeen
aikana. Kalevala Korun väki oli kuitenkin hankkeen alkupuolella erittäin aktiivisesti mukana ideoinnissa.
Lopulta digitaaliset korut olivat korufirmoille liian suuri hyppäys nykyiseen liiketoimintaan verrattuna.
Toisaalta niiden esiintuominen saatettiin nähdä myös vahingollisena yritysten nykyisille brändeille. Ja
kaikkein tärkeimpänä syynä oli luonnollisesti se, ettei digitaalisissa koruissa nähty olevan ainakaan vielä
tarpeeksi liiketoimintapotentiaalia. Lisäksi on huomioitava se, että Fast Coinsin aikana sekä Kalevala Korulla
että Saurumilla tapahtui merkittäviä muutoksia toiminnassa, mikä sitoi näiden yritysten henkilöstön aikaa.
Toisaalta varovaisuus on tyypillistä suomalaisissa organisaatioissa - ennemmin keskitytään nykyisen
liiketoiminnan varmaan parantamiseen kuin otetaan riskejä uudesta liiketoiminnasta. Esimerkiksi Normetin
pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja, Aaro Cantell, on kuitenkin nähnyt nykyaikana tällaisen
vastuuttomaksi johtamiseksi:
”Suomalaisjohtajat ovat liian turvallisuushakuisia. Ennen vastuullinen johtajuus tarkoitti riskien
välttämistä, nyt se on uuden etsimistä ja kasvamista. Kustannusjahti ja pienet uudistukset eivät nyt riitä,
vaan pitää olla kasapäin ideoita.” (Talouselämä 16/2014)
Kun Fast Coinsin koruyrityksiltä ei löytynyt tahtoa ja panostusta lähteä viemään digikoruteemaa täysillä
eteenpäin, niin muutama Fast Coins-tutkija otti vastuu digikorujen innovoinnista ja kehittämisestä. Samalla
he dokumentoivat tekemänsä työn yhteisöllisen, nopean ja kokeilevan kehittämisen näkökulmasta. Heidän
lisäksi pari muuta Fast Coins-tutkijaa hyödynsi tätä empiiristä tietoa tieteellisiä artikkeleita kirjoittaessaan
rinnakkain innovointi- ja kehitystyön kanssa. Digitaalisten korujen innovointi- ja kehitystyöhön käytettiin Fast
Coinsin palkkabudjetista rahaa noin 10 %. Yllättäen innovointiin saatiin tukea yllättäviltä tahoilta –
ohjausryhmän ulkopuolelta. Esimerkiksi Eksotelta (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) osallistuttiin hyvin
aktiivisesti. Innovointi- ja kehitystyö rajattiin päättyneeksi prototyyppi- tai konseptitasolle eli tuotteistusta ei
viety loppuun asti. Perinteissä innovointimallissa kaupallistaminen nähdään innovointiprosessin viimeiseksi
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vaiheeksi – alkupään innovoinnin ja kehittämisen jälkeen. Digikorujen tapauksessa tehtiin kuitenkin myös
prototyyppejä ja konsepteja myös kaupalliseen vaiheeseen, joten innovointiprosessin vaiheet limittyivät jo
alussa. Esimerkkinä näistä ovat markkinointimateriaalin prototyypit sekä uusien jakelu- ja myyntikanavien
konseptit. Prototypioinnissa ja konseptoinnissa ei siis rajauduttu vain tuotteisiin.
2.3 Scrum-filosofian sprinttimallista nopeutta ja kokeilevuutta innovointiin ja tutkimukseen
Digitaalisten korujen sekä IdeaRikastamo-KonseptiTakomo-palvelun innovoinnissa ja kehittämisessä
käytettiin Fast Coinsissa ketterän kehittämisen Scrum-filosofiasta sovellettua sprinttimallia. Sprintit
toteutettiin Fast Coinsissa alkupuolella yhden kuukauden mittaisina ja hankkeen loppupuolella joustavammin
4-6 viikon mittaisina. Hankkeen puoliväliin asti tehtiin pieniä tutkimusteemakokeiluja, jotka kestivät 1-2
sprinttiä eli 1-2 kuukautta. Lupaavimmat tutkimusteemat lukittiin hankkeen puolivälissä. Näitä olivat
yhteisöllinen nopea ja kokeileva kehittäminen, reflektointi ja kokemuksellinen oppiminen, effektuaatio ja
markkinamuotoilu sekä tiimin merkitys yhteisölliseen, nopeaan ja kokeilevaan kehittämiseen.
Jokaisessa sprintissä suunniteltiin, toteutettiin ja reflektoitiin sprintti. Scrum-filosofian mukaisesti reflektointi
kohdistui paitsi kehityskohteeseen eli digikoruihin ja IdeaRikastamo-KonseptiTakomo-palveluun, niin myös
kehitysprosessiin. Sprinttien toteutusvaiheeseen sisältyi esimerkiksi digitaalisten korujen suunnittelua,
prototypiointia ja käyttäjänäkemysten keräämistä. Muutamassa sprintissä digitaalisten korujen innovoinnin
ydintiimi asettui käyttäjätestausvaiheessa itse käyttäjän asemaan, mutta yleensä käyttäjät tulivat tiimin
ulkopuolelta. Jonkin verran käyttäjinä toimivat Fast Coinsin digikoruista eniten innostuneet tutkijat ja myös
Fast Coins-ohjausryhmän jäsenet. 90 % käyttäjistä tuli kuitenkin täysin ulkopuolisista henkilöistä, joita
innovaattorit eivät tunteneet ennestään. Käyttäjä-käsite on tässä hieman harhaanjohtava, sillä kyseessä
olivat uudet tuotteet, joita vain harva pääsi todellisuudessa käyttämään palautetta antaessaan. Suurin osa
ihmisistä antoi näkemyksenä digikoruista katsomalla niitä tai hypistelemällä niitä käsissään. Koruja oli
kuitenkin myös koekäytössä, mistä saatiin kaikkein luotattavinta ja syvällisintä palautetta.
Idealistinen tavoite oli, että koko Fast Coins-porukka olisi toiminut sprinttimallin mukaisesti siten, että osa
fastcoinsilaisista ja myös ohjausryhmän firmoista tekisi digitaalisten korujen sekä IdeaRikastamoKonseptiTakomo-palvelun innovointi- ja kehitystyötä, ja samanaikaisesti loput fastcoinsilaiset (ja myös
innovaattorit itse) tutkivat tätä innovointityötä yhteisöllisen, nopean ja kokeilevan kehittämisen
näkökulmasta. Tässä ei kuitenkaan onnistuttu toivotulla tasolla. Palataan syihin tarkemmin myöhemmin.
2.4 Soveltava tutkimus sprinttimallissa
Digitaalisten korujen innovointi- ja kehitystyöhön aktiivisesti osallistunut porukka alkoi päästä hankkeen
edetessä kiinni nopeaan työrytmiin myös tieteellisessä kirjoittamisessa. Parhaimmillaan syntyi uuden
journal-artikkelin käsikirjoitus joka kuukausi. Empiiristä dataahan syntyi jatkuvasti digikorujen innovointi- ja
kehitystyön edetessä, joten se ei ollut ongelma. Enneminkin hankkeen alkupuolella oli haasteita päästä kiinni
yhtä nopeasti tapahtuvaan teoreettiseen tarkasteluun ja tieteelliseen kirjoittamiseen.
Sujuvimmillaan
kerätty empiirinen data analysoitiin innovointi- ja kehitystyötä seuraavan sprintin/kuukauden aikana ja
samalla kirjoitettiin journal-artikkelin käsikirjoitus. Tällaisella kahden peräkkäisen sprintin mallilla syntyi Fast
Coinsissa kolmen journal-artikkelin käsikirjoitus. Neljän journal-artikkelin käsikirjoitusta syntyi siten, että
empirian analysointi ja artikkelin käsikirjoituksen teko eivät syntyneet heti empiirisen tiedon keräämisen ja
teoreettisen tutkimuskehikon luomisen jälkeisessä sprintissä, vaan vasta myöhemmin. Näiden kahden
vaiheen väliin jäi siten muitea sprinttejä. Tällä tavalla syntyneet artikkelit olivat ehkä laadullisesti Fast Coinsin
parhaita, koska pienet paussit näyttivät tekevän artikkeleille hyvää. Loput Fast Coinsin kolme journal268

artikkelia sekä kaikki hankkeen konferenssipaperit syntyivät perinteisellä tutkimusmallilla pidemmän ajan
kuluessa. Lähes kaikista journal-artikkeleista tehtiin käsikirjoitukset myös suomeksi, koska sen uskottiin
palvelevan paremmin käytännön toimijoita. Saadun palautteen sekä artikkelilatausten perusteella tämä
uskomus näytti pitävän paikkansa.
2.5 Perustutkimus sprinttimallissa
Edellä esitetty malli tuotti tutkittavasta ilmiöstä eri tulokulmista pääasiassa soveltavan tutkimuksen
tieteellisiä artikkeleita. Eri tulokulmia yhdistämällä yhteisöllisen, nopean ja kokeilevan kehittämisen ilmiöstä
muodostui hankkeen aikana kuitenkin kokonaisymmärrys, joka palvelee perustutkimusta. Tästä
kokonaisuudesta syntyi hankkeessa myös journal-artikkeli, jossa arvioidaan yhteisöllisen nopean ja
kokeilevan kehittämisen roolia innovaatiotoiminnan kentässä. Tällä tavalla syntyvä perustutkimus toimii
todennäköisesti yleisemminkin, koska kokonaisuuden ymmärtäminen tarjoaa mahdollisuuden luoda
innovatiivisia näkökulmia ja kilpailuetua pitkällä tähtäimellä. Lisäksi Fast Coinsissa pari tutkijaa saavutti
kansainvälisessä mittakaavassakin korkean tason teoreettisen ja empiirisen ymmärryksen tutkitusta ilmiöstä.
Syntynyttä tietämystä hyödynnettiin jo vuoden 2014 alussa osallistumalla Työ- ja elinkeinoministeriön
tekemään selvitykseen nopean ja kokeilevan kehittämisen roolista suomalaisessa innovaatiopolitiikassa. Fast
Coinsissa syntyneeksi strategiseksi näkökulmaksi voi mieltää myös hankkeessa kokeilutetun yhteisöllisen,
nopean ja kokeilevan tutkimuksen toimintamallin, joka on uusi avaus ainakin julkisen Tekes-tutkimuksen
kentässä. Tästä kertoo myös se, että koko Tekesin SUJU-ryhmä (Suuret yritykset ja julkiset organisaatiot)
kuunteli lähes 1.5 tuntia korvat höröllä Fast Coinsissa saavutettuja tuloksia. Tähän liittyy myös Talouselämälehden debaatti-palstalle tehty kirjoitus (kuva 2).
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Kuva 2. Talouselämä-lehdessä julkaistu artikkeli (Talouselämä 15/2014).

3.YHTEISÖLLISEN, NOPEAN JA KOKEILEVAN KEHITYKSEN JA TUTKIMUKSEN HAASTEET
Asiat eivät menneet Fast Coinsissa, kuten elokuvissa. Ensimmäiset neljä kuukautta meni suurelta osalta
tutkijoista totutellessa sprinttimalliin. Lopulta 60 % fastcoinsilaisista sopeutui hyvällä tai tyydyttävällä tasolla
sprinttimalliin. Näistä ainoastaan kaksi henkilöä toteutti sprinttimallilla koko hankkeen läpi. Loput 60 %:sta
pääsivät välillä rytmiin kiinni – vain pudotakseen myöhemmin kyydistä. Huomioitavaa on, että monelle ei
tähän ollut edes mahdollisuuksia pienen työaikamäärän takia. Henkinen paine oli kuitenkin vähintään yhtä
tärkeä syy. Hankkeen aikana järjestettiin kolme ”hengähdys-/lukusprinttiä”, joiden aikana tutkijoiden oli
mahdollisuus koota ajatuksia sekä lisätä teoreettista tietämystä yhteisöllisestä, nopeasta ja kokeilevasta
kehittämisestä. Toisaalta kaksi jatkuvasti sprinttimallilla toiminutta henkilöä tuotti 80 % Fast Coinsin
tuloksista, mikä kertoo omaa kieltään sprinttimallin potentiaalista, jos sen mukaan pystyy toiminaan. Nämä
henkilöt kuitenkin käyttivät Fast Coinsin palkkabudjetista yhteensä vain noin 30 %.
On muistettava, että Fast Coinsissa oli mukana varsin sekalainen seurue eri tietämysalojen professoreita,
tohtoreita,
diplomi-insinöörejä
sekä
valmentajia/opettajia.
Mukaan
mahtui
myös
yksi
kuvataiteilija/korumuotoilija ja yksi teollinen muotoilija. Jälkikäteen ajatellen Fast Coinsissa tutkittava ilmiö
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eli yhteisöllinen, nopea ja kokeileva kehittäminen ei ollut kaikille tutkijoille tarpeeksi tuttu. Tämän johdosta
heillä oli vaikeuksia tutkia ilmiötä – puhumattakaan siitä, että he olisivat kyenneet käyttämään samantyylistä
mallia omassa tutkimustyössään. Lopulta 25 % Fast Coinsin tutkijoista tutki yhteisöllistä, nopeaa ja kokeilevaa
kehittämistä perinteisellä, ennakkosuunnitteluun perustuvalla, tutkimusmallilla. Yhteisölliseen, nopeaan ja
kokeilevaan kehittämiseen parempi perehtyminen olisi vaatinut oman vapaa-ajan käyttöä opiskeluun, eikä
siihen paria poikkeusta lukuun ottamatta ollut intoa. Toiset 25 % alkuperäisistä fastcoinsilaisista vetäytyi
hankkeesta suosiolla pois tai jättäytyi/joutui jäämään työkuorman takia suunniteltua huomattavasti
pienempään rooliin. Näiden tilalle palkattiin hankkeen aikana kaksi uutta tutkijaa, mikä oli jo sinänsä
saavutus. Liian usein hankkeissa yritetään kituuttaa loppuun asti puutteellisesta osaamisesta, ajasta ja
motivaatiosta huolimatta.
Miksi sprinttimalli ei toiminut Fast Coinsissa toivotulla tavalla?
Sprinttimallin käyttöä tutkimuksessa ei ollut kirjoitettu Coinsin tutkimussuunnitelmaan sisään, joten se tuli
tutkijaporukalle yllätyksenä. Joulukuun puolivälissä 2012, pari viikkoa ennen Fast Coinsin alkua, hankkeen
projektipäällikkö kiinnostui ketterästä kehittämisestä, tilasi siitä Scrum-filosofiaa käsittelevän kirjan ja luki
sen läpi samalla muotoillen Scrumista yksinkertaistetun version Fast Coinsiin. Ensimmäinen versio sisälsi
toimintamallista noin viiden sivun kuvauksen, joka briifattiin nopeasti Fast Coins-porukalle ja otettiin
käyttöön heti vuoden 2013 alusta tammikuun sprinttiin. Spinttimallin käyttöön otto oli itsessään nopeaa ja
kokeilevaa kehittämistä. Suuren ennakkosuunnittelun sijasta mallia alettiin käyttää heti ja kerätä siitä
käyttökokemuksia. Saatujen kokemusten perusteella mallia säädettiin tulevien kuukausien aikana. Samalla
pyrittiin muokkaamaan ihmisten ajatusmalleja kohti nopeampaa ja kokeilevampaa tutkimustoimintaa. Osa
tutkijoista yritti vängätä mallia väkisin takaisin ennakkosuunnittelun suuntaan pyrkimällä viemään läpi
useampia suunnittelusprinttejä peräkkäin ennen tekemisen aloittamista. Neljän kuukauden mallin ja
mielenmallien muotoilun jälkeen oli pakko lukita sprinttimallin pääperiaatteet, vaikka kaikki tutkijat eivät
olleet vielä täysin sinut mallin kanssa. Tämänkin jälkeen sprinttimallia toki hienosäädettiin hankkeen aikana.
Jälkikäteen ajatellen sprinttimallin käyttö olisi pitänyt perustella paremmin heti alkuun. Toisaalta perustelua
tuli tehtyä paljon myöhemmässä vaiheessa, eikä sekään auttanut kaikkien kanssa. Syy tähän oli hitaasti
muuttuvissa mielenmalleissa. Käytännössä sprinttimallin käyttö olisi vaatinut ihmisiltä nopeaa muutosta
suunnittelukeskeisestä tutkimuksesta tekemislähtöiseen tutkimukseen. Erityisesti epävarmuus tulevasta
aiheutti osalle tuskaa. Ei ollut totuttu siihen, että suunnitelma rakentuu inkrementaalisesti ja elää siten koko
ajan. Tutkijoiden mielenmallit, metodologinen osaaminen sekä työskentelytavat tulisikin huomioida paljon
paremmin jo tutkijoiden rekrytointivaiheessa, sillä hankkeet ovat usein liian lyhyitä isommille muutoksille.
Tutkijakandidaatit tulisikin laittaa jo hankkeiden valmisteluvaiheessa tekemään pienimuotoista
tutkimustyötä, jotta kullekin luontaiset työskentelytavat, mielenmallit sekä metodologinen osaaminen
selviäisivät. Pelkästään kirjoitettu teksti ja puhutut asiat eivät näitä paljasta. Fast Coinsin tapauksessa
tällaisen huomioiminen tutkijarekrytoinnissa ei kuitenkaan olisi ollut mahdollista toteuttaa, koska päätös
sprinttimallin käytöstä tuli vasta hankkeen alkamisen alla. Edellä esitetty ei tarkoita sitä, että kaikkien
tutkijoiden pitäisi olla samasta puusta veistetyt. Fast Coinsissa ainoat yhteiset nimittäjät kaikille olivat
tutkimusteema eli yhteisöllinen, nopea ja kokeileva kehittämisen, ja sprinttimallin käyttö tutkimuksen
tekemisessä. Vapausasteita tehdä tutkimustyötä oli kyllä riittävästi tämän jälkeenkin olemassa – osalle ehkä
jopa liikaa. Fast Coins-hanke opettikin projektipäällikölle paljon moninaisuuden johtamisen tarpeellisuudesta
ja hän tulee paneutumaan tähän alueeseen jatkossa huomattavasti enemmän – kuten myös
tutkijarekrytointiin.
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Yksi olennainen ongelma sprinttimallin vajaatoiminnalle oli se, että hankkeen alussa luvatut tutkijaresurssit
eivät pitäneet kaikkien kohdalla lainkaan paikkaansa. Projektipäällikkö keräsi heti hankkeen alussa,
tammikuussa 2013, kaikilta tutkijoilta kuukausikohtaisen arvion, kuinka paljon he pystyisivät käyttämään
työaikaa Fast Coinsiin. Ensimmäisten muutamien kuukausien aikana lähes 70 %:lla tutkijoista työaika oli
arvioitu yli. Oli tyypillistä, että esimerkiksi luvatun kahden viikon sijasta tutkija pystyikin käyttämään
hankkeeseen vain viikon tai sitä vähemmän kuukaudessa. Tämä söi luonnollisesti pohjan sprinttimallilta.
Koska sprinttien onnistumiseen tarvittiin kaikkien tiimiläisten työpanosta niin tietäähän sen, miten
sprinteissä kävi yhden tai useamman henkilön pystyessä käyttämään sprinttiin aikaa alle puolet
suunnitellusta ajasta. Käytännössä sprinttiä ja tutkimusta kyllä suunniteltiin kovasti, mutta aikaa tekemiseen
ei enää kunnolla riittänyt.
Hankkeen ensimmäisten kuukausien aikana tuli selväksi, että kaikkien ihmisten työaikaa ei saa luotettavasti
tietoon, vaikka siitä huomautettiinkin useaan otteeseen. Tähän näytti olevan kaksi pääsyytä. Ensiksi,
resurssihallinta oli retuperällä. Kun tutkijalla oli monta hanketta käynnissä yhtä aikaa päälle vielä erilaisia
opetus- ja hallintotehtäviä, niin kukaan ei tiennyt kunnolla käytettävissä olevaa resurssia. Fast Coins näytti
kärsivän tästä uutena hankkeena selvästi. Toinen, edelliseen läheisesti liittyvä, syy oli Fast Coinsin
matriisiorganisaatiossa, joka koostui kolmesta tutkimusyksiköstä. Tutkimusyksikköjen vetäjät priorisoivat
alaisilleen töitä tilanteen mukaan.
Annettujen työresurssilupausten paikkansa pitämättömyys ei koskenut vain yksittäisiä sprinttejä, vaan koko
hanketta. Muutamilla henkilöillä kokonaistyömäärä hankkeessa putosi jopa 80 % suunnitellusta. Johtamisen
perusasia eli resurssien turvaaminen ei siten toiminut. Kyse tässä oli hyvin pitkälle matriisiorganisaatiolle
tyypillisestä koordinointiongelmasta. Projektipäällikkö on melko voimaton tällaisessa tilanteessa. Lisäksi eri
tutkimusyksikköjen välinen yhteistyö ja poikkitieteellisyys kasvattavat hallintoa, mikä hidastaa työntekoa.
Rakenteita pitäisi pystyä uudistamaan samalla. Kun johtajia ja hallintoväkeä alkaa pyöriä hankkeessa yhtä
paljon kuin tutkijoita, niin hälytyskellojen on soitava. Fast Coinsissakin hallinnolliset palaverit ohittivat aikaajoin työpalaverit. Hanke jakautuikin tutkimustyötä tekevien ja tutkimustyötä tekemättömien leireihin.
Yksi syy suunniteltua vähäisempiin työresursseihin olivat myös osaamisvajeet, jotka havaittiin vasta kun
hankkeessa alettiin tehdä konkreettisesti tutkimusta yhdessä. Jutustelu vielä sujui aika hyvin, mutta kun
yhteisestä tekemisestä tuli puhe, niin sitten alettiin katsella seinille. Sama on havaittu myös suomalaisessa
teollisuudessa eli kiva on ideoida yhdessä, mutta vastuunottajat ja toimeenpanijat ovat liian vähissä (Salmela
ja Happonen, 2010). Osa tutkijoita huomasi, ettei heidän lähtöosaaminen riitä yhteisöllisen, nopean ja
kokeilevan kehittämisen tutkimiseen ja siten jättäytyivät hankkeessa pienempään rooliin. Lähtöosaamisen
riittämättömyys olisi pitänyt nähdä jo rekrytointivaiheessa. Toisaalta vielä tärkeämpi asia tunnistaa
rekrytointivaiheessa on asenne uusille alueille menemiseen ja uuden oppimiseen. Hyvin harvalla Fast Coinstutkijalla oli hyvä tai erinomainen lähtöosaaminen tutkimusteemasta, mutta osa päätti hankkia osaamisen
hankkeen aikana ja osa taas ei.
Osaamisvajeet näkyivät sprinttimallilla toimiessa konkreettisesti siinä, että esimerkiksi sopivan teoriakehikon
löytäminen ja omaksuminen tiettyyn tutkimusongelmaan evät olleet monelle helppo tehtävä yhden
kuukauden aikana. Toisaalta teoreettisen näkökulman rakentaminen onnistui osalta porukasta ja siten
samoja standardeja alettiin vaatia myös muilta. Jälkikäteen ajatellen tämä oli ehkä liian kova vaatimus.
Toisaalta on muistettava että yhteen sprinttitiimiin osallistui keskimäärin kolme tutkijaa, jota olivat luvanneet
etukäteen käyttää yhteen sprinttiin työaikaa yhteensä keskimäärin seitsemän viikkoa. Tämän ajan olisi kyllä
pitänyt riittää yhdessä tekemällä. Mutta kuten edellä todettiin, niin työaikalupaus ei pitänyt paikkaansa ja
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yhtäkkiä seitsemästä viikosta olikin enää jäljellä vain puolet. Yksi ongelma oli myös siinä, ettei yhteistyö
toiminut tiimien sisällä riittävän hyvin. Kemiat eivät aina kohdanneet, mutta mukana oli myös
joustamattomuutta sekä yrityksen puutetta ymmärtää uusia asioita.
Tutkimusyksiköiden vetäjät eivät hakeneet aktiivisesti uusia työntekijöitä hankkeessa pienempään rooliin tai
kokonaan poisjääneiden tilalle. Hanke oli sen verran lyhyt, ettei vetkutteluun ollut aikaa. Kun
projektipäällikkö meni suosittelemaan henkilövaihdoksia, niin lähes aina syntyi kitkatilanne. Sama toistui
monissa muissakin muutosta vaativissa asioissa hankkeen aikana. Projektipäällikön oli todella vaikeaa
vaikuttaa asioihin, vaikka se olisi ollut lopputuloksen kannalta tärkeää. Ennemmin oltiin valmiita tekemään
vaikka huono tulos kuin tehdä muutoksia. Tähän liittyi myös se, että yksiköiden talouden ollessa tiukkaa työt
haluttiin kuitenkin ensisijaisesti allokoida olemassa olevalle väelle – oli heillä sitten Fast Coinsiin vaadittavaa
osaamista ja motivaatiota tai ei. Toisaalta vääntöjen jälkeen kuitenkin saatiin hankkeen aikana kaksi uutta
tekijää mukaan, millä oli iso merkitys hankkeen hyvän lopputuloksen saavuttamisessa. Kannatti siis painia,
vaikka muutamat henkilösuhteet tulehtuivatkin näiden seurauksena jopa lopullisesti. Muutostarpeet
hankkeessa johtuivat paitsi väärinarvioiduista resusurreista, niin myös tutkimuksen painotusten muutoksista
hankkeen aikana. Tarkoitushan oli ensin hankkeen alkuosassa kartoittaa parhaita tutkimusteemoja
yhteisöllisestä, nopeasta ja kokeilevasta kehittämisestä. Ja sitten kun nämä löydettiin, niin alkuperäinen
osaamisresurssi ei aina kunnolla kohdannut loppuhankkeessa vaaditun osaamistarpeen kanssa. Tämän takia
olisi pitänyt heti sprinttimallin käyttöönoton yhteydessä viestiä tutkimusyksiköiden vetäjille paremmin
nopean ja kokeilevan tutkimuksen mahdolliset vaikutukset organisoitumiseen. Tässä projektipäällikkö teki
huomattavan virheen, monien muiden virheiden ohella.

4.OPIT – KUINKA OLISI PITÄNYT TOIMIA
Kuinka sprinttimallin olisi sitten voinut saada toimimaan sekä kehittämisessä että tutkimuksessa? Tämä
voidaan jakaa tiimin rakentamiseen ja sitouttamiseen, käytettävissä olevien resurssien varmistamiseen sekä
henkilökohtaisen osaamisen ja motivaatioon selvittämiseen. Sama koskee sekä koko projektia että yksittäisiä
sprinttejä. Ensiksi, täytyisi varmistaa koko projektin tasolla ennakkoon paremmin, että ketkä tutkijat, millä
työpanoksella ja missä roolissa osallistuvat projektiin ja sen alla sprintteihin. Erityisesti
matriisiorganisaatioissa tähän tulee kiinnittää huomiota. Jos resurssilupaukset eivät toimi, niin kaikki muut
asiat ovat vähäpätöisiä onnistumisen kannalta. Ennen hankkeen varsinaista kick-offia olisi ollut hyvä pitää
avainhenkilöiden välinen sitoutumispalaveri, johon olisi osallistunut Tekesin vastuuhenkilö, hankkeen
projektipäällikkö sekä kunkin tutkimusyksikön vastuuhenkilöt. Tässä tapaamisessa käytäisiin yhdessä läpi
koko hankeorganisaatio tutkimusyksikkö ja henkilö kerrallaan. Tässä palaverissa olisi pitänyt käydä läpi myös
käytettävä sprinttimalli ja sen vaikutukset Fast Coins-tutkimukseen. Tutkimuksen sprinttitasolla tarkastellen
tiimien rakentamiseen olisi keskityttävä paremmin eli ketkä ovat mukana ja missä roolissa, jotta sprintin
tavoitteeseen kyetään vastaamaan. Lisäksi tiimien sisällä olisi keskityttävä arvioimaan, mitä sprintissä
ehditään oikeasti tehdä. Toiseksi, hankkeessa ja myös yksittäisissä sprinteissä on varmistettava hyvä
osaamien eli mukana tulisi olla riittävän kovan tason ammattilaisia tai vähintäänkin sellaisia henkilöitä, joilla
on vahva motivaatio kehittää itseään. Ideointi-/visiointisprintteihin oli helpompi kenen tahansa osallistua
kuin tutkimus- ja kehityssprintteihin, joissa vaadittiin tekemistä. Lisäksi sprintin reflektointi jäi liian vähäiseksi
– johtuen sekä aikapulasta että reflektointiosaamisen ja -asennoitumisen vajeesta. Toisaalta kaikki eivät
ymmärtäneet sitä, että sprinttimalli vaatii jopa enemmän suunnittelua kuin suureen etukäteissuunnitteluun
pohjautuvat toimintamallit. Suunnittelu vaan tapahtuu joustavammin pienemmissä paloissa
inkrementaalisesti. Lisäksi sprinteissä tarvitaan parempia vuorovaikutustaitoja eri osaamisalueiden ja
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henkilöiden rajapinnoissa. Tämä on erityisen tärkeää poikkitieteellisissä tiimeissä, joita Fast Coins sisälsi. Kun
yhden henkilön vastuu, niin seuraavan pitäisi pystyä jatkamaan siitä mahdollisimman jouhevasti. Yleensä
juuri rajapinnoissa vaaditaan venymistä, joustamista sekä toisten kuuntelemista ja ymmärtämistä.
Diskuteerausta olisi tarvittu paljon enemmän toisten ymmärtämiseksi.

5.OPIT LAAJEMMASSA MITTAKAAVASSA
Tekes-hankkeissa on painotettu viime vuosina huomattavasti poikkitieteellisyyttä. Sen voi kuitenkin tehdä
helpolla ja väärällä tai vaikealla ja oikealla tavalla. Kyse on itsestään selvästä asiasta, mutta toimenpiteitä ja
uusia työskentelytapoja tarvitaan poikkitieteellisen yhteistyön saamiseksi toimimaan kunnolla. Helppo ja
väärä tapa on rakentaa hankkeeseen eri tieteenalojen tutkijoille täysin erilliset työpaketit. Näiden pakettien
välillä ei ole välttämättä lainkaan yhteistyötä tai se on vain hyvin marginaalista. Kyse ei ole tällöin
poikkitieteellisestä tutkimuksesta sen varsinaisessa merkityksessä. Vaikea ja oikea tapa on luoda aito
poikkitieteellinen ryhmä, joka tekee yhdessä tutkimustyötä jatkuvasti. Tämän saaminen toimimaan
käytännössä ei ole helppoa. Se vaatii aikaa mm. yhteisten käsitteistöjen luomisessa. Fast Coinsissa käytettiin
tässä apuna tarinankerrontaa ja esimerkkitapauksia heti hankkeen alkupuolella, jonka avulla päästiin
tieteenalakohtaisesta jargonista eroon ja luotiin porukalle yhteinen kieli. Jälkeenpäin ajatelleen tätä olisi
pitänyt hyödyntää hankkeessa vielä enemmän. Esimerkiksi ruotsalaiset hallitsevat yhteisen ymmärryksen
luomisen erilaisten ihmisten välillä huomattavasti suomalaisia paremmin – ehkä diskuteerauksen ansioista.
Vaikeuksista huolimatta sprinttimalli osoittautui toimiessaan tehokkaaksi myös tutkimusprojektissa.
Julkaisuja näyttää syntyvän tällä mallilla huomattavasti perinteistä tutkimuksenteon mallia enemmän. Lisäksi
tutkimuksen laatu säilyi kokemuksen perusteella vähintään entisellään. Laadun ja nopeuden suhde on tietyllä
tavalla kiistanalainen. Toisaalta nopeus voi parantaa tutkimuksen laatua, kun työ tehdään intensiivisemmin.
Tällöin asiat eivät unohdu välissä, joten kertaamista ei tarvita. Toisaalta nopeus voi heikentää laatua, kun
pohdiskelutauot puuttuvat. Usein tutkija näkee aiemmin kirjoitetun asian myöhemmin uudella tavalla ja
pystyy sitä kautta parantamaan tutkimuksen laatua. Näitä kumpaakin mallia hyödynnettiin Fast Coinisssa.
Osa journal-julkaisuista syntyi peräkkäisissä sprinteissä kahden kuukauden aikana eli todella intensiivisesti.
Osassa journal-julkaisuissa oli usean kuukauden väli ensimmäisen ja toisen vaiheen välillä. Tällöinkin
tieteellinen julkaisu syntyi kahdessa sprintissä, mutta ei peräkkäisissä. Lisäksi Fast Coinsissa syntyi julkaisuja,
jotka tehtiin perinteisesti usean kuukauden ajanjaksolla, tasaisesti työstäen. Näiden toimintatapaerojen
vaikutuksia tutkimuksen laatuun voi periaatteessa vertailla keskenään, mutta helppoa sei ei ole. Tutkimusten
suhteellista laatua on ylipäätänsä vaikea mitata ja vertailla. Fast Coinsissa otettiin se vähimmäislaatutavoite,
että tieteellisissä artikkeleissa pyrittiin JUFO (Julkaisufoorumi) -luokituksessa vähintään 1-tasolle. Tällä tavalla
heikoimman laatuluokituksen journal-lehdet putosivat pois kuvioista. Tämän artikkelin kirjoitushetkellä ei
vielä tiedetä, mitkä julkaisuista menevät läpi pienimmin muutoksin journal-lehtiin, joka sekin kertoo tietyllä
tavalla tutkimuksen laadusta. Myöskään sitä ei tiedetä, että yritetäänkö osaa artikkeleista saada JUFOluokituksen 2- tai 3-tason journaleihin. Toivottavasti näin tulee käymään.
Vaikka Fast Coinsissa syntyykin paljon journal-artikkeleita, niin määrä ei kuitenkaan ollut itseisarvo.
Tutkimusmaailmassa näkee paljon sitä, että samat kirjoittajat tekevät monta hyvin samankaltaista artikkelia
samasta teemasta. Tähän paperitehtailuun ei Fast Coinsissa lähdetty, vaan tavoite oli tehdä mahdollisimman
paljon toisiaan täydentäviä artikkeleita, jotka auttaisivat muodostamaan kokonaiskuvan tutkitusta
yhteisöllisen, nopean ja kokeilevan kehittämisen ilmiöstä. Fast Coinsissa päästiinkin muutaman tutkijan
voimin maailman luokan osaamiseen tutkitusta ilmiöstä, mikä on varmasti kilpailuetu tulevaisuudessa.
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Seuraava askel on saada vietyä tämä tietämystä eri toimialoilla käytäntöön sekä alkaa teoretisoimaan ilmiötä
syvällisemmin. Toisaalta Fast Coinsissa kokeiltiin ehkä maailmassa ensimmäisenä yhteisöllistä, nopeaa ja
kokeilevaa julkista tutkimusta, mikä voi itsessään olla merkittävä uusi avaus.
Mitä sitten odotamme Fast Coins-tulosten perusteella tulevaisuudessa yhteisöllisestä, nopeasta ja
kokeilevasta kehittämisestä ja tutkimuksesta? Kehittämisen osalta sitä, että miten tärkeäksi osaksi se nousee
Suomen innovaatiopolitiikassa ja myös maailmalla. Tutkimuksen osalta sitä, että miten Tekes reagoi nopean
ja kokeilevan tutkimuksen avaukseemme. Kokeileeko se esimerkiksi jossain tulevassa haussaan hankkeiden
kilpailuttamista keskenään myös hakuvaiheen jälkeen eli arvioi, mitkä hankkeet tulisi kuopata ja mitkä saavat
jatkaa. Lisäksi on kiinnostavaa nähdä, kuinka yhteisöllinen, nopea ja kokeileva tutkimus vaikuttaa
tutkimuksen laatuun. Ylipäätänsä tällaisesta tutkimuksesta tarvitaan lisää tietämystä, että minkä tyyliseen
tutkimukseen se voisi erityisesti sopia. Heitetään tässä hypoteesiksi, että se voisi toimia hyvin design
sciencessä / konstruktiivisessa tutkimuksessa ja abduktiivisen päättelyn logiikassa, joissa teoria ja käytäntö
käyvät keskenään jatkuvaa iteratiivista keskustelua. Siten sprintit voisivat vuorotella teoreettisen ja
empiirisen näkökulman välillä. Kuvassa 3 on esitetty abduktiivisen logiikan periaate verrattuna deduktiiviseen
ja induktiiviseen logiikkaan. Kuvassa on mallinnettu myös nopean ja kokeilevan tutkimuksen istuvuutta
abduktiiviseen päättelyyn. Yhteisöllisyys tässä mallissa voi tarkoittaa esimerkiksi saman ilmiön tutkimusta
poikkitieteellisesti eri tutkijoiden toimesta eri tulokulmista.

Sprintit

Kuva 3. Abduktiivisen päättelyn istuminen nopeaan ja kokeilevaan tutkimukseen.
Tekesin väellekin voi antaa tässä samalla vähän sapiskaa. Asiantuntijat käyttävät huomattavasti aikaa
ohjelma- ja hakuvalmisteluihin sekä rahoituspäätösten tekemiseen. Itse tärkein kuitenkin unohtuu liian usein
eli olla asiantuntijan roolissa myös hankkeen aikana ja aidosti ohjata hanketta paremmaksi. Tekesin
asiantuntijoilla olevaa osaamista pitäisikin saada paremmin hankkeiden tukiresurssiksi. Fast Coins on ollut
iHubin (Value Innovation Hub) ohella ensimmäinen hanke, jossa Tekes-yhteyshenkilö on ollut aidosti
innostunut hankkeesta artikkelin kirjoittajien yli 10 Tekes-hankkeen kokemuksen perusteella.
Sisältöön panostamisen lisäksi Tekes-väen olisi hyvä keskittyä erityisesti hankkeiden alkuun eli katsoa,
vastaavatko suunnitelmassa luvatut henkilöresurssit todellisuutta. Ja vaikka vastaisivatkin, niin vasta teot
lopulta merkitsevät. Tämän takia hankkeet olisi hyvä kilpailuttaa muutamia kertoja hankkeiden aikana –
ainakin osassa hauista. Esimerkiksi hankkeiden alkupäässä tapahtuvat kilpailutukset saisivat hankkeet
varmasti nopeammin liikkeelle. Nykymallissa alku menee liikaa ihmetellessä, mikä voi vaikuttaa lopulta koko
hankkeeseen vahingollisesti. Tämä ei tarkoita ainoastaan tutkijoiden menetettyjä työkuukausia, vaan myös
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menetettyä motivaatiota. Hankkeiden keskinäinen vertailu ei todellakaan ole helppo tehtävä.
Julkaisumäärän ja -laadun (perustuen JUFO-luokitukseen) mittaaminen on yksi tapa, mutta se ei yksistään
riitä. Ennen kaikkea tekemisen meininki pitäisi saada arvioinnissa esiin moniulotteisesti tarkastellen.
Projektipäälliköt ovat usein hyviä puhumaan ja kirjoittamaan, mutta pelkästään heidän sanaan ei kannata
luottaa. Hankkeen tutkijoilta ja ohjausryhmän elinkeinoelämän edustajilta kysymällä olisi todennäköisesti
saatavissa arvokasta tietoa melko helpostikin. Edelleen ilmenee sellaista pelleilyä, missä etenemistä
arvioidaan vain käytetyn budjetin mukaan. Tutkijoiden esittämät %-arviot tutkimuksen tilastakaan eivät
toimi, sillä jos tutkimus on myöhässä, niin todellinen tila yleensä kaunistellaan prosenteilla. Moni myös
sanoo, että tutkimustulokset muotoutuvat huippuunsa vasta hankkeen lopussa. Tämä on usein totta, mutta
raaka-ainetta eli tässä tapauksessa välituloksia ja tutkijoiden motivaatiota eri vaiheessa tutkimusta olisi hyvä
arvioida. Tekes-edustajat voisivat käydä tekemässä myös pistoiskuja hankkeen sisäisiin tutkijapalavereihin.
Niistä näkee aika hyvin, millä tavalla hommat todellisuudessa ovat. Tässä artikkelissa ei ole vielä suoraan
esittää valmista sapluunaa eri hankkeiden tilanteen arvioimiseksi, mutta sellaisen luominen on kyllä
mahdollista, jos sitä lähtevät tekemään kokeneet ja aidosti kehitystä haluavat projektipäälliköt yhdessä
Tekes-asiantuntijoiden kanssa.
Otetaan lopuksi vielä muutama sana ohjausryhmän toiminnasta. Fast Coinsissa ohjausryhmän organisaatiot
seurasivat keskimäärin melko hyvin hankkeen etenemistä ja olivat mukana ohjausryhmätyöskentelyssä.
Monelle organisaatioista yhteisöllisen, nopean ja kokeilevan kehittämisen teemat olivat kuitenkin niin uusia,
ettei konkreettisiin toimenpiteisiin organisaatioiden sisällä kovin selkeästi päästy. Selvästi eniten yhteistyötä
tehtiin HUB logisticsin, Kalevala Korun ja Deskartesin kanssa. Tätä edesauttoi se, että nämä organisaatiot
satsasivat oman henkilöstönsä aikaa hankkeeseen. Lisäksi positiivista oli se, että Idealmainos alkoi hyödyntää
hankkeen aikana sprinttimallia. Ideascoutin ja Savonian kanssa yhteistyötä tehtiin tyydyttävällä tasolla.
Esimerkiksi 3D-tulostuksen työpaja pyörillä yhdessä Ideascoutin kanssa oli ihan hyvä kokeilu, vaikkei se
vetänytkään yleisöä odotetulla tavalla. Toisaalta moni ohjausryhmän organisaatioista sanoi jo heti hankkeen
alussa, että ne ovat mukana ennen kaikkea uutta tietoa hankkimassa. Näistä organisaatioista hankkeeseen
osallistui käytännössä vain yksi henkilö, joka sai ohjausryhmäntapaamisissa, yritysvisiiteissä sekä hankkeen
blogista. Kahdesta ohjausryhmäorganisaatiosta (Ramboll management consulting, Saurum) ja Beneq/Planar
yhteyshenkilö vaihtui hankkeen aikana henkilöiden siirtyessä muihin tehtäviin. Beneqin tapauksessa kävi
siten, että Beneq osti hankkeen alla Planarin Suomen yksikön liiketoiminnat, eikä Planarin alkuperäinen
yhteyshenkilö enää jatkanut enää Beneqilla. Kuten usein käy, niin alkuperäisten yhteyshenkilöiden
paikkaaminen kesken julkisen tutkimuksen hanketta on vaikeaa. Näin käy yleensä varsinkin silloin, kun
organisaatio on hakemassa hankkeesta uuta tietämystä yhden henkilön voimin.
Digikorujen kehittämisen suhteen hankkeen koruyritykset, Kalevala Koru ja Saurum, olivat varovaisen
kiinnostuneita digikoruista, mutta ainakaan hankkeen aikana ei vielä ryhdytty konkreettisiin toimenpiteisiin.
Kalevala Koru kuitenkin panosti varsinkin hankkeen alkupuolella hyvin digikorujen ideointiin. Käytännössä
koko johtoryhmä oli aktiivisesti mukana. Hankkeen loppupuolella digikorujen innovointiin kytkeytyivät
lopulta mukaan enemmän ohjausryhmän ulkopuoliset organisaatiot ja henkilöt. Erityisesti Eksote oli erittäin
aktiivinen ja sen henkilöstöä kiinnosti paljon myös uudet innovointimenetelmät. Tämä kertoo mm. siitä, että
hanketta suunniteltaessa ei välttämättä laina löydy kaikkein sopivimmat organisaatiot mukaan. Vasta
tekeminen näyttää, mihin suuntaan mennään.
Yksi tämän artikkelin tekoa inspiroivista näkökulmista oli se, ettei tutkijoista ole yrittäjiksi, mutta tutkijat
kuitenkin saattavat pantata tutkimuslöydöksiään, jottei kukaan muukaan niistä hyötyisi. Tämä haastettiin
Fast Coinsissa jo olosuhteiden pakosta. Kun digikoruille ei löytynyt olemassa olevista yrityksistä suoranaista
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eteenpäin viejää, niin pari Fast Coins-tutkijaa kehitti digikorukonsepteja sekä niihin liittyviä palveluita,
liiketoimintamalleja ja markkinointimateriaaleja hyvin yrittäjämäisesti. Tätä kautta he saivat samalla
huomattavasti keskimääräistä laajempaa ja syvällisempää tutkimusdataa, mikä näkyy myös syntyvien
tieteellisten artikkeleiden määrässä ja toivottavasti myös laadussa. Aika näyttää, syntyykö heille jatkossa
tämän päälle digikoruista myös yritystoimintaa. Vähintäänkin yrittäjämäinen innovaatiokäyttäytyminen eli
effektuaalinen toiminta tuli hyvin tutuksi sekä käytännössä että teoriassa. Lisäksi kehitetystä IdeaRikastamoKonseptiTakomo-palvelusta valunee jotain oppia ainakin yhden Fast Coins-tutkijan liiketoiminnan
kehittämiseen. Tämän tyylisiin asioihin tulisi Tekesinkin suunnasta kannustaa paljon enemmän, mikäli
hankkeissa syntyy sellaisia tuloksia, joita olemassa olevat yritykset eivät lähde aktiivisesti hyödyntämään.
Monessa tutkijassakin on yrittäjäpotentiaalia, mutta sitä saattaa joutua potkimaan kannustamalla esiin.
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3.13 Yhden sprintin tarina – Digikorujen alkuideoinnista leijonan luolaan
Erno Salmela, Marika Hirvimäki, Ivary Vimm ja Ari Happonen

1.Johdanto
Kuten edellä on tullut esille, niin Fast Coins-hankkeessa käytettiin ketterästä kehittämisestä tuttua kokeilevan
kehittämisen ja tutkimisen mallin sprinttimallia. Tässä luvussa esitetään yksi kuukauden mittainen
innovointisprintti, josta kerättiin samalla tutkimusdata tieteelliseen artikkeliin. Tieteellinen artikkeli tästä
esitettiin tämän raportin kappaleessa 2.5 Aikataulupaineesta potkua vai haittaa innovointiin. Tämä on hyvä
esimerkki niistä muutamista tieteellisistä artikkeleista, jotka syntyivät kahdessa kuukaudessa. Ensimmäinen
kuukausi sisälsi tutkimusdatan keräämisen innovointi-casesta sekä tieteellisen viitekehyksen
(aikataulupaineistettu innovointi) valinnan. Toisena kuukautena analysoitiin tutkimusdata sekä kirjoitettiin
tieteellinen artikkeli. Tässä kappaleessa keskitytään kuitenkin käytännön innovointi-caseen eli kuinka
digikorujen alkuideoinnista päästiin kuukauden aikana leijonan luolaan asti. Kuvassa 1 on esitetty aikajanalla
sprintin tärkeimmät tapahtumat. Sprintti toteutettiin Fast Coins-hankkeen alkupuolella maaliskuussa 2013.
Päätös sprintin
aloittamisesta

5.3.

Sprinttisuunnitelman päivitys &
ideoinnin aloitus

Kulunvalvontakoruprotojen
tulostus & tilaus

21.-27.3.

12.3.
7.3.
Sprinttisuunnitelma &
tiimin kiinnitys

Parhaiden ideoiden
lähetys ennakkoon
leijonalle

18.3.

25.3.
22.3.

Ideoiden jalostuspalaveri

Saimian
TiimiDiili

Leijonanluola

28.3.
27.3.
Kulunvalvontakoruprotojen
kasaus & testaus

Kuva 1. Sprintin päävaiheet.
2.Innovointisprintin suunnittelu ja organisointi
Päätös sprintin aloittamisesta venyi hiukan kuukauden alusta. Suunnittelutyöhön päästiin tämän johdosta
kiinni vasta 5.3. Toisaalta sprintti pitäisi päättää 28.3. leijonan luolaan, koska leijona oli lähdössä sen

jälkeen pitkäksi ajaksi ulkomaille. Aikaa sprintin toteuttamiseen oli ainoastaan 16 arkipäivää eli
aikataulupaine oli ilmeinen. Haluttiin lähteä katsomaan, mitä tässä ajassa saisi aikaan.
Fast Coinsin projektipäällikkö ja sprintin omistaja, Erno Salmela, muotoili alustavan sprinttisuunnitelman,
jonka hän lähetti 7.3. sähköpostilla Marika Hirvimäelle, Heidi Piilille, Ari Happoselle, Eija Mustoselle, Mikko
Ruotsalaiselle ja Matti Manniselle, jotka olivat kertoneet olevansa kiinnostuneita sprintistä. Suunnitelma lähti
myös Pasi Juvoselle ja Ville Lehdolle, jotka olivat luvanneet järjestää Saimian osuuskunnista lisää
ideointivoimaa sprinttiin TiimiDiili-kilpailun muodossa. Lisäksi suunnitelma toimitettiin Ivary Vimmille, koska
Eija oli kertonut hänen olevan kiinnostunut tämän kaltaisista jutuista. Alla sähköposti, joka sisälsi sprintin
alustavan suunnitelman:
Tässäpä teille tietoa maaliskuun digikorusprintistä, josta kerroitte olevanne kiinnostuneita.
Aikataulupaine on kova, joten homma olisi saatava käyntiin heti ensi viikon alussa. Ensin kaikille
kysymys: kuka haluaisi ottaa tässä sprintissä taiteellisen ja operatiivisen johtajan viitan itselleen?
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Rooliin kuuluu luoda ensin kanssani tarkennettu sprinttisuunnitelma ja sitten toteuttaa se
ideointiporukan avulla sekä esitellä syntyneet digikoruideat kuukauden lopuksi leijonan luolassa Ari
Pakariselle (Noitavonni-firmasta). Pakarinen on ollut mukana korubisneksessä n. 10 vuotta. Tässä
sprintissä hän toimii leijonan roolissa arvioiden syntyneiden digikoruideoiden hyvyyttä ja
kaupallistamismahdollisuuksia.
Taiteellisen ja operatiivisen johtajan roolin lisäksi tässä sprintissä on kolme muuta roolia:
-Digikorujen ideointi, ideoiden jalostus ja ideoiden kuvaaminen (tiimit on esitetty alempana)
-Tekninen tuki (3D-suunnittelu, valmistettavuus ja elektroniikka). Tätä tarvitaan ideoinnin aikana ja
erityisesti 28.3. pidettävässä leijonan luolassa. Tähän rooliin ehdotan Mikkoa, Mattia, Marikaa ja Aria
(Happonen).
-Tutkimusdatan keruu siitä, miten prosessi etenee. Tähän ehdotan itseni lisäksi Marikaa, Aria ja Ivarya,
jotta saadaan eri organisaatiotasoilta näkemyksiä.
Sprintin tavoitteena on tuottaa tällä porukalla leijonan luolaan 5-10 laadukasta ja konseptoitua
digikoruideaa. Pakarinen leijonana sitten päättää, kannattaisiko niistä ideoista joitain lähteä viemään
eteenpäin ja millä tavalla. Lähtötietona ideoinnissa voi käyttää aikaisempia digikoruideoita (Fast Coinsväen ja Saimian kuvataideopiskelijoiden tuottamat ideat), jotka löytyvät Yammerista ja Dropboxista.
Lisäksi digikorujen ideointityötä tekee Saimian neljä osuuskuntatiimiä (yhteensä 16 henkilöä - 4
henkilöä per tiimi). Nämä tiimit tuottavat ideat yhden päivän aikana - perjantaina 22.3. Saimian tiimien
välillä on ns. tiimi-diilikilpailu, josta innovatiivisin tiimi kuittaa 1 000 eur.
Fast Coinsilaisten osalta aikataulutus:
-Ideointi alkaa heti, kun suunnitelma lukitaan – viimeistään ensi viikon alussa. Työparit muodostuvat
seuraavasti: Eija & Matti, Ivary & Marika, Mikko & Heidi, ja Ari yksin. Jokaisen työparin tavoite on
tuottaa vähintään 10 ideaa (Arilta 5 ideaa).
-Maanantaina 18.3. jokaisesta työparista kokoontuu vähintään yksi henkilö ideoiden väliarviointi- ja
jalostuspalaveriin. Jokainen työpari briiffaa siellä ideansa, jonka jälkeen ideoiden jalostus ja lopuksi eri
ideoiden priorisointi. Jatkoon valitaan esimerkiksi 10 ideaa eli 2-3 ideaa per työpari.
-Perjantaihin 22.3. mennessä työparit jalostavat jatkoon valittuja ideoita sekä kirjaavat ne auki.
Ideoita voi havainnollistaa kuvan avulla (2D/3D). Myös ideoiden bisnes-casea on hyvä pohtia.
Fast Coinsilaisten ja Saimian osuuskuntien tuottamat ideat niputetaan yhteen powerpointiin (2 slidea
per idea) maanantaina 25.3. aamupäivästä ja lähetetään sähköpostilla klo 12 Pakariselle. Yhteensä
hänelle lähtee noin 20 ideaa. Ideoiden niputtaminen on sprintin taiteellisen johtajan vastuulla.
Pakarinen antaa mahdollisesti palautetta ja karsii ideoita ennen 28.3. pidettävää leijonan luolaa. Jos
Pakarinen nappaa jostakin ideasta kiinni, niin sen jälkeen katsotaan, ketkä lähtevät viemään asiaa
eteenpäin. Samalla tutkitaan polkua bisnekseksi tai epäonnistumiseksi. Tässä voivat tulla myös
hyödynjakoasiat kysymykseen, jos idean isä ja idean jalostustiimi haluaa lähteä jatkamaan hommaa
Pakarisen kanssa.
t.Erno
Ivary otti heti seuraavana aamuna yhteyttä, että häntä kiinnostaa taiteellisen ja operatiivisen johtajan rooli.
Ivaryn nopeus, rohkeus ja ennakkoluulottomuus vastuun ottamisessa olivat erityisplussaa. Tässä kohtaa on
hyvä täsmentää, ettei Ivarya tuntenut Ernoa eikä monia muitakaan Fast Coins-porukasta ennestään. Hän oli
toki ollut mukana kaksilla Fast Coinsin järjestämillä ideatreffeillä, joten täysin uusi asia ei ollut kyseessä. Joka
tapauksessa oli rohkea veto napata vastuu yhden sähköpostiviestin perusteella. Viikonlopun jälkeen 12.3.
Erno piti Ivaryn kanssa palaverin, jossa käytiin suunnitelmaa läpi yksityiskohtaisella tasolla. Muutoksia
alustavaan suunnitelmaan tuli jonkin verran. Yksi muutos koski sitä, että digikorujen alkuideointi tapahtuisi
työparien sijasta itsenäisesti. Määrätavoitetta korjattiin samalla, koska Saimian TiimiDiili oli luvannut suuren
ideamäärän. Kukin neljän henkilön tiimin tuottaisi muutamassa tunnissa vähintään 40 alkuideaa, mikä
279

tarkoittaa keskimäärin 10 ideaa per henkilö. Ei voitu jäädä fast coinsilaisten osalta pienempään
tavoitteeseen, joten myös jokaista Fast Coins-henkilöä pyydettiin tuottamaan 10 alkuideaa. Tämä tarkoitti
seitsemän henkilön ideatiimille 70 idean kokonaistavoitetta.
Vielä suurempi muutos alustavaan suunnitelmaan verrattuna koski sitä, että päätettiin viedä sprintin aikana
yksi digikoruidea prototyyppitasolle asti. Prototypioitavaksi ideaksi valittiin kulunvalvontakoru, johon oli
innostuttu aiemmin järjestetyillä ideatreffeillä. Prototyyppien valmistustekniikaksi valittiin alustavasti 3Dtulostus. Prototyyppivalinta oli pakko tehdä heti aluksi aikataulupaineen takia. 3D-mallinnus ja -tulostus
tulisivat vaatimaan aikaa. Ivary nosti vielä entisestään vaatimustasoa eli josko protot tehtäisiinkin kolmesta
korusta – sormuksesta, solmioneulasta ja rannekorusta. ”That´s the way I wanna rock´n roll!”, sanoi sprintin
omistaja. Tästä palaverista homma lähti käyntiin. Syytä tietysti olikin, koska tässä vaiheessa oli enää 11
arkipäivää jäljellä ennen leijonanluolaa. Todellisuudessa osa ryhmästä, Ivary etunenässä, käytti aikaansa
sprinttiin myös kahtena viikonloppuna. Tämä kertoi ennen kaikkea siitä, että digikoruteema koukutti väkeä.
Toisaalta tämä kertoi myös siitä, että aikataulu oli hiukan liian kiireinen. Viikonloppu- ja iltatyöt eivät sinänsä
olleet tavoittelemisen arvoinen asia Fast Coinsissa, joten kyse oli lopulta vapaaehtoisesta panostamisesta.
Sprintissä oli siis mukana Fast Coins-tutkijoita, Saimian osuuskuntien väkeä sekä ulkopuolinen ”leijona”
arvioimassa syntyneiden ideoiden hyvyyttä sprintin lopussa. Sprintissä oli mukana yhteensä 28 henkilöä,
jotka organisoituivat seuraavasti:
Erno Salmela (sprintin omistaja & tutkimusdatan tuottaja, LUT)
Ivary Vimm (sprintin taiteellinen ja operatiivinen johtaja & tutkimusdatan tuottaja, Saimia)
Ari Pakarinen (leijona, Noitavonni): keksijä-pokerinpelaaja-korusuunnittelija, joka on suunnitellut
korun mm. Guns N´ Rosesille
Marika Hirvimäki (digikorujen ideoija ja jalostaja & tekninen tuki & tutkimusdatan tuottaja, LUT)
Mikko Ruotsalainen (digikorujen ideoija ja jalostaja & tekninen tuki, Saimia)
Ari Happonen (digikorujen ideoija ja jalostaja & tekninen tuki & tutkimusdatan tuottaja, LUT)
Matti Manninen (digikorujen ideoija ja jalostaja & tekninen tuki, LUT)
Pasi Juvonen (digikorujen ideoija ja TiimiDiilin järjestäjä, Saimia)
Ville Lehto (TiimiDiilin toinen järjestäjä, Saimia)
Eija Mustonen (välipalavereissa asiantuntijana, Saimia)
Heidi Piili (välipalaverissa asiantuntijana, LUT)
Ville-Pekka Matilainen (3D-metallitulostus, LUT)
Saimian osuuskuntien väki TiimiDiilissä (16 henkilöä)
Sprintin omistajaa kiinnosti tässä sprintissä digikorujen ideoinnin lisäksi myös se, että olisiko muutaman
viikon aikana samalla mahdollista kerätä sellainen tutkimusdata, josta saisi aikaan journal-artikkelin. Sprintin
omistaja oli ehtinyt kuulla jo useammasta tuutista, että sprinttimallilla on vaikea tai jopa mahdotonta tehdä
kahdessa kuukaudessa tieteellistä journal-artikkelia, joka olisi vähintään tasolla 1 JUFO-luokituksessa.
Sprintin omistajan sietäessä heikosti ”mahdoton”-sanaa hän otti haasteen vastaan. Miten riittävän hyvä
tutkimusdata olisi sitten saatavissa reilun kahden viikon aikana? Ainoa keino olisi olla mahdollisimman paljon
paikanpäällä havainnoimassa ja kysymässä jokaisessa tilanteessa, että mitä tapahtuu. Ja koska ihan kaikkeen
ei kuitenkaan ehtisi mukaan, niin datan keruussa käytettäisiin apuna tarinankerrontaa. Jokaiselta sprintin
organisaatiotasolta eli sprintin omistajalta, operatiiviselta ja taiteelliselta vetäjältä, ideoijilta ja tekniseltä
tuelta tulisi omat näkemyksensä sprintin etenemisestä tarinan muodossa. Tämän artikkelin loppuosa on
kirjoitettu paitsi sprintin omistajan niin myös muiden osallistuneiden tahojen näkemysten perusteella.
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Huomioitavaa kuitenkin on, ettei tämän artikkelin sisältö pelkästään riittänyt journal-artikkelissa
analysoitavaksi sisällöksi. Tämän päälle neljää sprinttiin osallistunutta henkilöä pyydettiin kirjaamaan
erikseen näkemykset kysymyksiin, jotka saatiin aikataulupaineistetun innovoinnin teoreettisesta
viitekehyksestä. Näitä näkemyksiä ei esitetä tässä artikkelissa, mutta ne on luonnollisesti analysoitu raportin
kappaleessa 2.5 esitettyyn tieteelliseen artikkeliin ”Aikataulupaineesta potkua vai haittaa innovointiin”.
3.Digikorujen ideointi ja ideoiden jalostus
Ivary ohjeisti heti sprintin suunnittelupalaverin jälkeen Fast Coins-tiimiä tuottamaan digikorujen ideoita.
Aikaa ideointiin oli käytettävissä alle kaksi vuorokautta deadlinen ollessa 14.3.
Digikorujen alkuideat
Ari, Ivary, Marika ja Pasi tuottivat kukin 10 ideaa. Lisäksi Mikolta ja Matilta tuli 5 ideaa mieheen. Heidi ja Eija
eivät ehtineet tuottamaan ideoita. Yhteensä alkuideoita syntyi siis 50. Tavoite oli 70, joten kohtuullisen
lähelle sitä päästiin – tästä kiitos mustalle hevoselle eli Pasille, joka tuotti varsinaisen ideatiimin ulkopuolelta
10 ideaa. Osa porukasta oli käyttänyt aikaisempia ideoita Yammerista ja Dopboxista inspiroimisessa ja lopulta
myös käytti osaa niistä. Vanhoista ideoista tuli 15-20 ideaa enemmän tai vähemmän lainattuna. Ideoiden
kuvaustapaa ei rajattu tässä vaiheessa liikaa. Päätavoite oli, että idean periaate olisi ymmärrettävä. Suurin
osa ideoista oli kuvattu tekstimuodossa, mutta osassa oli mukana myös kuvamateriaalia. Yksittäisten
ideoiden kuvaustavat vaihtelivat parista sanasta useisiin tekstikappaleisiin ja aina kuvakertomuksiin asti. Alla
on esitetty esimerkkejä ideoiden kuvauksen ääripäistä:
Esimerkki 1: Laserosoitin korussa - sopii luennoijille (kuva 2)

Kuva 2. Digikorun alkuidea - laserosoitinkoru.
Esimerkki 2: Koruun sovellettu lääkesäiliö digitaalisella annostusmuistutuksella. Yhä suurempi osa
ihmisistä joutuu käyttämään päivittäin yhtä tai useampaa lääkettä. Ongelmana on se, että
nykyaikaisessa kiireentäyteisessä elämässä lääkkeitä käyttävä henkilö voi helposti unohtaa ottaa
lääkkeensä. Pahimmassa tapauksessa potilas voi vaarantaa terveytensä tällä tavalla tai pitkittää
sairautta, mikä taas tietää lisäkustannuksia. Teknisesti koruun olisi sovellettu pillerirasia tai medaljongin
tapaan tila kalvossa oleville lääkkeille. Digielementtinä olisi joko yksinkertainen ajastin tai siihen
sovellettu tietokoneohjelmalla ohjattu ajastin. Ohjelmaan voisi syöttää lääkekuurin pituuden sekä
annostusmäärän, jonka mukaan korussa oleva digielementti muistuttaisi lääkkeenkäyttäjää. Korussa
olisi myös värinähälytys, mikä olisi kätevä kokouksissa tai tiloissa, joissa äänihälytys ei ole sovelias. Koru
voisi muistuttaa lääkkeenkäyttäjää myös aamulla ottamaan lääkkeen tai lääkkeet mukaansa.
Ajastimella varustetusta lääkkeensäilytyskorusta olisi kiinnostunut sekä lääkkeenvalmistajat että
lääkkeiden käyttäjät. Uskon, ettei ajastimella varustettua lääkesäilytyskorua varten tarvitsisi mitään
viranomaislupaa.
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Esimerkki 3: Satu-saunatonttu ja Olli-olohuonetonttu (kuva 3)

Kuva 3. Digikorun alkuidea - Satu-saunatonttu ja Olli-olohuonetonttu.
Ideointitapa ja ideoiden tuottokyky vaihteli ideatiimin sisällä henkilöittäin. Alla on esitetty esimerkkinä Ivaryn
näkemys omasta ideoinnistaan.
Olin mukana vuoden 2013 alussa Fast Coins-hankkeen Imatralla järjestämässä ideointisessiossa, jossa
loin 27 digikoruideaa. Kävin nyt aikaisemman materiaalin läpin etsien inspiraatioita uusille ideoille.
Kartoitin samalla ideaan liittyviä haasteita, käyttäjätarpeita sekä teknisiä toteuttamismahdollisuuksia.
Hain inspiraatiota myös netistä. Uusien ideoiden luominen ei ole helppoa, mutta ei myöskään
mahdotonta. Taistelin vastaan ajatukselle, että kaikki olisi jo keksitty. Vaikka parin päivän aktiivisen
ideoinnin aikana syntyi vain kaksi uutta ideaa, olin tulokseen tyytyväinen. Totesin itselleni, että uusien
ideoiden keksiminen intensiivisellä hakemisella on mahdollista, jos tarpeeksi haluaa. Loput kahdeksan
ideaa valitsin aiemmin keksimästäni materiaalista aikataulun painaessa päälle.
Alkuideoiden niputus ja lähetys tiimille jatkojalostettaviksi
Ivary kokosi ideat yhteen saatuaan ne tiimiltä ja laittoi kokonaispaketin porukalle takaisin kommentoitavaksi
ja jatkojalostettavaksi. 50 ideasta karsiutui Ivaryn käsittelyssä pois 14 ideaa, koska mukana oli jonkin verran
samanlaisia ideoita tai ideat eivät täyttäneet digikorun piirteitä. 36 ideaa meni siten tästä ensimmäisestä
seulasta jatkoon. Kommentointiin tiimillä oli aikaa vajaa kaksi vuorokautta – kommenttien oli tarkoitus olla
Ivarylla lauantaina 16.3. puoleen päivään mennessä. Perusteltuja muutoskommentteja tuli vain kolmelta
henkilöltä, mikä oli odotettua vähemmän. Ideoiden alkukehittelyssä olisi ollut tärkeää saada jokaiselta tiimin
jäseneltä ristiin mielipiteitä / kommentteja. Viikonloppuun venynyt palautusaika verotti kommentointia
varmasti jonkin verran. Ivary kyseli tässä vaiheessa myös ideoiden luojilta lisäselitystä niistä ideoista, joiden
tarkoitus ei selvinnyt kunnolla.
Ideoiden arviointi- ja jalostuspalaveri
18.3. pidettiin iltapäivän mittainen välipalaveri, johon osallistuivat Heidi, Eija, Ari, Ivary, Marika, Matti ja Erno.
Ivary oli valinnut omien näkemysten ja muilta tulleiden kommenttien perusteella 13 parasta ideaa
käsiteltäväksi palaverissa. Jonkin ongelman ratkaiseminen, potentiaalinen kysyntä, toteuttamismahdollisuus
ja originaalisuus olivat toimineet Ivaryn valintakriteereinä. Ivary karsi pois kliseiseltä tuntuvat ja
halpatuotteisiin rinnastettavat ideat, kuten laserosoittimen ja bilesormukset. 13 valitun idean joukkoon
pääsivät seuraavat ideat:
1. Kulunvalvontakoru
2. Lääkesäiliökoru digitaalisella annostusmuistutuksella
3. Sormuksessa oleva älypuhelimen selaus/kirjoituskynä
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Korussa oleva paikannuslaite
Potilastietokoru
Seminaarien osallistujakortti
Etäisyysmittaus sormuspari
Sormus, joka värisee puhelun tullessa
Koruun sovellettu ID-kortti
Kastelahja äänityksellä
Lähilukutekniikkaa (nfc) hyödyntävät korut
Hyttys-/hyönteis-/punkkikarkotinkoru
Räätälöity digikoru

Sprintin omistaja toimi palaverissa havainnoijan roolissa. Ensimmäinen puoli tuntia palaverista meni tietyllä
tavalla ydinasian (ideoiden arviointi ja jalostus) ohi, koska tällöin painotuttiin vain
valmistettavuusnäkökulmaan. Tärkeä asia, mutta tämän käsittelyn olisi pitänyt olla tässä laajuudessaan joko
palaverin lopussa tai kokonaan omassa palaverissa. Osa muistakin mukana olijoista näytti olevan samaa
mieltä. Toisaalta valmistettavuusnäkökulma on joka tapauksessa olennainen osa kokonaisuutta Fast
Coinsissa ja liittyi tässä palaverissa suoraan yhteen digikoruideaan eli kulunvalvontakoruun. Siten ei tässä
lopulta ihan metsään menty. Toisaalta palaverit venyvät juuri tällaisen takia tai vievät aikaa varsinaiselta
asialta. Lisäksi asiasta tietämätön porukka joutuu istumaan tyhjänpanttina, mikä syö motivaatiota.
Valmistettavuuden keskustelussa selvisi, että LUT laserin porukalla ovat omat haasteensa koruprotojen 3Dtulostamisessa. Tukimateriaalien suunnittelu on hankalaa. EOS:lta ja Deskartesilta oli kysytty apua, mutta
suunnitelmien toimitusajankohdasta ei ollut tässä vaiheessa vielä varmuutta. Lisäksi puhuttiin siitä, että
kannattaako metallisia koruprotoja ylipäätänsä ”väkisin” yrittää tehdä 3D-tulostuksella vai pitäisikö ne tehdä
ennemmin jollain muulla valmistusmenetelmällä. Myös 3D-valmistuksessa vaadittavan tukimateriaalin
irrottamisen työläydestä oli erilaisia näkemyksiä. Osan mielestä se on runsaasti aikaa vievä juttu, kun taas
osa ei pitänyt sitä merkittävästi aikaa vievänä. Markkinoilla on kuulemma vain yksi ohjelmisto, joka on
ylivoimainen tukimateriaalien optimaalisessa suunnittelussa. Sen hinta oli lähteestä riippuen 8 000 tai 15 000
eur. Oli puhetta myös siitä, että olisiko järkevä hankkia ohjelma, jos tukirakenteet aiheuttavat ongelmia
toistuvasti. Tästäkin oli eri mielipiteitä. Sitten heitettiin ajatus, että eikö tässä vaiheessa kannattaisi kokeilla
Shapewaysia kulunvalvontakorujen protojen tekemiseen. Shapewaysilta saisi 3D-tulostetut kappaleet
kymmenillä tai jopa muutamilla euroilla. Pienen muminan jälkeen päätettiin, että Ivary ja Erno hoitavat
tilauksen heti seuraavana päivänä. Haluttiin nähdä materiaalin ja kappaleiden laatu käytännössä sekä saada
tietoa Shapewaysin palveluprosesseista.
Puolen tunnin kestoisen valmistettavuustarkastelun jälkeen näytettiin pääsevän ydinasiaan eli ideoiden
arviointiin eri näkökulmista sekä ideoiden priorisointiin ja jalostukseen. Todellisuudessa parin ensimmäisen
idean esittelyn yhteydessä painottui hyvin vahvasi valmistettavuusnäkökulma. Ari mainitsi tästä välissä,
mutta kommentti ei muuttanut suuntaa. Ernon oli pakko tässä kohtaa avata suu ja kompata Aria. Tämän
jälkeen ideoita alettiin käsitellä monipuolisemmin – huomioiden myös käyttäjä- ja liiketoimintanäkökulmia.
Suomalaisille on edelleen liian tyypillistä tuotantoteknisten asioiden ylikorostaminen.
Eniten porukassa herättivät innostusta ideat kuluvalvontakorusta, lääkesäiliökorusta, korun sisältämästä
paikannuslaitteesta,
potilastietokorusta,
puhelusta
ilmoittavasta
värisevästä
sormuksesta,
kastelahjakorusta, hyttys-/hyönteis-/punkkikarkotinkorusta ja räätälöidystä digikorusta.
Ivary esitti paikanpäällä kulunvalvontakoruista (sormus, solmioneula ja rannekoru) tekemänsä 3D-mallit,
jotka olivat porukan mielestä hyviä (kuva 4). Mikko oli tätä ennen jo hankkinut kulunvalvontajärjestelmiä
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toimittavalta Fleximiltä kulunvalvontasiruja. Ivary oli huomioinut näiden sirujen muodot ja koon
korusuunnittelussa.

Kuva 4. Kulunvalvontasormuksen, -rannekorun ja -solmioneulan 3D-mallit.
3D-malleilla oli tiukka deadline, jotta tulostukset ehdittäisiin saada valmiiksi pari päivää ennen leijonan
luolaa. Varsinkin metallitulostuksen osalta oli kiire, koska tukimateriaalien suunnittelu tulisi viemään aikaa
ennen tulostuksen aloittamista. Lisäksi tulostuksessa oli suuri riski epäonnistua ensimmäisellä kerralla.
Muovitulostuksen osalta tilanne oli varmempi, eikä niin aikataulukriittinen. Tässä vaiheessa päätettiin, että
Mikko hoitaa korujen muovitulostuksen 21.3. Rosterista vastaava tulostus oli tarkoitus tehdä 22.-23.3.
Palataan näihin tarkemmin myöhemmin. Palaverissa pohdittiin myös sitä, että voitaisiinko
kulunvalvontakoruja esitellä kuukauden lopussa jonkin verran myös potentiaalisille käyttäjille Saimian ja
LUT:n tiloissa. Varsinkin Marika oli tästä ajatuksesta innostunut. Sen tarkempaa ei vielä tässä yhteydessä
sovittu.
Punkki-/hyttyskarkotinkorun yhteydessä pohdittiin erityisesti sitä, että onko luotettavaa tietämystä ja
teknologiaa olemassa punkkien ja hyttysten karkottamiseksi. Edellisessä sprintissä tehtyyn kevytprotoon oli
ostettu 5 euron äänikarkotukseen perustuva laite, josta elektroniikka revittiin kotelosta irti ja paketoitiin
uudestaan korumuotoon. Se ei ainakaan toiminut – hyttysten kanssa ei toki päästy testaamaan lopputalvesta,
mutta nettikommenteista selvisi toimimattomuus. Sitä paitsi teknisestikin laite hajosi lähes heti. No mitäpä
tuon hintaiselta värkiltä olisi odottanutkaan. Mikko ja Ivary olivat selvitelleet myös artikkelien kautta, että
onko löydetty luotettavia keinoja hyttysten karkottamiseksi. Näytti vahvasti siltä, ettei luotettavaa keinoa
ole. Äänillä ja tuoksuilla on kyllä yritetty pitää hyttysiä loitolla, mutta vähäisin tuloksin. Sitä paitsi niiden
nähtiin aiheuttavan haittaa käyttäjille. Koska Fast Coins ei sinänsä ole teknologian kehityshanke, niin
olemassa olevan teknologia puute näytti rajaavan tämän idean pois jatkokuvioista. Päätettiin kuitenkin etsiä
vielä lisätietoa, koska tämä idea nähtiin kovan luokan juttuna – esimerkiksi malaria-alueilla. Myöhemmin
selvisi, että ThermaCELL-ratkaisu on luotettavin hyttysten karkottamisessa.
Palaverissa ei saatu hirveästi jalostettua ideoita eteenpäin. Ennemminkin käytiin keskustelua, että onko idea
käyttäjien näkökulmasta järkevä vai ei, ja millä tavalla se olisi toteutettavissa. Tästä vinkkelistä palaveri oli
antoisa. Lopulta saatiin melko yksimielinen näkemys jatkoon valittavista 8 koruideasta. Räätälöity digikoru
jalostui palaverissa selvästi eniten. Siitä käytiin hyvä keskustelu, johon osallistuivat kaikki innostuneesti.
Tuloksena syntyi keräilyviettiin vetoava ja yksilöllisyyttä korostava ”kasvavan” korun idea, jossa räätälöinti
tapahtuu 3D-elementeillä ja digitaalisilla sovelluksilla. Ideoiden jalostuksen jäätyä palaverissa pienellä
huomionarvolle jatkossa on hyvä pohtia, pitäisikö vastaavissa sessioissa olla tukena ideoiden jalostamista
edistäviä työkaluja ja menetelmiä. Ehkä myös ideoiden arviointiin olisi hyvä olla yksinkertaisia työkaluja.
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Ideapalaverin jälkimainingit
Sprintin omistajan eli Ernon ei ollut tarkoitus alun perin osallistua ideointiin, mutta hänelle syntyi
ideapalaverin jälkeisenä aamuna idea lempeän herätyksen unikorusta. Koru herättäisi esimerkiksi värisemällä
ja etsisi unirytmistä määritetyn aikaikkunan sisällä sopivimman herätysajankohdan. Laitoin tästä heti
sähköpostilla ideaa näytille tiimille ja aamupäivän aikana sitä jalostettiin eteenpäin vilkkaassa
sähköpostikeskustelussa. Mm. uniapneaan ja nukahtamisen helpottamiseen liittyviä jatkoideoita syntyi.
Keskustelun lopuksi syntyi vielä Marikalta uusi idea vauvojen itkuhälytinkorusta. Nämä kaksi uutta koruideaa
tulivat prosessiin mukaan siis myöhemmässä vaiheessa ja päätyivät lopulta leijonan luolaan asti. Ivary piti
tästä innostuneesta sähköpostijalostuksen talkoohengestä, mitä oli kaivannut jo aiemminkin. Tässä vaiheessa
elettiin päivää 19.3.
Ivary pyysi aikavälillä 20.-24.3. kaksi kertaa Fast Coins-tiimiltä apuja valittujen ideoiden parantamiseen ja
täsmentämiseen. Jälkimmäinen pyyntö on esitetty alla.
Olen käynyt digikoruideoita läpi muokkaamalla, parantamalla ja täydentämällä jo liian monta kertaa,
joten olen varmasti tullut joidenkin osien kohdalla sokeaksi. Siten pyydän teiltä, että tarkistaisitte
Pakariselle lähtevät ideat ja ilmoittaisitte minulle mahdollisia korjaus-/parannus-/
täydennysehdotuksia. Teen huomenna olemassa olevien kuvien lisäksi uusia selventäviä kuvia ja
kasaan sitten kuvat ja ideat powerpointiksi. Joten aikataulu on tiukka ja pyydän teitä toimimaan
nopeasti, jos suinkin mahdollista.
T.Ivary
Ideoiden jatkotyöstö tiimin voimin jäi kuitenkin valitettavan vähäiseksi. Lopullinen ideoiden esitysmuoto ja
sisältö olivatkin hyvin pitkälle Ivaryn näkemys. Toisaalta tässä vaiheessa monella Fast Coins-tiimiläisellä
kutsuivat myös muut työt. On muistettava, että moni heistä pystyi käyttämään tähän digikorusprinttiin
työaikaansa vain muutamia päiviä, mikä oli liian vähän. Ivary sen sijaan oli sprintissä täysiaikaisena mukana.
Näitä työaikaeroja ja eri henkilöiden erilaista työn painottumista kuukauden sisällä on tärkeää katsoa yhdessä
läpi sprintin suunnitteluvaiheessa, koska epätasapaino voi pilata koko sprintin. Kaikkien sprinttiin
osallistuvien tulisi tuottaa henkilökohtaisella tasolla sprinttiin arvoa ja toisaalta työn tulisi olla eri henkilöiden
välillä synkronoitua aikaviiveiden minimoimiseksi. Fast Coinsin alkupuolella oli vastaavia ongelmia muissakin
sprinteissä. Henkilöiden työaikojen katsominen ”vähän sinne päin” ei riitä, vaan selkeä sitoumus on saatava.
Toisaalta sprinttihenkilöt eivät tähän voineet aina itse vaikuttaa, koska osalle tuli omilta esimiehiltä muita
tehtäviä kesken sprintin - matriisiorganisaation kirous siis iski. ”Oman kullan lämmintä kättä” -koruidea
nostettiin tässä vaiheessa vielä jatkoon muokattuna versiona. Sen sijaan Ivary jätti loppusuoralla pois
kastelahjakorun idean, koska ei ehtinyt rakentaa kiireessä siihen riittävän myyntihenkistä lähestymistapaa.
4.Leijona-Pakariselle koruideat ennakkoarvioitaviksi
Ivary kirjasi powerpointiin vakioformaattiin seuraavat Fast Coins-tiimin voimin syntyneet 10 koruideaa, jotka
lähetettiin 25.3. Pakariselle sähköpostilla tutustuttavaksi ja valikoitavaksi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kulunvalvontakoru
Lääkesäiliökoru digitaalisella annostusmuistutuksella
Korun sisältämä paikannuslaite
Potilastietokoru
Sormus, joka värisee puhelun tullessa
Hyttys-/hyönteis-/punkkikarkotinkoru
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7.
8.
9.
10.

Räätälöity digikoru
Unikoru
Itkuhälytinkoru
Oman kullan ”lämmintä kättä”-koru

Kuvissa 5 ja 6 on havainnollistettu ideoiden esitystapaa potilastietokorun avulla.

Kuva 5. Potilastietokorun kuvaus 1/2.

Kuva 6. Potilastietokorun kuvaus 2/2.
Saimian osuuskuntien TiimiDiili
TiimiDiili toteutettiin 22.3. ja siihen osallistui neljä neljän hengen joukkuetta (kuva 7). Joukkueet
muodostuivat Aedo Group-, Ideatech-, Kiintopiste- ja Loiste-osuuskunnista, Joukkueet tuottivat ensin
aamupäivän aikana yhteensä 163 digikoruideaa. Kilpailun säännöt sanelivat, että jokaisen joukkueen tulisi
tuottaa vähintään 40 ideaa aamupäivällä tai muuten homma pysähtyisi siihen paikkaan. Kaikki joukkueet
selvittivät asetetun rajan. Aamupäivän lopuksi jokaisella joukkueella oli 8 minuuttia aikaa esittää syntyneet
ideansa – tämä tarkoitti noin 12 sekuntia per idea. Vaikka ideoita syntyikin paljon, niin ensi kerralla
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vastaavassa tilanteessa ideoita tullaan vaatimaan vielä enemmän. Kovemmalle pinnistelylle olisi ollut tilaa.
Yksikään joukkueista ei käyttänyt ideoinnissa ulkopuolista apua, mihin LUT- ja Saimia-oppilaitokset olisivat
tarjonneet hyvän mahdollisuuden. Käytännössä tiimit pysyttelivät neljän seinän sisällä.

Kuva 7. TiimiDiilissä ideointi käynnissä.
Iltapäivällä joukkueet työstivät mielestään parhaita ideoitaan eteenpäin. Lukumäärää ei rajattu. Sen verran
tavoiteltava tulos oli kuitenkin määritelty, että parhaista ideoista tulisi luoda kaksi powerpoint-kalvoa, joista
ensimmäisellä kuvattaisiin koruidea ja toisella pohdittaisiin sen liiketoimintapotentiaalia. Aedo groupilta tällä
tavalla kuvattuja ideoita syntyi 6, Ideatechiltä 3, Kiintopisteeltä 3 ja Loisteelta 1. Loiste-joukkueelle kävi
hieman vanhanaikaisesti sen pohtiessa ehkä liiankin kriittisesti omia ideoitaan. Aikaa ideoiden esittelyyn oli
käytettävissä kullakin tiimillä 10 minuuttia. Fast Coinsilaisten 10 idean jatkoksi TiimiDiilistä lähetettiin leijonaPakariselle 25.3. seuraavat 13 ideaa ennakkoarvioitavaksi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

RFID-sormus, joka toimii avaimena, maksuvälineenä ja henkilötunnisteena
Langaton muistikoru (kannettava muisti)
Hiirisormus (sormessa kannettava minihiiri)
Animoitu rannekoru, joka sisältää taipuisan näytön
Paikannuskoru
Taskulamppu/laserosoitin-sormus
Kukkakeppi (kukan kastelutarpeesta ilmoittaminen)
Hätäkoru
Joka sään aurinkolasit
Chip Jewel ja tunnistinlaitteet (digitaaliset avaimet ja maksuvälineet)
Walk With Me (näkövammaisten kaulakoru, joka tunnistaa suunnan ja reitin)

12. LightBeat-koru (sykkii musiikin tahdissa)
13. Charms-rannekoru, johon voi ostaa erilaisia charmseja
Kuvassa 8 on esitetty esimerkkinä Chip jewel-idean kuvaus.
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Kuva 8. Chip jewl-idean kuvaus.
TiimiDiili-kilpailun voittaja valittiin leijona-Pakarisen päätöksen perustella. Pakarista pyydettiin laittamaan
joukkueet paremmuusjärjestykseen. Voittajaksi kilpailussa selvisi Ideatech. Muut joukkueet sijoittuivat
seuraavassa järjestyksessä: 2) Kiintopiste, 3) Aedo Group ja 4) Loiste. Ideatech sai palkinnoksi päivän
innovointityöstään 1 000 euroa. Pakarinen antoi TiimiDiilin joukkueille seuraavat palautteet:
Ideatech: Ryhmän kukkakeppi-idea tuntuisi olevan poikkeavuudellaan osoitus keksimisen
voimasta/kirouksesta, koska se ei liity suoranaisesti koruasiaan, mutta idea yksinkertaisuudessaan on
hurmaava! Tämä on Case, joka kannattaisi tarkemmin katsoa! Hätäkorun suhteen tarve on olemassa, ja
vastaavia kehityshankkeita ovat useat yritykset yrittäneet tehdä. Ongelmaksi on muodostunut yleensä se,
ettei kriittistä käyttäjävolyymia ole pystytty luomaan, jolloin projektit ovat vähän kuihtuneet pois! Hyvänä voi
pitää myyntistrategiaa valjastaa vakuutusyhtiöt yhdeksi myynnin buusteriksi!
Yleistä: Ryhmä näyttäisi omaavan hyvän kyvyn muunnella tuote-/myyntikenttää!
Kiintopiste: Walk With Me -idea on yleisesti ottaen teknologiaan perustuva "auttava-käsi". Kysyntää
tämäntyyppisille järjestelmille on olemassa, mutta ongelmaksi on muodostunut yleensä volyymin puute sekä
vastuukysymykset! Light Beat:n etuna on se, että viihde-teollisuus on hyvin nopeasti reagoiva ala. Lisäksi alan
tarve vastaavanlaisille tuotteille näyttäisi olevan pohjaton. Heikkoutena on kolikon kääntöpuoli eli tuotteen
elin-ikä - ei niinkään toiminnallisesti vaan miten pitkään ko. tuote jaksaa markkinoita kiinnostaa, kun
uutuuden viehätys on poissa! Suosittelisin tämäntyyppisen tuotteen muuntamista VIP-passiksi tai
festivaalilipuksi, jolloin tuote pystyisi saavuttamaan myös tapahtuman erikoishuomion avulla oman 15min
julkisuutta!
Yleistä: Ryhmässä näyttäisi olevan vähän ujoja, mutta potentiaalisia keksijöitä!
Aedo Group-ryhmä näyttäisi olevan kaikista tuotteliain. RFID-sormus kyllä helpottaa käyttöä, mutta
ongelmaksi voi muodostua se, että vastaavia projekteja on useita. Ja siihen tietoon, joka minulla on, niin
suurin ongelma on tyyli, miten luoda koru tai koruja, jotka muodostuvat suosikkikoruiksi! Langaton
muistikortti: uuden teknologian vastaanotto markkinoilla on hyvä ja yleinen pakottava tarve kehittää uutta
palvelisi tätä ideaa! Pullonkaulana voi tässä tapauksessa olla virransaanti, -käsittely sekä -tallentaminen!
Hiirisormus hauska ja helposti ymmärrettävä idea, mutta haasteena on käyttöliittymän toteuttaminen.
Animoitu rannekoru: hyvää tässä ideassa on se että viihde/vapaa-aikateollisuus pystyy ottamaan vastaan
hyvinkin nopeasti ja tarvitsee uutta joka päivä! Haasteena on ajatuksen toteuttaminen 100%:sti, koska
rannekorun "näyttö" olisi melko pieni ja mitä olen vastaavia nähnyt, niin kuvien laatu on ollut melko heikko.
Heikolla resoluutiolla häiriötekijät, kuten auringonvalo, pöly etc., vaikeuttavat idean kristallinkirkasta
toteuttamista! Paikannuslaitekoru: ihmisten, esim. vanhempien, tarve kontrolloida lapsiaan näyttäisi olevan
hyvinkin suuri. Valitettavasti joidenkin saatujen tulosten mukaan kontrolli ei tuo toivottua helpotusta. Tätä
on kokeiltu esim. sotilaskäytössä ja vanhuksien hoidossa. Lisäksi tekninen toteutus syö vähän perusideaa,
koska laite nykyisellä tekniikantasolla pitää pystyä liittämään esim. puhelimeen, jolloin laitteita on oikeasti 2
kpl! Taskulamppu/laser sormus on ideana kätevä, mutta tekninen toteutus (lisäksi laser-määräykset)
aiheuttavat haasteellisuutta, kuten myös virranlähde!
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Yleistä: Ryhmä on paneutunut tuotteliaisuuteen varsin kiitettävällä tavalla, tarkalla ohjauksella ryhmässä on
potentiaalia!
Loiste-ryhmä on noudattanut erinomaisesti ohjetta pitää asiat simppelinä. Lyhyen esityksen lisäksi minua
viehätti kovin myös myyntipuhe! Vastaavia tuotteita on tehty ja SOS-koru (taisi olla 70-luvulla) saavutti jopa
jonkinasteisen suosion. Sen myyntiin oli valjastettu punainen risti! Epäselväksi minulle esityksessä jäi
"tunnistelaatta, joka kertoo mikä sairaus sinulla on"-kohta. Olisiko kyseessä laatta johon on kaiverrettu
tiedot vai sähköisesti toimiva näyttö? Haasteena tälle projektille on vakiintuneen käytännön saavuttaminen!
Saatuaan Fast Coins-tiimin ja TiimiDiili-tiimien 23 ideaa sähköisesti (25.3.) Pakarinen kävi ensin läpi kaikki
ideat ja antoi niistä seuraavana päivänä seuraavan yleiskommentin:
Moi.
Katsoin ideakuvaukset läpi ja siellä oli hyviä ehdotuksia ja pari briljanttia. Palaan huomenna asiaan.
Tahdon vielä vähän pyöritellä noita juttuja päässä!
Ari
Tämän jälkeen Ivary ja Pakarinen vaihtoivat vielä pari kertaa ajatuksia ennen leijonan luolaa. Pakarinen otti
mm. kantaa joidenkin korujen 3D-malleissa oleviin kukkakuvioihin, että ne saattavat karkottaa joitakin
asiakkaita. Kuvioinnin tulisi olla neutraalimpi, sillä muotoilu saattaa jättää varsinaisen idean varjoon.
Valmiiseen tuotteeseen on sitten mahdollista tehdä erilaisia muotoiluja eri kohderyhmille.
5.Kulunvalvontakoruprototyyppien valmistus ja toiminnan testaus
Sprintissä kokeiltiin kolmenlaista korujen 3D-tulostusta:
Muovitulostus Saimian koneella
Rosteritulostus LUT Laserin koneella
Muovi- ja metallitulostus Shapeways-palveluntarjoajalla
Muovitulostutetut prototyypit
Mikko tulosti kulunvalvontakorut Saimian 3D-muovitulostimella 21.3. Tarkempi kuvaus tuotantoprosessista
löytyy tämän artikkelin kappaleesta 3.18 - Kulunvalvontasormuksen, -rannerenkaan ja -solmioneulan kulku
designerin pääkopasta 3D-tulostetuiksi prototyypeiksi. Tulostaminen kesti noin kahdeksan tuntia ja onnistui
hyvin. Kuvassa 9 on esitetty lopputulos tulostetuista kappaleista (rannekoru, kaksi erikokoista sormusta ja
niiden kannet sekä solmioneula ja sen kansi). Saimian Dimension Elite-koneen tulostustarkkuus ei riittänyt
kunnolla korujen yksityiskohtien tulostukseen, mutta nopean prototypioinnin tarkoitukseen laatu oli niin
napin siedettävää.
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Kuva 9. Muovista tulostetut koruprotot.
27.3. järjestettiin kulunvalvontakorujen tekninen testaus, johon osallistuivat Mikko, Marika, Ivary ja Erno.
Ensin koruosiin asennettiin kulunvalvontasirut, joihin Mikko oli pyytänyt LUT- ja Saimia-koodaukset. Kuvassa
10 on esitetty vasemmalla puolella rannekoruproton osat eli rannekeosa, kulunvalvontasiru ja kivi, joka
peittää sirun. Oikeanpuolisessa kuvassa on lopputulos toisen käyttäjätestauksen eli ranteeseen asettamisen
jälkeen. Kova mutta hauras muovimateriaali rikkoutui melko helposti taivutuksesta. Myös joustavia
muovimateriaaleja on olemassa ja sellaisesta tehty prototyyppi tilattiin kokeeksi Shapewaysilta.

Kuva 10. Kulunvalvontarannekorun prototyyppi.
Kuvassa 11 on esitetty kuvat kulunvalvontasolmioneulasta päältä ja alta. Oikeanpuolisessa kuvassa
perinteinen solmioneula on liitetty koruosaan.
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Kuva 11. Kulunvalvontasolmioneula.
Kuvassa 12 on esitetty kulunvalvontarannerenkaan ja -solmioneulan tekninen testaustilanne LUT:lla ja
Saimialla käytössä olevalla Fleximin laitteistolla. Hyvin toimi kaikilla kolmella korutyypillä. Kaikkein kätevintä
tunnistaminen oli sormuksen avulla. Ei tarvinnut taivutella rannetta tai solmioneulan tapauksessa kyykistellä
tai irrottaa solmioneulaa. Tässä yhteydessä kokeiltiin myös kännykkäkuoren sisälle asetettua sirua, koska
muutamalta potentiaaliselta käyttäjältä oli tullut korun sijasta tällainen tarve. Myös tämä toimi – tosin tämän
tyyppisellä lukulaitteella vaadittiin ensin jonkin verran kännykän pyörittelyä lukuaukon edessä signaalin
löytämiseksi.

Kuva 12. Toiminnallisuustestausta rannekorulla ja solmioneulalla.
Rosteritulostetut prototyypit
Saimian muovitulostuksessa softa laski automaattisesti tulostuksessa tarvittavat tukirakenteet, joten tämä
vaihe oli helppo. Sen sijaan rosteritulostuksessa tukirakenteiden suunnittelu oli kriittisin kohta tulostuksen
onnistumisen kannalta. Fast Coins-hankkeessa mukana oleva Deskartes-firman edustaja suunnitteli
tukimateriaalit kulunvalvontasormukseen ja -rannekoruun. Epäonnistumisen riski oli tässä suuri, koska LUT
laserilla ei ollut tehty tämänkaltaisten kappaleiden tulostuksia aikaisemmin. Ville-Pekka käynnisti 22.3. neljän
rannekorun ja kolmen sormuksen tulostuksen. Arvioitu tulostusaika oli 28 tuntia eli noin kolminkertainen
muovitulostuksiin verrattuna. Tulostuskorkeus oli 48,16 mm, joka sisälsi muutaman millimetrin
tukirakenteen tulostusalustan ja tulostettavien kappaleiden välissä, koska kappaleet täytyy sahata irti
alustasta tulostuksen valmistuttua. Materiaalina tulostuksessa käytettiin SS316L-rosterijauhetta. Yhden
tulostuskerroksen paksuus LUT laserin koneella on 0,02 mm, joten tulostuskerroksia tuli kyseisessä
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tulostuksessa yhteensä noin 2 400 kpl (48,116/0,02). Tulostus LUT:n laserilla oli huomattavasti tarkempaa
kuin Saimian muovitulostimella, sillä laserin koneella tulostuskerroksen paksuun oli noin 1/10 Saimian
muovitulostimen kerrospaksuudesta. Tarkkuus oli siten aivan eri luokkaa.
Ensimmäinen tulostusyritys epäonnistui. Tukirakenteiden ja tulostettavien kappaleiden välissä oleva
"hammastus" oli liian ohutta ja hajosi. Tämän jälkeen Deskartesilta tuli uusi tukirakennesuunnitelma, jonka
avulla toinen tulostusyritys aloitettiin uudestaan 26.3. Vajaa 30 tuntia myöhemmin tulostus oli valmis.
Kuvassa 13 on esitetty tulostusalustassa kiinni olevat kappaleet, josta ne sahattiin irti. Sormukset tulostettiin
kahdessa osassa irrottamisen helpottamiseksi. Sormukset onnistuivat, mutta rannerenkaiden tulostus ei
edennyt loppuun asti, kuten kuvasta näkyy.
Tukirakenteita

Kuva 13. Rosterista 3D-tulostetut sormukset ja rannerenkaat tulostusalustalla.
Myös sormuksista löytyi Itse asiassa kappaleiden alustasta irrottamisen jälkeen ongelma (kuva 14).
Kulunvalvontasirun vaatimaa onttoa osaa ei ollut jäänyt sormus- ja kansiosan väliin, vaan se täyttyi
tukimateriaalilla. Päätettiin, ettei sitä irroteta työläyden takia. Yksi ongelma rosterin kanssa oli myös se, ettei
kulunvalvontasignaali läpäise metallia. Kansiosan päälle tai sivuun poratut pienet reiät olisivat voineet auttaa
tässä. Kaiken kaikkiaan 3D-tulostus rosterista ei kuitenkaan ollut järkevä tapa tehdä nopeita prototyyppejä
kulunvalvontakoruista, mutta tulipahan kokeiltua.
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Kuva 14. Rosterista 3D-tulostetut sormuksen osat.
Tulostukset Shapeways-palveluntarjoajalta
Ensin Shapeways-palveluun ladattiin 3D-mallitiedostot sormuksesta, solmioneulasta ja rannerenkaasta.
Yhden tiedoston lataus kesti noin 5-10 min, jonka jälkeen sähköpostiin tuli tieto onnistuneista latauksista.
Samalla ilmestyi Shapewaysiin jokaisen tiedoston yhteyteen lista, mistä näkyi materiaalimäärä, saatavilla
olevat materiaalivaihtoehdot sekä valmistettavien kappaleiden hinnat. Tämän jälkeen tehtiin seuraava tilaus:
Sormus Silver Glossy (€63.74)
Sormus Black Strong & Flexible (€4.58)
Sormus Stainless Steel (€19.40)
Rannerengas Antique Bronze Matte (€21.67)
Solmioneula Hot Pink Strong & Flexible Polished (€2.82)
Tulostukset eivät siis olleet hinnoilla pilattuja. Toimitusaika oli hopeakorulla 30 arkipäivää ja muilla tuotteilla
10-15 arkipäivää. Tähän asti kaikki meni kuin elokuvissa, mutta sitten alkoivat ongelmat.
Vaikka ajurit tarkastivat syötetyt tiedostot latausvaiheessa, niin tämä ei toiminut aukottomasti. Muutama
päivä tilauksen jälkeen Shapewaysilta tuli viesti, että tulostus ei onnistu kahden sormuksen (silver clossy ja
black strong and flexible) ja solmioneulan (hot pink strong and flexible polished) tapauksissa. Ongelmaksi
muodostuivat liian ohuet koru-ornamentit. Shapewaysin viestin liitteenä tulivat 3D-kuvat, joissa oli ilmoitettu
mittoineen ongelmakohdat. Kuvassa 15 on havainnollistettu sormuksen tulostusongelmaa.

Kuva 15. Shapewaysilta saatu sormukseen liittyvä korjaustarve.
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Tämän seurauksena Ivaryn täytyi muuttaa sormuksen pintakuvio, jotta tulostus saataisiin onnistumaan. Aikaa
tähän muutostyöhön kului peräti 6 tuntia. Koska muokattuja tiedostoja ei pystynyt yhdistämään aiemmin
tehtyyn tilaukseen, niin tilaus jouduttiin perumaan ja tekemään uudelleen. Rahat palautettiin
automaattisesti Shapeways-palvelussa olevalle My Credits-tilille.
Koska ongelmailmoituksessa ei ollut mainintaa valmistettavuusongelmasta rosterisormuksen osalta, niin
Ivary luuli sen läpäisseen kontrollin. Näin ei kuitenkaan ollut, vaan pari päivää myöhemmin tuli uusi ilmoitus,
että tässä sormuksessa materiaalin paksuus oli 0,06mm liian ohut. Taas kerran koko tilaus piti perua ja tilata
uudelleen. Tällä kertaa Ivary tarkasti jokaisen kulman ja seinän vahvuuden manuaalisella mittauksella 3D
mallinnusohjelmassa.
Seuraavana päivänä tuli vielä yksi ilmoitus Shapewaysiltä. Nyt mitat olivat kyllä kunnossa, mutta
hopeasormuksen tulostuksessa sormus- ja kansiosat eivät saisi olla samassa tiedostossa. Sen sijaan White
strong and flexible-sormuksessa kansi ja sormusosa saivat olla samassa tiedostossa. Tämä johtui
valmistustapaerosta, johon palataan myöhemmin. Seuraavaksi Ivary latasi hopeisen sormuksen osalta
kannen ja sormusrungon eri tiedostoina Shapewaysiin. Erillisinä tiedostoina myös hinta nousi melko selvästi.
Samassa tiedostossa ollut sormus maksoi 77,50€, mutta erillisinä tiedostoina kansi maksoi 53,06€ ja
sormusrunko 57,50€. Tällä kertaa päätettiin, että ei peruta enää koko tilausta, vaan tilataan hopeinen versio
erikseen. Tilausvahvistus tästä tuli 2.4., joten sprintti oli silloin jo ohi. Tämän päälle olisi vielä 30 päivän
toimitusaika. Toisaalta sähläyksittäkin hopeista sormusta ei olisi saatu kyseisen sprintin aikana. Shapewayskokeilussa selvisi ainakin se, että palveluprosessin laatu ei Shapewaysilla päätä huimannut. Kaiken kaikkiaan
alun perin helpolta vaikuttanut juttu vaati muutostöiden takia tuntitolkulla aikaa. Ei ollut ihan halpaa
tämäkään tapa protojen hommaamiseen, mutta oppia ikä kaikki.
Koska hopeasormuksella oli niin pitkä toimitusaika, niin tiedustelimme Shapewaysilta heidän
valmistusprosessia. Hopeaesineiden osalta 3D-tulostetaan ensin vaha-aihiot, jotka sitten valetaan
kipsimuottiin. Tämän jälkeen sulatetaan vaha pois ja toteutetaan hopeavalu. Shapeways käyttää
valmistuksessa sterling- eli 925-hopeaa. Hopeaesineillä on kolme hintaluokitusta korkeimmasta
matalimpaan: käsin kiillotettu, konekiillotettu ja kiillottamaton versio. Shapewaysilla on mahdollista valita
materiaaliksi myös pronssi. Selvisi kuitenkin, että tällöin kyseessä on pinnoitteella käsitelty rosteri.
Kuvassa 16 on esitetty Shapewaysin tulostamat kolme sormusta (rosteri-, muovi- ja hopeaversiot) ja kuvassa
17 metalliversio rannekorusta sekä muoviversio solmioneulasta. Tulostukset saapuivat perille sovitussa
toimitusajassa tai jopa sitä hiukan nopeammin sen jälkeen kun oli saatu tulostuskelpoiset mallit
Shapewaysille. Sprintin sisään nämä tulostukset eivät mahtuneet, joten Saimian muovistulostetuilla
prototyypeillä oli pärjättävä. No idea tuli silläkin tavalla oikein hyvin esille.

Kuva 16. Shapewaysin tulostamat rosteri- muovi- ja hopeasormukset.
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Kuva 17. Shapewaysin tulostamat rannekoru ja solmioneula.
6.Leijonan luola
Sähköpostilla saamansa etukäteismateriaalin (23 ideaa) perusteella Pakarinen valitsi 28.3. järjestettyyn
leijonan luolaan käsiteltäväksi tarkemmin seuraavat viisi digikoruideaa:
1.
2.
3.
4.
5.

Kulunvalvontakoru
Hyttys-/ hyönteis-/punkkikarkotinkoru
Unikoru
Itkuhälytinkoru
Kukkakeppi

Liitteessä 1 on esitetty näiden 5 idean tarkemmat syntytarinat. Neljä leijonan luolaan päässyttä ideaa tuli Fast
Coins-tiimiltä ja yksi idea eli kukkakeppi tuli TiimiDiilistä. Kulunvalvontakoru ei ollut aluksi Pakarisen
valitsemalla listalla, mutta Ivaryn ja Pakarisen puhelinkeskustelun jälkeen se pomppasi listalle. Vastaavan
tyylinen tapaus tapahtui myös aiemmassa vaiheessa, kun Ari H. puhui ”oman kullan lämpiävän korun” Ivaryn
valitsemien jatkoideoiden joukkoon. Näissä kahdessa tapauksessa voi sanoa formaalin prosessin
”rikkoontuneen”. Innovoinnissa äänitorvilla näyttää siis olevan sijaa. Formaalin prosessin rikkoivat myös unija itkuhälytinkorut, jotka tulivat kesken kaiken prosessiin mukaan. Kuvassa 18 on mallinnettu Fast Coinstiimin tuottamien ideoiden suodattumista sprintin aikana. Kuvassa 19 on esitetty vastaava asia Saimian
TiimiDiilin tuottamien ideoiden osalta.
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50 raakaideaa

*36 ideaa jatkoon ensimmäisestä
karsintavaiheesta
*13 ideaa esille tiimipalaveriin
*8 ideaa jatkoon tiimipalaverista

2 uutta ideaa
alkuprosessin ohi

*10 ideaa sähköiseen esittelyyn leijonalle
* 4 ideaa leijonan luolaan
Yksi idea
jatkokehitykseen

Kuva 18. Fast Coins-tiimin tuottamien ideoiden suodattuminen sprintin aikana.

163 raakaideaa

*13 ideaa sähköiseen esittelyyn
tuottajalle
* 1 idea leijonan luolaan
Ei ideoita
jatkokehitykseen
Kuva 19. TiimiDiilin tuottamien ideoiden suodattuminen sprintin aikana.
Ivary alusti leijonan luolassa kaikki viisi ideaa, joista jokaisesta keskusteltiin vähintään puoli tuntia. Ideoita
tarkasteltiin laajasti eri näkökulmista - kaupallistettavuutta, potentiaalista kysyntää, teknologioiden nykytilaa
ja lainsäädäntöä (esim. yksityisyys ja säteilyrajat). Kuvassa 20 on esitetty esimerkkinä Ivaryn alustus
kulunvalvontakorusta.
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Kuva 20. Kulunvalvontakorun alustus leijonan luolassa.
Pakarinen valitsi kiinnostavimmaksi jatkokehityskohteeksi kulunvalvontakorun. Tästä oli myös muu paikalla
oleva porukka melko samaa mieltä. Kulunvalvontakorun valinta jatkoon kertoo aika hyvin ideoiden arvioinnin
vaikeudesta, sillä tämä koruidea olisi pudonnut jatkosta ilman Ivaryn Pakariselle tekemää
lisämyyntiponnistusta ennen leijonan luolaa. Toisaalta on hyvä miettiä myös sitä, että mikä vaikutus
päätökseen oli sillä, että kulunvalvontakoru oli ainoa prototasolle asti viety idea. Vaikutti kuitenkin siltä, ettei
Pakariselle ollut tällä asialla juurikaan merkitystä.
Pakarisen mukaan kulunvalvontakorussa tulisi pyrkiä ensin ns. ”killer applicationiin”, joka olisi esimerkiksi
perussormuksen sisälle integroitu kulunvalvontasiru. Nyt tehdyissä protoissa käytettiin kuvan 21 mukaista
sirua, joka ei sellaisenaan mahtuisi perussormuksen sisälle. Keskusteltiin siitä, että voisiko olemassa olevan
sirun kehää ”pyöristää” ja litistää menettämättä sirun toiminnallisuutta. Ja toisaalta sitä, että voisiko
kuparilankoja ohentaa. Entä voisiko kielekettä kääntää eri asentoon mukailemaan rengasta.
Ratkaisumahdollisuutena puhuttiin myös sormuksen pintaan ”voideltua” nanoteknologiaa sekä printattua
elektroniikkaa, mutta ne nähtiin ennemmin tulevaisuutena kuin nykyhetken ratkaisuna. Päätettiin kysyä
Fleximiltä, onko heillä muuta teknologiaa olemassa tai kehitteillä. Kun massoja vetävä killeri saataisiin ensin
aikaan, niin sen jälkeen voitaisiin pohtia muita koruvaihtoehtoja.

Kuva 21. Protoissa käytetyn kulunvalvontasirun muoto ja koko.
Kulunvalvontakorun jälkeen seuraavaksi eniten kannatusta kaupallistamismielessä saivat uni- ja
itkuhälytinkorut. Itkuhälytin voisi toimia esimerkiksi siten, että vauvalla/lapsella olisi yksinkertainen lähetin
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ranteessa tai tarrana vaunuissa/sängyssä. Vastaanottajalla voisi olla kännykkä, johon lapsen ääni siirtyisi
softan avulla. Myös unitilan analysaattorista puhuttiin, jotta lapsen heräämistä voisi ennakoida. Tästä
päästäänkin hyppäämään unikoruideaan. Kännykkään on jo saatavilla sovelluksia, jotka keräävät tietoa mm.
nukkujan liikkeistä (kännykkä tyynyn alle). Lisäksi on olemassa ranteeseen laitettava kellon näköinen
unianalysaattori, joka sisältää myös äänettömän herätystoiminnon. Olemassa olevia tuotteita ja ohjelmistoja
sekä niiden toimivuutta olisi hyvä selvittää lisää ennen kuin tehdään päätöksiä jatkon suhteen. Hyttys/hyönteis-/punkkikarkotinkoru nähtiin kovimpana juttuna, mutta teknologisesti ei ole pystytty ratkaisemaan
luotettavasti hyttysten karkottamista. Sellaisia laitteita kyllä löytyy, jotka houkuttavat hyttyset sisäänsä ja
sitten tuhoavat lähiympäristöstä väliaikaisesti hyttyspopulaation. Tällaisen laitteen hinta oli noin 500 - 1 000
eur. Tässä yhteydessä puhuttiin myös palvelubisnesmahdollisuudesta eli toimitetaan laitteet lainaan
asiakkaille tai tuholaistorjujat paikalle ja BUM…hyttyset ovat poissa vähäksi aikaa.
Pakarisella oli kukkakeppi-ideasta suuret ennakko-odotukset, mutta ne hiipuivat keskustelun aikana.
Puhuttiin kuitenkin siitä, että voisi olla hyvä harjoitustyön paikka kehittää koristeellisia, vedentarpeesta
ilmoittavia, kukkakeppejä ja käydä niitä koemyymässä vaikka paikallisissa kukkakaupoissa.
Yhteensä leijonan luola kesti noin neljä tuntia. Ilmapiiri oli sopivan avoin ja rento. Kaikki saivat äänensä
kuuluville. Sinänsä varsinaisesta leijonan luolasta ei tässä kuitenkaan ollut kyse, sillä rahaa ei pyydetty eikä
sitä jaettu.
Käyttäjätunnustelu sprintin lopuksi
Marika teki sprintin lopuksi vielä kevyen käyttäjätunnustelun kulunvalvontakoruista LUT laserin
henkilökunnalle. Alla on esitetty Marikan yhteenveto tästä kokeilusta:
Sain yhteensä 6 mielipidettä. Kaikki olivat aluksi tosi hämmästyneen näköisiä. Moni kommentoi, että
ovat väärä kohderyhmä, kun Tulevaisuuden tehtaalla ei tarvita kulunvalvonta-avainta. Koruista
ainoastaan solmioneula sai pientä positiivista kannatusta ja yksi kommentoi, että haluaisi
kulunvalvonta-avaimen mieluiten kelloon kiinni. Jostain syystä myöskään kännykkään integroitu
ratkaisu ei juuri kiinnostanut. Kuulemma sama vaiva ottaa taskusta kännykkä esiin kuin avainkin.
Sormus koettiin aivan liian isoksi ja rannerengas taas todettiin sopivan vain naisille. Huomasin että
demokappaleiden näyttäminen oli sinällään huono juttu, kun ihmiset jäivät kiinni designiin, eivätkä
miettineet asiaa pitemmälle, vaikka kuinka yritin johdatella.
7.Mitä opimme sprintistä?
Kaiken kaikkiaan aikataulupaineistettu digikoruinnovointi oli mielenkiintoinen ja intensiivinen kokonaisuus,
jossa vaadittiin erilaista osaamista. Kaikki edellä esitetty tapahtui kolmen viikon aikana, mikä on hyvä
suoritus. Tekemisen meininki oli osalla porukasta koko ajan hyvä. Toisaalta Fast Coins-porukasta puolet eivät
pystyneet osallistumaan riittävän hyvin sprinttiin. Aikapulaa oli, mutta ehkä myös epäilyä siitä, kuinka uusi
tulokas toimii sprintin taiteellisena ja operatiivisena vetäjänä. Alkuperäinen suunnitelma toteutui kuitenkin
melko hyvin ja siihen kertyi matkan varrella extraakin – erityisesti kuluvalvontakorujen prototyyppien
muodossa. Sprintin omistaja ja operatiivinen vetäjä odottivat hieman laadukkaampia ideoita, mutta hyvä
näinkin. Ehkä jatkossa voisi pohtia ideoiden arviointia tukevien sekä ideoiden luomista ja jalostamista
edistävien työkalujen ja menetelmien käyttämistä. Tällä kertaahan mentiin hyvin pitkälle perinteisellä
keskustelulinjalla. Jatkossa kehityssprinteissä on hyvä arvioida myös sitä, että keitä sprintteihin kannattaa
ottaa mukaan. Parin päivän työpanos kuukauden sisällä on liian lyhyt, ellei näitä henkilöitä pysty roolittamaan
selkeästi esimerkiksi asiantuntijatyöhön tai fasilitointiin. Lisäksi face-to-face-tapaamisia tarvitaan hieman
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lisää, koska vuorovaikutuksessa ideat jalostuvat parhaiten. Yksiksin ideoiden jalostuspalaveri lisää
kasvotusten olisi varmasti tehnyt hyvää.
Ivary reflektoi taiteellisen ja operatiivisen johtajan roolissa kolmen viikon rupeaman seuraavasti:
Henkilökohtaisesti uskon, että olisi voitu saavuttaa huomattavasti parempia/kehittyneempiä ideoita,
jos olisin pystynyt luomaan paremmin ryhmähenkeä. Jälkeenpäin ajatellen olisi pitänyt järjestää
enemmän face-to-face-palavereja, jotka olisivat osoittautuneet yhteistyön kannalta varmasti
tehokkaimmiksi. Kaiken kaikkiaan taiteellisen ja operatiivisen johtajan rooli oli hyvin opettava. Olen
kokemuksen verran rikkaampi tietäessäni, että ryhmätyöskentelyn onnistuminen 100 %:sti riippuu
monesta asiasta. Ongelmista huolimatta rooli oli mukava ja haastava ja tekisin mielelläni vastaavaa
työtä jatkossakin. Monet asiat osaan seuraavalla kerralla varmasti paremmin.
On huomionarvoista, että sprintin aikana jäi monta ideaa rannalle ruikuttamaan. Hyvä kysymys onkin, että
miten erilaiset ideat olisivat valikoituneet jatkoon eri prosessikohdissa, mikäli taiteellinen johtaja ja leijona
olisivat olleet eri henkilöitä – tai jos ideoiden arviointitapa olisi ollut erilainen. Lisäksi on kiinnostavaa, että
mikä on yksilöiden ja ryhmän todellinen vaikutus innovointiin. Digikorutalkoissa hyödynnettiin kyllä
yhteisöllistä innovointivoimaa (lähes 30 henkilöä oli ideoinnissa mukana), mutta paljon työtä tehtiin myös
yksin. Lisäksi taiteellisella johtajalla ja leijonalla oli suurin päätösvalta valintoihin kriittisissä prosessin
kohdissa. Tämä oli tässä sprintissä tietoinen valinta. Seuraavalla kerralla kokeiltaisiin sitten erilaista
lähestymistapaa, jossa koko ryhmä osallistuu aktiivisemmin päätöksentekoon. Muuttujia on ideaprosessissa
runsaasti. Samoista digikorujen lähtöideoista olisi voinut vetää saman prosessin aina uudestaan läpi
muuttamalla aina muutamaa asiaa kerralla. Olisiko silloinkin lopullisena valintana kulunvalvontakoru vai
vaikkapa sukupuolitaudeista ilmoittava koru, joka putosi jo alkumetreillä jatkosta? Fast Coins-hankkeessa ei
kuitenkaan ollut mahdollisuutta toistaa tätä koetta riittävästi, mutta tämä olisi hyvä tutkimusidea jatkoa
ajatellen.
Otetaan lopuksi vielä pieni vertailu Fast Coins-porukan ja TiimiDiilin opiskelijoiden tuottamista ideoista.
Tiimidiilin kustannus oli Fast Coins-hankkeelle 1 000 eur, mikä vastaa fast coinsilaisten osalta keskimäärin
noin kolmea henkilötyöpäivää töitä. Vertailukohtana voi sanoa, että tämä kolme päivää fast coinsilaisilta
meni käytännössä yhteen ideoiden jalostusiltapäivään 18.3., johon osallistui seitsemän henkilöä. Loppujen
lopuksi tulosten ja kustannusten suhde merkitsee. Alla on yhteenvetoa, mitä tuloksia ja millä kustannuksilla
saavutettiin Fast Coins- ja TiimiDiili-porukoissa.
TiimiDiilin tulos (kustannus 1 000 eur):
163 raakaideaa
13 kuvattua ideaa, jotka lähetettiin näytille leijonalle
1 leijonan luolaan asti edennyt idea
Fast Coinsin tulos (kustannusarvio: 5 000 eur):
50 raakaideaa (näitä oli mietitty keskimäärin selvästi pidemmälle kuin TiimiDiilissä syntyneitä
alkuideoita - oli jo pidempiä ideakuvauksia mukana)
13 kuvattua ideaa, joista 10 valikoitui lopulta näytille leijonalle
4 leijonan luolaan asti edennyttä ideaa
1 ideoista eli kulunvalvontakoru eteni leijonan luolasta jatkokehitykseen
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Täysin vertailukelpoisia edellä esitetyt tulokset eivät ole, mutta 1 000 euron sijoitus TiimiDiiliin oli ihan
järkevä satsaus. Enemmänkin olisi voinut TiimiDiilin porukalta vaatia, mutta niin olisi voinut fast
coinsilaisiltakin.
Fast Coins-ohjausryhmän näkemykset digikorujen ideointisprinttin
Ideointisprintistä haluttiin myös ulkopuolisia näkemyksiä. Sprintin eteneminen esitettiin ohjausryhmän
tapaamisessa läpi ja väkeä pyydettiin samalla pohtimaan kahta kysymystä: mitä olisit tehnyt toisin ja minkä
kysymyksen sprintti erityisesti herätti? Seuraavassa on esitetty saadut yksittäiset vastaukset.

Mitä olisit tehnyt toisin?
-Epätodennäköisen vaihtoehdon valinta
-Ideoiden kehitys heti alussa yhdessä
-Ideoiden arviointi ja kehittäminen viikonloppuna huono idea
Minkä kysymyksen herätti?
-Millä perusteella voittajaidea valittiin? Uutuusarvo ja yllätyksellisyys oli tässä valinnassa heikko.

Mitä olisit tehnyt toisin?
-Ideointia voisi toteuttaa kansainvälisesti käyttäen hajautettuja tiimejä ja digitaalisia tukityökaluja
-Ideoiden yhdistelytä olisi pitänyt olla enemmän – hyödyntäen parhaita osia syntyneistä ideoista; iteroiva
malli kuten esim. käyttöliittymäkonseptoinnissa
-Voisi kokeilla käänteisen määrittelyn toimintaa; esim. millaisen hopeaesineen voisi luoda x euron
tuotantokustannuksella?
Minkä kysymyksen herätti?
-

Mitä olisit tehnyt toisin?
-Jättänyt viikonlopputyöt pois
Minkä kysymyksen herätti?
-Kuinka saadaan eri yrityksistä ihmiset ideoimaan yhdessä

Mitä olisit tehnyt toisin?
-Protoilu vei yhtä ideaa esille yli muiden – eri ideoilla eriarvoinen asema
Minkä kysymyksen herätti?
-Millä perusteella ideoita karsittiin? Toteutettava, realistinen, uusi idea, mahdoton…?

Mitä olisit tehnyt toisin?
-Päätöksentekoon laajempi foorumi
-Päätöksentekokriteerien kääntäminen päälaelleen
-Ideoiden iterointi eli välillä paluu alkuun
-Teknologisten reunaehtojen ja mahdollisuuksien selvitys etukäteen
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Minkä kysymyksen herätti?
-Tarvitaan täysin uusi näkökulma ideointiin, jotta saadaan erilaisia ideoita
-Jos lähdetään digikorusta, niin liimataan kaksi asiaa yhteen ja täysin uuden luominen unohtuu

Mitä olisit tehnyt toisin?
-Sprintin porukka viikoksi ”luolaan”

kaikki käyttää hetken 24/7

Minkä kysymyksen herätti?
-Insinöörin ja taiteilijan yhdistelmä muistuttaa muotoilijan ammattitaitoa. Näin ollen ideatreffeillä
kannattaisi yhdistää insinööri ja muotoilija.

Mitä olisit tehnyt toisin?
-Leijona-Pakarisen olisi pitänyt olla enemmän mukana prosessissa - vain kuuntelijaroolissa tai nostaa
jokerina pintaan palaverissa itselleen mielenkiintoisia ideoita ja kertoa, että miksi on kiinnostunut ko.
ideasta.
Minkä kysymyksen herätti?
-

Mitä olisit tehnyt toisin?
-Olisi pitänyt pyytää ideoijilta yli 10 ideaa per hlö. Kaikki alle 10 olevat ideat yleensä itsestään selviä. Hullut
ideat tulevat sitten kun helpot loppuvat.
-Oliko suppilo liiankin tiukka – Ivary ja Pakarinen liian suuressa roolissa?
-Äänestyksen käyttö – ryhmät ristiin arvioiden. Näin estetään oman idean ajaminen.
-Olivatko tiimi oikeasti monitieteisiä vai saman näkökulman omaavia?
-Ensin hyvän idean löytäminen ja vasta sitten design ja tekninen toteutus. Proto ei ole itsetarkoitus.
Minkä kysymyksen herätti?
-

Mitä olisit tehnyt toisin?
-Ideoissa pitäisi ehkä miettiä ennemmin palveluja ja prosesseja. Nyt haettiin selvästikin vain tuoteideoita.
Minkä kysymyksen herätti?
-

Mitä olisit tehnyt toisin?
-Ideointi tutun ryhmä ulkopuolelta – esim. facebook
-Parhaat applikaatiot
Minkä kysymyksen herätti?
-

Mitä olisit tehnyt toisin?
-Protoja useammista ideoista
-Yhden leijonan näkemys – onko riittävä?
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Minkä kysymyksen herätti?
-Prosessiin osallistuneilta tahoilta olisi hyvä kerätä näkemykset, että miten kokivat sprintin

Mitä olisit tehnyt toisin?
-Kuinka tehtävä oli alun perin briefattu? Nyt tuntuu, että syntyneet ideat olivat varsin yksipuolisia –
teknisen toiminnan omaavan tuotteen ideointia. Ideat olisivat voineet koskea myös korun perusfunktiota
eli olla kaunis – esim. valot, äänet.
Minkä kysymyksen herätti?
-

Lopuksi käydyssä yhteenvetokeskustelussa nousivat esiin seuraavat asiat:
Koru voisi sisältää monitoimisuutta. Pelkkä kulunvalvontaominaisuus kuulostaan liian "vähältä"?
Unohdetaan pelkkä korumaisuus. Muotoillaan yksi tuote ja sen kiinnitysmekanismi, jolla
kulunvalvonta-avaimen saa mihin tahansa kiinni. Tällä tavalla siirrettävyys on mahdollista.
Tuotteen sijasta olisi hyvä miettiä tuotteen ympärillä olevaa palvelua.
Onko lähtökohta ylipäätänsä väärä eli korun ja digielementtien liittäminen yhteen. Rajoittaa
ideointia, kun kaksi asiaa yrittää laittaa yhteen?
Kulunvalvontakorun valinta on melko tavanomainen. Mainittiin esimerkiksi lemmikkieläinten
digikorut, jotka olivat esillä ideaprosessin aikana. Olisi ylipäätänsä hyvä palata takaisin
raakaideoihin sekä käännellä ja yhdistellä niitä.
Ehkä parempi olisi miettiä ensin mukana kuljetettavaa monitoimilaitetta eli mitä se voisi sisältää ja
kenellä sellainen voisi olla, ja vasta sen jälkeen miettiä korumaisuutta.
8.Kuinka jatketaan eteenpäin?
Edellä esitetyt Fast Coins-porukan tekemät reflektoinnit sekä Fast Coins-ohjausryhmältä saadut näkemykset
olivat tärkeitä FastCoinsissa myöhemmässä vaiheessa kehitetyissä IdeaRikastamo- ja KonseptiTakomokonsepteissa. Lisäksi näkemyksiä hyödynnettiin digikorujen kehittämisessä – esimerkiksi
lemmikkikoruteemaa vietiin eteenpäin.
Kulunvalvontakoru-casea päätettiin tulevan kuukauden sprintissä. Asetettiin tavoitteeksi viedä casea
eteenpäin teknologiaselvityksen, käyttäjänäkemysten keräämisen, potentiaalisten asiakkaiden selvittämisen
sekä liiketoimintamallin rakentamisen kautta.
Toisaalta oli tiedossa, että Fast Coinsissa aloitetaan jatkossa terveydenhuollon ja hyvinvoinnin digikorujen
ideointi. Tässä sprintissä syntyneistä yli 200 ideasta osa koski tätä digikorujen tuoteryhmää, joten nämä ideat
ovat hyvää raaka-ainetta tuleviin innovointisessioihin.
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LIITE 1. Leijonanluolaan päässeiden ideoiden syntytarinat
Kulunvalvontakoru (Ivaryn alkuidea)
Olin jo aikaisempien vuosien aikana pohtinut, miten voisin tuoda koruihin muutakin lisäarvoa, kun
koristautuminen tai henkilökohtaisten mieltymysten ilmaisu. Vuoden 2012 lopussa työskentelin jonkin
verran Imatran kuvataidekoulussa. Iltaisin ja viikonloppuisin koulussa pääsi kulkemaan kulunvalvontalätkän
avulla. Tupakoivana ihmisenä pidin melkoisena riesana, että avainnipussa oleva lätkä piti kuljettaa aina
mukana pihalla käydessä. Viikonloppuna kun työskentelin yksin koulussa, pelkäsin useasti unohtavani
avaimet työpöydälle.
Ollessani joululomalla anoppilassa, minulla oli liikaa ylimääräistä aikaa, joten ajan kuluttamiseksi kävin usein
ulkona tupakoimassa. Yhtenä iltana unohdin poistaa lukituksen ulko-ovesta ja ovi sulkeutui. Silloin minulle
palasi muistiin Eijan puhe digikorusta, työskentely Imatralla ja kulunvalvontalätkä. Samalla välähti ajatus, että
kulunvalvonnan digitaalinen elementti voisi olla sormuksessa. Avaimia olen unohtanut useasti talon
sisäpuolelle, mutta sormusta en koskaan.
Unikoru (Ernon alkuidea) ja itkuhälytinkoru (Marikan alkuidea)
Mulla jäi muhimaan mieleen 18.3. pidetyn ideapalaverimme jutut. Yritin illalla kehitellä väkisin jotain järkevää
uutta digikoruideaa, mutta mitään kunnollista ei silloin irronnut. No sitten seuraavana aamuna herään puoli
kuusi, aivan liian aikaisin, koiran nuolessa korvaa – ”olipa taas todella kiva herätys”. Ja BONG – siitä se idea
syntyi: Lempeän herätyksen koru olisi hieno juttu. Normaali herätyskello on raaka herättäjä ja sitä kautta
saattaa olla koko päivän väsynyt. Lempeän herätyksen koru toisaalta etsisi unirytmistä sopivimman
herätysajankohdan annetussa aikaikkunassa ja toisaalta herättäisi vähitellen – esimerkiksi värisemällä koko
ajan hieman voimakkaammin. Levännyt mieli ja arkielämän ongelma siis toimivat idean syntymisen
maaperänä.
Tämä unisormusidea johti sitten sähköpostikeskustelun (Marika, Ivary, Matti, Heidi, Ari ja Erno) kautta moniin
jatkoideoihin, kuten uniapnean hoitoon sekä nukahtamisen helpottamiseen jollain rauhoittavalla toiminnolla
(tuoksu tai tunto). Lopuksi Marika keksi vielä itkuhälytinkorun idean, joka eteni lopulta unikorun tapaan
leijonan luolaan asti. Lähetin on aina nurin vaunuissa ja vastaanottimen raahaaminen mukana on aika
hankalaa. Koko voi olla haaste, mutta vastaanottimista saattaisi silti saada korumaisia (kaulakoru, rintakoru,
rannekoru)
Hyttys-/ hyönteis-/punkkikarkoitinkoru (Ivaryn alkuidea)
Eija Mustonen kysyi minulta, että olisinko kiinnostunut lähtemään mukaan ideoimaan digitaalisia koruja
ideatreffeille. Koin kutsun mielenkiintoisena haasteena ja suostuin heti pidempään ajattelematta. Itse
ideointitapahtuma järjestettiin 31.1.2013 Imatralla kuvataidekoulussa Ari Happosen ja Pasi Juvosen
vetämänä. Ennen varsinaista ideointisessioita saimme kaksi ennakkotehtävää. Pohdin ennen ideatreffejä
noin viikon erilaisia vaihtoehtoja digikoruista. Ensimmäisiä ajatuksia olivat paikannuslaite, potilastietokoru,
ID-kortti-koru yms. Käsitellessäni henkilökohtaisia ongelmia, syntyi myös idea hyttys-/ hyönteis/punkkikarkotinkorusta. Varsinkin viime vuosina hyttyset ovat olleet melkoiseksi riesaksi. Viimekesänä
minuun tarttui myös punkki kiinni. Onneksi en saanut siitä mitään tartuntaa, mutta äitini sekä isäpuoleni ovat
saaneet viime vuosina punkista borrelioositartunnan. Olen kokeillut markkinoilta löytyviä
geelejä/kemikaaleja ja ne karkottavat hyttysiä/punkkeja melko hyvin, mutta haittavaikutuksina olen kokenut
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voimakkaan hajun sekä hajutonta geeliä käytettäessä yhteydessä epämiellyttävän tahmean ihon.
Ihanteelliselta ajatukselta tuntui aineeton ihmiskorvalle kuulumaton sopivalla äänitaajuudella toimiva
hyönteiskarkotin. Viime vuonna puhuttiin myös mediassa, että ihmiset käyttävät jopa tuhansia euroja
hyttyskarkottimiin, joten mukana kulkeva hyttyskarkotin korussa tuntui melko järkevältä idealta. Globaalisti
ajateltuna kysyntä aineettomasti toimivalle hyönteiskarkottimelle olisi varmasti taattu.
Kukkakeppi (alkuidea TiimiDiilin Ideatech-joukkueelta)
TiimiDiiliin osallistui Joni, Harri, Sampo Kirill ja Matti. Ideoinnin suoritimme omassa toimistotilassamme.
Totesimme sen olevan riittävän rauhallinen tila keskittyä olennaiseen. Idea sai alkunsa normaalista
ongelmasta, joka Jonilla tuli mieleen. Hän oli huomannut, kuinka vaikea on muistaa kastella kukkia. Olisi
huomattavasti helpompaa, mikäli olisi selkeä merkki kukkien vedentarpeesta. Joni heittikin ilmoille idean
ruukusta joka ”värjäytyy”, kukkien kuivuessa liikaa. Kirill kertoi myös, että häneltä kuoli kaktus liian vähän
kastelun johdosta.
Aluksi aloimme miettiä, että olisiko värjäytyvä ruukku hyvä idea. Idea kokonaisuudessaan nauratti
ryhmäämme. Totesimme kuitenkin asian kanssa olevan hankaluuksia ja tuotteella olevan potentiaalia, joten
päätimme jatkaa idean jalostusta. Aloimme miettiä älyruukkua ja sitä miettiessämme joku meistä ehdotti
kosteuden mittaavaa kukkatikkua. Ajattelimme idean olevan helpompi toteuttaa ja idean olevan ruukkua
kustannustehokkaampi. Tämän jälkeen aloimme miettiä tarvittavia komponentteja, joista kukkakeppi
rakentuisi ja muita valmistukseen tarvittavia asioita. Saimme tarvittavat tarvikkeet ja kustannukset laskettua.
Totesimme valmistuksen olevan edullista ja tuotteella olisi mahdollisesti myös menekkiä. Päätimme
osallistua idealla ideakilpailuun, vaikkakin se jaksoi yhä kaikkia naurattaa.
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3.14 Effektuaalinen digikoruvideon luominen
Erno Salmela ja Ivary Vimm

Effektuaatioteoriaa ja sen soveltamista käsiteltiin syvällisesti jo tämän raportin kappaleessa 2.4, jossa casena
toimi Metallica-bändin ensimmäiset 10 toimintavuotta. Tässä kappaleessa effektuaatioteoria kytketään Fast
Coinsin pääcaseen eli digikoruihin. Fast Coinsissa digikoruja sekä niihin liittyviä palveluita ja
markkinointimateriaaleja kehitettiin hyvin pitkälle effektuaalisen logiikan oppien mukaisesti. Esimerkiksi Iron
Sky-efektikorun prototyyppien luominen asiakkaan ensikontaktista lähtien vastasi hyvin effektuaalista
toimintaa. Tässä kappaleessa keskitytään kuitenkin markkinointimateriaalin eli VIMM-valokoruvideon
luomiseen effektuaalisesti. Kerrataan aluksi effektuaatioteorian perusteet, minkä jälkeen tämä teoria
linkitetään valokoruvideon tekoprosessiin.
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3.15 Valmistusmenetelmä- ja materiaalivalinnat koruprototyyppien valmistukseen
- Case Iron Sky-efektikoru
Ivary Vimm ja Erno Salmela

1.Johdanto
Lähtökohtana toimi kaksi tietokoneella mallinnettua Iron Sky-efektikorua (kuva 1), joista valmistettiin fyysiset
prototyypit. Aluksi pohdittiin vaihtoehtoina prototyyppien suoraa 3D-tulostusta ruostumattomasta
teräksestä LUT laserilla, perinteisten kultasepän käsityömenetelmien käyttöä tai jyrsinnän ja valamisen
yhdistelmää. Lopulta päädyttiin kuitenkin hinta-laatu-suhteeltaan parhaimpaan, 3D-tulostusta ja valamista
hyödyntävään, hybridivalmistukseen. Yhteistyökumppanina prototyyppien valmistuksessa toimi Kultataide
Kari Laukka. Tässä artikkelissa esitetään kokonaisprosessi yksityiskohtaisemmalla tasolla sekä perustellaan
materiaali- ja valmistusmenetelmävalintoja.

Kuva 1. Iron Sky-efektikorujen tietotekniset mallit.

2.Materiaalivalinta
Prototyyppien materiaaliksi valittiin hopea, koska se on ekologinen soveltuessaan tarvittaessa uusiokäyttöön
sulatuksen tai mekaanisen työstön avulla. Lisäksi hopean viimeistely ja työstö perinteisillä kultasepän
työkaluilla on huomattavasti helpompaa materiaalin pehmeyden vuoksi ja siten myös taloudellisesti
tehokasta. Mohs Hardness Scale eli materiaalin kovuus mohs-asteikolla on timantilla 10, ruostumattomalla
teräksellä 9, teräksellä 7 ja hopealla 2.5-3. Muovin käyttö rajattiin efektikorun tapauksessa pois, koska ohjaaja
halusi metallisen ja näyttävän koruprototyypin (vrt. jo leffan nimi Iron Sky).
Hopea on hyvä materiaali myös katteen muodostumisen näkökulmasta, sillä ihmiset yleensä arvostavat
jalometalleista valmistettuja koruja. Siten hopeakorut voidaan hinnoitella monesti arvoperusteisesti.
Hopean materiaalihinta on melko alhainen, mutta rajusti vaihteleva. Hopean hinta on heilahdellut viimeisen
kolmen vuoden aikana reilusta 40 sentistä/gramma lähes 1 euroon/gramma (kuva 2). Tukkuhinta on
pörssihintaa korkeampi. Kullan hinta oli kirjoitushetkellä hopean hintaan verrattuna 66-kertainen.
Kultakorujen kuluttajahinta on noin 100-150-kertainen hopeakoruihin verrattuna.
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Kuva 2. Hopean hinnan vaihtelu.
Yksittäisten korujen osalta hopean hinnalla ei ole juuri vaikutusta kokonaiskustannuksiin varsinkaan
käsityömenetelmiä käytettäessä. Esimerkiksi vaikka ruostumaton teräs on hopeaa edullisempaa, niin sen
kovuus hankaloittaa materiaalin työstöä vieden huomattavasti enemmän aikaa kuin hopean työstö. Lisäksi
kalliit kultasepän työkalut hajoavat ja kuluvat kovan materiaalin työstössä selvästi nopeammin. Nämä tekijät
huomioiden hopea on kustannusten valossa yksittäiskappaleita valmistettaessa terästä järkevämpi
materiaali. Ja mikä kaikesta tärkeintä, niin asiakkaat ovat yleensä valmiita maksamaan huomattavasti
enemmän hopea- kuin teräskorusta.
3.Prototyyppien valmistusmenetelmän valinta
Koruvalmistukseen on tarjolla mm. seuraavia menetelmiä, joita voi hyödyntää erilaisten tarpeiden
mukaisesti:
1. Uniikkikorujen kohdalla asiakkaat kokevat yleensä tärkeäksi, että valmistus tapahtuu perinteisenä
käsityönä. Perinteisillä menetelmillä ja taitavilla käsillä voi työstää erittäin tarkkoja yksityiskohtia
sekä monimutkaisia muotoja. Työstö on kuitenkin hidasta ja kallista sekä se vaatii suuren määrän eri
työkaluja erityyppisten työvaiheiden suorittamiseksi.
2. Hybridimenetelmässä yhdistetään useampaa kuin yhtä valmistusmenetelmää; esimerkiksi 3Dtulostusta ja perinteistä valutekniikkaa. 3D-tulostuksen tuottama laatu on nykyisin muovissa ja
akryylissä niin hyvää, että sitä voi hyödyntää hyvin mallikappaleiden valmistukseen. Perinteisillä
menetelmillä mallikappaleiden valmistus tarkoin yksityiskohdin on hidasta ja ammattitaitoa vaativaa.
3D-mallintamisessa vaadittavat tietotekniset taidot pystyy oppimaan kuukausien aikana, kun taas
perinteisen valmistuksen työvaiheiden oppiminen vie vuosia tai jopa kymmeniä vuosia. Siten 3Dtulostusteknologia on tarjonnut suuren mahdollisuuden ammattilaisille ja myös harrastajille.
Muutamia vuosia sitten 3D-tulostusjäljen oltua karkeaa täytyi sen sijasta käyttää 3D-jyrsintää, jossa
on huomattavasti enemmän rajoitteita kuin nykyisessä hyvänlaatuisessa 3D-tulostamisessa.
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3D-mallinnus- ja tulostustekniikan yhdistäminen valutekniikkaan käy nykyään melko saumattomasti,
koska useammilla valupajoilla on käytössä tai kumppanin kautta saatavissa 3D-tulostuspalvelua.
Toisaalta tällaisen hybridimenetelmän käyttö on kuitenkin vielä melko työlästä useiden työvaiheiden
takia. Ensin halutusta kappaleesta täytyy valmistaa 3D-menetelmallä/työstöllä aihio, josta sitten
tehdään kaksikomponenttiomuotti, johon leikataan kanavat ruiskuvahaa varten. Tämän jälkeen voi
vahapumpulla ja muotilla kyllä monistaa aihioita vaikka tuhansia kappaleita. Huono puoli on siinä,
että etenkin suuremmissa kappaleissa vaha saattaa rikkoontua tai taipua sitä pois otettaessa
muotista. Riippuen tarkoituksesta pienenkin vääntymisen poisto tai oikaisu valetusta kappaleesta
saattaa olla melko työlästä.
Toinen esimerkki hybridistä valmistuksesta on siis vahamuottien valmistaminen perinteisellä
jyrsinnällä ja varsinaisten kappaleiden teko valamalla. Muovi soveltuu kaksiokomponenttimuotin
valmistukseen, mutta vaha-aihiot voidaan tehdä myös muusta materiaalista. Esimerkiksi metallia on
mahdollista jyrsiä, mutta kovuuden vuoksi se on hidasta ja teriä kuluttavaa.
3. Valuaihioita tulostava 3D-tulostustekniikka. Nykyisten laitteiden tulostusjälki ja -tehokkuus alkavat
olla taloudellisesti järkevää tämän valmistustavan käyttöön. Hyvänä puolena tässä menetelmässä on
se, että muotista vahojen poistamisesta aiheutuvat virheet häviävät. Lisäksi edellä esitettyyn
hybridivalmistukseen verrattuna tässä hybridivalmistusmenetelmässä jäävät prosessivaiheina pois
vahamuottien perinteinen valmistus, vahojen valmistus ruiskupumpulla ja kappaleiden poisto
muotista. Myöskään valupuun tekeminen käsin vahakolvilla ei ole enää tarpeellista, koska puun
valukanavineen ja tulostettavine kappaleineen voi 3D-tulostaa suoraan. Tähän soveltuva teknologia
on kehittynyt viime vuosina vauhdilla.
4. Esine pystytään 3D-tulostamaan myös suoraan tarkoituksenmukaisesta raaka-aineesta, kuten
hopeasta, kullasta, ruostumattomasta teräksestä yms. Hyvää laatua tehokkaasti tuottavat laitteet
ovat kuitenkin vielä kalliita. Tosin kauaa ei todennäköisesti enää mene, jolloin tästäkin menetelmästä
tulee varteenotettava hinta-laatu-suhteeltaan erinomaisten korujen valmistamiseen.
Iron Sky-prototyyppien valmistukseen valittiin 3D-tulostuksesta ja valamisen hybridimenetelmä,
koska se tuotti kokonaisuuden kannalta parhaan hinta-laatu-suhteen. Myös 3-menetelmä eli
valuaihioita suoraan tulostava 3D-tekniikka oli potentiaalinen, mutta näitä koneita on vielä vähän
käytössä ja palveluhinnat ovat sen mukaisia. Laadukkaan korun suora 3D-tulostus kohtuuedullisesti
oli tällä kertaa vielä kaukaisempi haave.
3.Prototyyppien valmistuksen suunnittelu ja valmistus
Kummastakin Iron Sky-korumallista tehtiin valmistusta varten 3D -piirustukset (kuva 3), jotka lähetettiin
Kultataiteeseen. Suunnittelussa oli tärkeässä roolissa koruun integroidun elektroniikan sekä korunosien
kokoamisen huomioiminen.
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Kuva 3. Valmistuspiirustuksia.
3D-tulostuksessa materiaalina käytettiin muovia ja valussa hopeaa. 3D-tulostettuja muoviosia hyödynnettiin
kaksikomponenttimuottien tekemisessä, vaha-aihioiden monistusta varten. Muoviosat tulostettiin Kymen
AMK:n muotoiluyksikössä FDM-tekniikalla (Fused Deposition Modeling, pursotus) toimivalla Stratasys
Prodigy Plus-laitteella. Kuvassa 4 on esitetty 3D-tulostettuja muoviosia.

Kuva 4. 3D-tulostettuja muoviosia.
Tämän jälkeen 3D-tulostetut muoviosat lähetettiin Kultataiteelle, jossa valmistusprosessia jatkettiin
seuraavasti:
Kaksikomponenttimuottien teko
Ruiskupumpulla vaha-aihioiden teko
Valupuun teko vaha-aihiosta
Valupuun sijoittaminen purkkiin, joka täytettiin kipsillä
Kipsin jähmetyttyä vaha sulatettiin pois vesihöyryllä
Kipsin polttaminen kovaksi
Sulan hopean kaataminen onttoon kipsiin
Kipsin purkaminen jähmettyneiden hopeakappaleiden ympäriltä upottamalla ne veteen
Valukanavien poistaminen hopeakappaleista
Kuvassa 5 on esitetty valusta syntyneitä prototyyppien hopeaosia.
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Kuva 5. Valusta syntyneet hopeaosat.
4.Prototyyppien viimeistely- ja kokoonpanotyöt
Työ ei suinkaan loppunut vielä tähän, vaan edessä oli prototyyppien viimeistely, joka tehtiin hyvin pitkälle
käsityönä. Viimeistelyssä käytettiin erilaisia pintakäsittelyvaiheita, kuten viilausta, laikkahiontaa,
rättikiillotusta, plitsausta (hopean patinointi) ja rumpuhiontaa. Tässä casessa viimeistelylle asetti omat
haasteensa valon käyttäytyminen tyylikkään efektin aikaansaamiseksi. Korun materiaalin sävy, koko, muoto,
led-valojen sijoittelu sekä korun käyttöympäristö vaikuttivat merkittävästi korun fiilikseen.
Tietokoneavusteisella suunnittelulla pystyi mallintamaan valon käyttäytymistä koruissa tietylle tasolle asti,
mutta vasta fyysisten prototyyppien teko paljasti korujen todellisen luonteen. Viimeistelyssä vaadittiin paljon
kokeiluja ja se oli ylivoimaisesti työläin ja eniten kustannuksia aiheuttanut vaihe koko prosessissa.
Viimeistelyn merkitys näkyy kuvassa 6. Vasemmassa kuvassa on esitetty tilanne valun jälkeen ja oikeassa
kuvassa tilanne viimeistelyn jälkeen.

Kuva 6. Viimeistelyn merkitys korujen valmistuksessa.
Lopuksi koruprototyyppeihin asennettiin elektroniikka (kuva 7).
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Kuva 7. Elektroniikan asentaminen koruprototyyppeihin.
Valmiit Iron Sky-efektikoruprototyypit on esitetty täydessä loistossaan kuvassa 8.

Kuva 8. Valmiit efektikoruprototyypit.
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3.16 Kalevala Koru-yhteistyö Fast Coinsissa
Pasi Juvonen, Marika Hirvimäki, Ari Happonen, Erno Salmela ja Ivary Vimm

1.JOHDANTO
Kalevala Koru oli yksi ohjausryhmän aktiivisimmista ellei aktiivisin organisaatio, joka osallistui Fast Coinshankkeessa toteutettuun tutkimus- ja kehitystyöhön. Tässä artikkelissa esitellään Fast Coins-hankkeen ja
Kalevala Korun välistä yhteistyötä kokonaisvaltaisesti reflektoiden tapahtunutta – yhtälailla onnistumisia kuin
myös haasteita ja huonommin onnistuneita kokeiluita. Artikkelin päätarkoitus on tuoda esiin näkemysten ja
kokemuksien kautta, kuinka tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyötä voisi parantaa ja syventää
tulevaisuudessa.
Kalevala Korun kanssa oli Fast Coinsissa seuraavaa yhteistyötä (aikajärjestyksessä):
Yhteistyön kartoitusta - Ensimmäinen tunnustelupalaveri (maaliskuu 2013)
Terveydenhuollon ja hyvinvoinnin digikorut – Eksoten ideatreffit (huhtikuu 2013)
Yhteistyön täsmennnystä - Toinen tunnustelupalaveri - sisälsi myös ideointia (toukokuu 2013)
Ideatreffit Kalevala Korulla (toukokuu 2013)
Valokorukokeilut (syksy 2013)
Tarinakorun liiketoimintamallien kehitys (kesä 2013)
3D-tulostusyhteistyö -korujen 3D-tulostus & kustannuslaskenta (talvi-kevät 2014)
Isossa kuvassa havaittiin seuraavia asioita Kalevala Koru – Fast Coins-yhteistyössä:
Kalevala Koru oli Fast Coins-hankkeessa lähtökohtaisesti hakemassa uutta tietoa muiden tutkimuscasejen kautta. Tästä kertoo myös hankkeen osallistumisilmoittautuminen, jossa Kalevala Koru lupasi
käyttää aikaa hankkeeseen 30 tuntia. Tämä aika kului käytännössä jo ohjausryhmän tapaamisiin.
Kalevala Koru kuitenkin käytti Fast Coinsiin aikaa moninkertaisesti luvattuun verrattuna. Tämä kertoo
siitä, että hankkeen teemat kiinnostivat ja Kalevala Koru oli hankkeessa mukana hyvällä asenteella.
Kalevala Koru osallistui myös esimerkillisesti ohjausryhmätyöskentelyyn. Yrityksestä oli edustus
jokaisessa tapaamisessa aktiivisesti mukana. Lisäksi Kalevala Korulla seurattiin aktiivisesti Fast Newsblogia sekä ladattiin blogista kiinnostavimpia dokumentteja. Yritys järjesti myös yhden Fast Coinsohjausryhmän tapaamisista ja esitteli tuotantoprosessejaan sekä alan tulevaisuuden näkymiä.
Kalevala Korun suuntaan saattoi näkyä sekavana niin monen Fast Coins-tutkijan oltua hankkeen
aikana yritykseen yhteydessä. Lisäksi tutkijat eivät aina olleet keskenään käyneet menneitä ja tulevia
tapahtumia yhdessä läpi. Fast Coinsin projektipäällikkökään ei ollut tietoinen kaikista
yhteydenotoista ja palavereista. Esimerkiksi LUT laserin porukan ensimmäisestä käynnistä Kalevala
Korulla projektipäällikkö kuuli vasta jälkikäteen. Tässä vaiheessa Fast Coins-joukot olivat vasta
järjestäytymässä, eikä yritys-casejen läpiviennistä ollut vielä tarkasti sovittu. Sama toimintamalli
jatkui myös myöhemmin projektin johdon huomautuksista huolimatta. Toisaalta projektipäällikkö
odotti ja pyysi hankeväeltä oma-aloitteista toimintaan. Kaikkein tärkeintä oli, että hommat etenevät
ja työt tulevat tehtyä. Kommunikoinnin olisi kuitenkin pitänyt olla sisäisesti paljon parempaa. Jonkun
tulisi tietää kokonaisuus, mitä yritysten kanssa tehdään ja mitä on suunniteltu ja sovittu.
Kalevala Koru saattoi kokea, että Fast Coinsissa tuli hankkeen alkupuolella liikaa huteja onnistumisiin
nähden. Tämä taas saattoi vähentää aktiviteettia Fast Coinsissa – varsinkin kun samaan aikaan
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Kalevala Korulla oli täysi työ saada pyöritettyä silloista operatiivista ja kehitystoimintaa. YTneuvottelutkin olivat hankkeen aikana Kalevala Korulla päällä. Epävarma tutkimus- ja
innovaatiotoiminta jää tällöin helposti muun toiminnan ja arjen huolien varjoon.
2.YYHTEISTYÖN ESITTELY JA REFLEKTOINTI
Tässä kappaleessa käydään läpi erilainen yhteistyö Kalevala Korun ja Fast Coins-tutkijoiden välillä hankkeen
aikana. Jokaisesta yhteistyön osa-alueesta/tapahtumasta esitetään tehtyä käytännön työtä ja tutkimusta, ja
samalla reflektoidaan tapahtunutta eli otetaan pohtivasti kantaa siihen, mikä toimi ja mikä ei sekä
ehdotetaan parannuskeinoja ja uusia toimintamalleja yhteistyön parantamiseksi tutkijoiden ja yritysten
välillä tulevaisuudessa. Seuraavissa kappaleissa on nähtävissä Fast Coins-tutkijoiden nälän kasvaneen
syödessä eli tutkijat alkoivat odottaa toistuvaa runsasta yhteistyötä Kalevala Korun väen kanssa, mikä on ihan
tervettä kunnianhimoa. Toisaalta on muistettava, että kaikki alla esitetty on Kalevala Korun osalta extraa
etukäteen luvattuun hankepanostukseen verrattuna.
2.1 Ensimmäinen tunnustelupalaveri – maaliskuu 2013
Fast Coins-projekti oli pyörinyt noin kaksi kuukautta ja kun sprinttimalli alkoi hahmottua tutkijoille, niin kaksi
tutkijaa kävi yritysvierailulla Kalevala Korulla maaliskuussa 2013. Ensimmäisen Fast Coins-ohjausryhmän
palaveri sai kiitosta ja oli kuulemma temmannut Kalevala Korunkin mukaansa ja he suunnittelivat, että mitä
kaikkea konkreettista voisimme projektissa tehdä yhteistyönä. Myös sprinttimalli tuntui yritysnäkökulmasta
toimivalta, koska yrityksillä harvoin on aikaa odottaa tuloksia vuosia tai edes useita kuukausia. Myös tutkijat
innostuivat kovasti Kalevala Korun toiveista ja päässä vilisi monta ideaa, mitä kaikkea olisi mukava yhteistyöllä
tehdä. Lupailtiin jo ensimmäistä sprinttiä huhtikuulle missä valmistettaisiin digikoruproto yhteistyössä
Kalevala Korun kanssa.
Tutkijat pääsivät samalla tutustumaan tuotantoon, mikä antoi uudenlaisen näkökulman vertailla korujen 3Dtulostusta perinteiseen valmistamiseen. Palaverin jälkeen tutkijat tekivät yhteenvedon Kalevala Korun
toiveista projektin suhteen ja se lähetettiin tiedoksi kaikille muillekin Fast Coins-tutkijoille.
Fast Coins-projekti eli hyvin nopeasti keväällä 2013. Jokaisella projektin tutkijalla oli hieman erilainen ja
omanlainen kuva projektin päätavoitteista. Keväällä elettiin projektin ”puberteetti-ikää”, jossa epävarmuus
ja erilaiset lähestymistavat kalvoivat kovasti osaa tutkijoista. Oli epävarmuutta yrityksille luvatuista
tuloksista, haettiin yhteisten toimintamallien linjaa, koitettiin saada yhteinen näkemys ajankäytöstä ja
muutenkin haettiin toimintaan matriisiorganisaatiolle tarpeellista synergiaa ja yhteen hiilen puhaltamisen
mallia. Yleisesti ottaen tämä lienee varsin tyypillinen tilanne poikkitieteellisissä projekteissa, jossa on mukana
toisilleen ennestään vierasta väkeä.
Ensimmäisessä palaverissa puhutuista asioista toteutettiin Fast Coinsissa myöhemmin kaksi
valokoruprototyyppiä Kalevala Korun designeista. Myös toinen palaverissa esiin noussut idea eli
kulunvalvontakoru vietiin prototyyppi- ja konseptointivaiheeseen asti. Lisäksi tutkijat esittivät
tunnustelupalaverissa eri laser-tekniikkojen mahdollisuuksista. Mm. 3D-tulostuksesta ja laser-merkkauksesta
keskusteltiin. Kalevala Korulla oltiin innostuneita myös näistä teemoista, mutta sen tarkemmin mahdollisista
jatkokuvioista ei kuitenkaan vielä tässä vaiheessa päätetty. Asia jäi kuitenkin muhimaan ja myöhemmin Fast
Coinsin ja Kalevala Korun välillä käynnistyi yhteistyö 3D-tulostukseen liittyen.
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2.2 Terveydenhuollon ja hyvinvoinnin digikorut – Eksote-ideatreffit – huhtikuu 2013
Huhtikuun 2013 idetreffeille saatiin paikalle hyvin osallistujia eri organisaatioista:
-Eksote 5
-Kalevala koru 1
-LUT 2
-EOS Finland 1
-Vivago 1
-Teollinen/palvelumuotoilija 1
-Toimintaterapiaopiskelija Kotkasta 1
Fast Coins-tutkijoista osa oli mukana fasilitoimassa ja osa ideoimassa tasavertaisesti muiden osallistujien
kanssa.
Ideatreffien alku
Ennakkoon ja tapahtuman alussa ei tainnut oikein kellään olla selkeää kuvaa mitä odottaa – ei tutkijoilla
tapahtuman järjestäjinä, eikä myöskään yritysedustajilla tapahtumaan osallistujina. Toimintamalli oli
pääfasilitaattorilla omalla tavallaan ennestään tuttu, mutta toisaalta tällaisella kokoonpanolla ehkä kuitenkin
vähemmän koeteltu, joten liikkuvia osia ja uusia kokemuksia itse kullekin oli varmasti tarjolla.
Vähän ennen ”virallista” starttia ihmiset kävivät keskenään vapaamuotoista keskustelua ja kaiken kaikkiaan
yleistunnelma vaikutti olevan hyvä, vaikkakin tavoitteeseen nähden ihmiset olivat ehkä liikaa
mukavuusalueella omiin tuttuihin ryhmiin ”koteloituneina”.
Ideatreffien ennakkotehtävänä oli kiinnostavien aihealueiden tuottaminen. Näitä saatiinkin noin 20
kappaletta. Näistä teemoista muodostettiin ideatreffien alussa yhdessä kaikkien osallistujien kesken kolme
teemapakettia, joita lähdettiin pureskelemaan kolmen kiertävän ryhmän voimin. Teemoina oli tarjolla
tekninen puoli (noin 40 % ennakkoon luoduista aiheista), trendeihin ja hypeen perustuvia kuten 3Dtulostaminen, GPS-paikannus ja turvallisuusteknologia (noin 30 %), ja personointiin, valmistussijainteihin
sekä yhdistelyä olemassa olevaan nykytuotteisiin kuten silmälaseihin (noin 30 %). Suoraan tai välillisesti
näihin kolmeen ryhmään kytkeytyviä aiheita olivat mm. syrjäytyneisyys, nuorison terveys, lasten turvallisuus
ja vanhusten hoito. Selvää ei ollut, että kuinka kukin kokivat teemat. Erityistä innostumista ei kuitenkaan
näyttänyt olevan havaittavissa, mutta ei myöskään turhautumista. Ehkä teemojen laajuus ja hajanaisuus pisti
porukan hiukan mietteliääksi.
Ottamatta kantaa valittuihin ideoihin kiertoryhmille määritettiin paikallaan pysyvät kapteenit ja loput
osallistujat kiersivät pienryhmänä kaikki kolme teemaa läpi. Ideologisesti kapteeneilla oli oma teema tiedossa
ja ryhmäläiset tulivat paikalle kysyvällä asenteella - ”mitäs tällä rastilla käsitellään”. Yhtä teemapakettia
käsiteltiin rastilla noin 40 minuuttia. Tuloksena kierrosta syntyi erilaisia ajatuksia ja ideoita.
Päivän päätteeksi reflektiosta saatuja näkemyksiä ja havaintoja
Fast Coinsin perushenkeen kuuluen pyydettiin palaute heti päivän päätteeksi, jotta päällimmäisinä olevat
tuntemukset ja kokemukset saataisiin talteen heti tuoreeltaan. Tämän saavuttamiseksi päivän lopuksi tehtiin
kaikkien paikalla olleiden osallistujien kesken reflektiivinen keskustelu kokonaisuudesta. Osa piti
digikoruilmiön laajaa käsittelyä hyvänä, mutta osa taas oli odottanut konkreettisempaa asiaa ja toivoi myös
selkeämpiä jatkotoimenpiteitä. Eritoten monet yritysedustajat toivat esille konkretian puutetta. Mielikuvan
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mukaan varsinkin Kalevala Koru ja EOS nostivat tämän asian esille. Ekosten väki taas näytti olevan melko
tyytyväinen keskustelevaan linjaan.
Kapteenien roolista:
Roolien puolesta vaikutti sille, että kapteenit taisivat kritisoida päivää eniten. Olihan kapteeneilla tosin
vähiten vapauksia toimia kuten mukavimmaksi näkivät, mikä varmasti vaikutti päivän tuottamaan
kokemukseen. Näillä ideatreffeillä käytetyt toimintamallit eivät nähtävästi olleet vielä oikein linjassa sen
kanssa, mitä tavoitteita / odotuksia päivään paikalle tulevilla osallistujilla oli. Toisaalta menetelmät teemojen
käsittelemiseksi ehkä hakivat vielä tässä vaiheessa Fast Coins-hanketta muotoansa. Tai oikeastaan ryhmän
kapteeneilla ei edes ollut käytössä menetelmiä, paitsi ryhmän näkemysten kirjaaminen fläpille. Kun ennakkoohjeistusta ja/tai -koulutusta ei ollut annettu, niin kukin kapteeni hoiti toisen ja kolmannen ryhmän
osallistamisen omalla tavallaan, kuten sen itse parhaaksi näki ja koki pyrkien elämään tilanteen mukana.
Kapteeneilla näytti myös energia vähenevän ensimmäisen ryhmän jälkeen. Intensiivisen 40-minuuttisen
jälkeen samaa tsemppiä ei tuntunut löytynyt tuleviin kahteen 40 minuutin jaksoihin. Tosin kapteenin tsemppi
ja kyky inspiroida osallistujia on paljolti peili ryhmän inspiraatiosta osallistua ja kaataa kapteenin suuntaan
hyviä virikkeellisiä kysymyksiä ja puhaltaa uusia syötteitä ryhmän itsensä suuntaan. Sitä on vaikea sanoa,
kumpi ruokkii kummankin toimintaa enemmän, mutta myös ryhmällä itsellänsä oli energiat selvästi
heikommissa kantimissa jälkimmäisillä rasteilla.
Ideointiin osallistuneen tutkijan näkökulmasta jälkimmäisille rasteille tultaessa tuntui siltä, että omat
ajatukset pyörivät vielä edellisen rastin keskustelujen ympärillä. Tuntui jääneen vanhan levy päälle, mikä taisi
hieman häiritä ryhmän muitakin jäseniä. Asiat käynnistyivät jälkimmäisissä ryhmissä hitaasti, mikä tuntui
vähän harmittavan myös kapteeneja. Lopulta löydettiin kyllä koko porukassa yhteinen suunta, mutta
työskentely ei ehkä ollut niin vauhdikasta kuin se olisi voinut olla.
Toisaalta näytti sille, että ensimmäisen ryhmän saapuessa rastille kapteenien onnistui saamaan ryhmän
diskuteeraus käyntiin. Sisältöön panostaminen saattoi jäädä vähemmälle. Ennemmin rakennettiin keskinäistä
ymmärrystä ja luottamusta sekä nostatettiin ehkä tunnelmaakin. Toisen ja kolmannen ryhmän kohdalla
kapteeneilla oli ajatusmaailman taakkana ajatukset ryhmän 1 rastilla olosta ja todella nopea vaihto saattoi
haitata palautumista. Kapteenit eivät siis ehkä ehtineet ”keräämään itseänsä” ja ajatuksiansa kasaan, ennen
kuin noin 2-3 minuutin päästä rastille saapui jo uusi ryhmä. Rakenteellisesti oppilaitos- ja yritysympäristöjä
toisiinsa vertaillessa tulee mieleen, oliko kapteenina oleminen edellä kuvatun tilanneasetelman takia
yritysedustajille ns. ”ikävä rooli”. Ajatus perustuu siihen olettamaan, että yritysmaailmassa asiat on totuttu
viemään loppuun asti nopeasti ja tehokkaasti. Palavereissa koostetaan sovitut asiat ja päätetään
jatkotoimenpiteet, eikä asioita jätetä roikkumaan. Nyt ryhmän lähtiessä rastilta ja toisen sinne tullessa
tilanne oli juuri päinvastainen.
Osallistujien näkökulmasta:
Osallistujaryhmän kanssa ei keskusteltu päivän tavoitteista ideatreffien alussa. Vaikka konkretiaa ja
jatkotoimenpiteitä yritettiinkin lisätä fläpille session lopuksi, niin tällä ei voitu kuitenkaan korvata sitä, että
tavoitteet olisi pitänyt käydä läpi heti päivän alussa. Olisi ollut siis hyvä pitää alkuun kaikkien osallistujien
osalta pikakierros heidän tulostavoitteista ja ehkä myös oppitavoitteista.
Lisäksi osallistujakunnan laajuudesta puhuttiin niin, että osallistujapiirejä olisi hyvä laajentaa jatkossa.
Ehdotettiin mm., että olisi hyvä olla mukana myös hoitohenkilökunnan edustusta paikalla. Näin saataisiin
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edelleen uutta näkökulmaa teemoihin ja päästäisiin paremmin kiinni konkreettisiin käyttötilanteisiin. Myös
loppukäyttäjiä olisi hyvä saada jo aikaisessa vaiheessa ideointi- / kehitystyötä mukaan rakentamaan tulevaa.
Reflektoinnissa selvisi myös se, että uuden rastipisteen sisältöön sisään pääseminen oli toiselle ja
kolmannelle rastille saapuvalle ryhmälle vaikeaa. Opittiin myös siitä, että kapteenin laittaessa edellisten
ryhmien tulokset aluksi näkyvin ryhmä säntäsi näihin ”sisälle”. Se tuntui rastille tulevasta ryhmästä
mukavalta, kun oli syötteitä saatavilla. Kuitenkin vaikutti sille, että ihmisillä oli vaikeuksia alkaa muuttamaan
sitä, mitä muut olivat jo tehneet. Mukavuusalueella ollen haluttiin ”keskustella” esillä olevasta. Tämä teki
kapteenin tehtävän haastavaksi, koska nyt kapteeni ”joutui” syventämään aiemmin keskusteltua. Oppina
voikin sanoa, että uudet ihmiset on parempi ottaa sisään rastille ilman aiempia syötteitä ja aloittaa alusta
uuden ryhmän kanssa. Toisaalta saatiin palautetta siitä, että aina tyhjästä aloittaminen alkaa tympiä –
eritoten osallistujia, mutta toisaalta jos mietitään kapteenin roolia, niin ns. samojen asioiden jankkaaminen
ei varmasti ole hänestäkään kovin innostavaa pidemmän päälle. Kumpikaan toimintamallien ääripäistä ei siis
päivän lopun pikareflektion perusteella tuntunut vaikuttavan kaikkien mielestä hyvältä lähestymistavalta.
Loppujen lopuksi tämä johtui ihan siitä, ettei etukäteen ollut sovittu, että pitääkö tulevien ryhmien luoda
kokonaan uusia ajatuksia vai syventää aikaisempia. Kyse oli ideatreffien järjestäjän selkeästä virheestä
tavoitteen asettamisessa sekä työprosessin ohjauksessa tavoitetta kohti. Kaaos ei ollut kaukana näiltä
ideatreffeiltä, elleivät ne sitä jo olleetkin.
Yhteenvetoa – tapahtumasta opittua ja kehitysmietteitä
Asia
/
ajankohta
Päivän aloitus

Havainto

Reflektio

Parannusidea / -ajatus

Ihmiset
ryhmittyivät
tuttuun ja turvalliseen
ryhmään

Minimaalinen ennakkotehtävä - tuo treffeille
mukaan yksi itsellesi tärkeä pienesine. Esineen
tuoja esittelee pikana idean, yleisön tehtävänä
on heittää 30 sekunnissa ensimmäiset mieleen
tulevat ideat ”ilmoille”

Tapa
jolla
asiat
fasilitoitiin/
ryhmien
kapteenit
valittiin ym.

Jäi
kokemus
että
osallistujien
mielestä
”paremminkin
olisi
voinut mennä”

Sisällään
varmasti
se
luonnollisin käyttäytymismalli,
mutta
paremman
yhteenkuuluvuuden tunteen ja
pitemmälle
pääsemisen
aikaansaamiseksi tässä kohden
fasilitoiden olisi varmaan voinut
”auttaa asiaa”?
Ryhmän tapaa käsitellä asioita
ei ollut sinänsä mitenkään
vahvasti ennakko-ohjeistettu.

Käydyt
keskustelut
ryhmissä
Kapteenina
olo

Projektipäällikön
lausahdus
päivän
jälkeen ”osa halusi
luoda
ymmärrystä
kokonaisuudesta ja osa
taas haki konkreettisia
tuoteideoita. Iisi pisnes
”.
Kapteenit kokivat, että
edeltävän
ryhmän
keskustelut
”ajoivat”
tulevat ryhmät samaan
muottiin.
Ei pysty roolin takia itse
osallistumaan
toimintaan

Vahvasti kaupallisella puolella
toimivien yritysedustajiemme
olisin uskonut saavan tällaisesta
jaottelusta enemmän irti kuin
mitä he ehkä nyt näiltä treffeiltä
onnistuivat ”repimään” uutta
ymmärrystä oman ja yrityksen
maailmankatsomuksen eteen

Voisi olettaa, että noiden 3 ryhmän
rakentuminen yksi businessryhmäksi, yksi
asiakaslähtöiseksi ja yksi tutkimuskeskeiseksi
olisi voinut tuoda päivään enemmän
ulottuvuuksia

Ei ihme jos kokemuksesta ei
viestitä
eteenpäin
maata
järisyttävänä ja silmiä avaavana
inspiraatiopurskeena.

Pysähtykää
ajattelemaan vähintään
5
minuutiksi paikalle tulevan osallistujan kengissä
”mitä päivältä odotan”, sovitetaan järjestelyt
tähän

Kapteenit viestivät kokemusta
”taantumisesta kirjuriksi”

Tapahtumaan osallistujien ei pitäisi olla
kapteenina, olisi suotavaa että järjestävä taho
koulii
ja
valitsee
kapteenit
omasta
organisaatiostansa
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Syötteet

Toinen
ja
kolmas ryhmä
saapuvat
rasteille

Edellisen kiertoryhmän
aikaansaannoksen
esilläolo
”nollaa”
innovaatiopotentiaalin
Toisella rastilla edellisen
ryhmän pyöritys oli vielä
kapteenilla mielessä ja
ryhmällä
taasen
ensimmäisen kierroksen
keskustelut
Viimeisellä rastipisteellä
kapteenit
vaikuttivat
vähän stressaantuneilta
ja
”tulospaineen
alaisilta”

Ryhmän tapa
toimia

Päivän
päättyminen

Lienee
hyvin
luonnollista
ihmisille, valmiilta ja ”hyvältä”
näyttävää ei kannata korjata?
”If it works, do not fix it”
Ehkä ensimmäisen ryhmän
hyvältä
vaikuttanut
diskuteeraus
loi
omalta
osaltaan
jatkostressin
kapteeneille?
Onko siis niin, että hyvän
diskuteeraamisen kapteeni ei
olekaan enää ”the best”
vetämään asiaa yhteen kun aika
alkaa olla kortilla?
Ihan sama perusajatus kuin
siinä, että idearikastamolle on
oma paikkansa ja omat
ideaalijohtajansa ja takomolla
on taas omansa.

Vaikutti sille, että ryhmä
oli
tyytyväinen
pelkästään
”diskuteeraamalla” ja
harva osallistuja (jos
kukaan) koki painetta
tuottaa
jotain
varsinaista ”tulosta”

Toisaalta aiempaan peilaten,
näytti kuitenkin sille että
kapteenit kyllä kokivat painetta
tuottaa näkyvää, koska oletus
oli, että he päivän lopuksi
esittelevät sen, mitä rasteilla
saatiin aikaiseksi.

Idearikastamo
ei
tarkoita aikajoustojen
kasvua

Aiemmista kokemuksista oli
pyritty ottamaan opiksi, mutta
silti
aikataulussa tupattiin
menemään yliajalle.

Oltiinko siis samassa veneessä
mutta 10 katsoi ja yksi koki
joutuvansa
yksinään
soutamaan?

Oppi: uudet ihmiset on parempi ottaa sisään
rastille ilman aiempia syötteitä ja aloittaa alusta
uuden ryhmän kanssa – siis silloin kun tavoite
ole luoda paljon erilaisia näkökulmia/ideoita
Tämä on ehkä yksi vaikeimmista haasteista
miettiä ”suoria” parannusratkaisuita, mutta
rakenteellisesti vaikuttaisi hyvältä jakaa
tällaiset tapahtumat 2 osaan.
Osassa yksi kapteeneina ovat diskuteerauksen
mestarifasilitaattorit ja osassa 2 takomisen ja
tulospusertamisen
kuninkaat.
Näin
kapteeniuskin olisi vain osan päivää päällä
oleva rooli.
Toinen
ajatuksellinen
ratkaisumalli
haasteeseen olisi voinut olla teemoittaminen.
Esim. toisena ryhmänä kritiikkiryhmä ja
kolmantena ryhmänä ideoiden syvennysryhmä.
Tai sitten teollinen vs. ihmislähtöinen
ryhmittely voisi myös toimia. Joka tapauksessa,
edellä kuvatut muutokset olisivat tuoneet myös
kapteenin työskentelyyn vaihtelua, mikä olisi
varmasti
ylläpitänyt
kapteenienkin
mielenkiintoa
paremmin
koko
päivän
täysvireessä.
Ehkä tässä onkin se suurin oppi, miten luoda
rakenteet niin että syntyy jokin näkyvä / käsin
kosketeltava asia, jonka jokainen osallistuja voi
mieltää sen arvoiseksi asiaksi että päivässä
kannatti lopulta olla mukana, riippumatta siitä
mikä on osallistumisessa oma rooli.
Aiheuttamatta
kuitenkaan
samanlaista
vastuiden epätasapainoa, mihin näillä treffeillä
lopulta tunnuttiin päätyvän.

Tämä haaste pureutuu hyvin syvälle
nykymaailman yleisongelmaan. Lähes kaikkialla
tuntuu olevan vallalla käytäntö ”ajoitetaan best
scenarion mukaan”. Reaalimaailmassahan
tästä seuraa välittömästi se, että ilman joustoja
suunnitteleminen heiluttaa ns. venettä.
Konkreettisena korjausliikkeenä on liiankin
helppoa sanoa, lisätään suunnitelmiin
puskureita, mutta käytännössä tästähän tämän
haasteen ratkaisussa pohjimmaisesti on
kysymys.
Tai
sitten
jämäkämmästä
johtamisesta.

Tätäkö suomalaiseen innovointiin juuri kaivataan?
Paikan päällä olleen havainnoijan mukaan käydyt keskustelut olivat huomattavasti rikkaampia kuin mitä
session lopuksi saatiin paperille esille – ”fläppiyhteenveto käytännössä tylsistytti koko homman”. Paperilla
esiteltiin hyvin ilmeisiä asioita ja särmä sekä sisältö hävisivät jonnekin matkan varrella. Aikaa yhteenvetoon
ja sen valmisteluun oli todennäköisesti aivan liian vähän käytettävissä. Myös sopivat menetelmät puuttuivat
päivän klousaamisessa. Yksi puhuu ja muut nyökyttelevät ei johda tunnetusti mihinkään. Minkäänlaiseen
päätöksentekoon ja jatkotoimista sopimiseen ei edes pyritty.
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Toisaalta havainnoija kääntää asian päälaelleen. Hän teki yhdessä muun Fast Coins-väen kanssa päivän
keskusteluista muistion, joka nyt jälkikäteen paljastaa sen, että päivän aikana oli käyty hyvin rikasta
keskustelua – eikä lähimainkaan kaikkea siitä edes saatu talteen. Moni keskustelluista asioista toteutui
myöhemmin Fast Coinsissa – muodossa jos toisessa. Tässä sessiossa olikin lopputulosta tärkeämpää
prosessin aikana käyty keskustelu. Tätä on alettu painottaa viime aikoina myös innovaatiokirjallisuudessa eli
tärkeää on keskustelujen havainnointi ja taltiointi myöhempää käyttöä varten - siis mistä asioista sessiossa
puhuttiin ja mistä erityisesti innostuttiin. Nämä seikat kertovat lopulta usein paljon enemmän kuin
lopputulos. Tässä sessiossa kävi juuri näin, mutta toisaalta monille osallistujille jäi huono maku suuhun. Osa
heistä ei kokenut käytyjä keskusteluja merkityksellisiksi – todennäköisesti sen takia että heille jäi lopuksi
sekava kuva tapahtuneesta. Miten saada siis järjestettyä vastaavan tyylinen keskusteleva tapahtuma, josta
jää kaikille hyvä fiilis?
2.3 Tunnustelu- ja ideointipalaveri Kalevala Korulla – toukokuu 2013
Valmistelutyö
Toukokuun alussa järjestetyn tapaamisen tavoite oli käydä Kalevala Korun porukan kanssa yhdessä läpi
yrityksen tarkempia odotuksia Fast Coins-hankkeesta ja mitä heidän kanssa lähdetään konkreettisesti
tekemään. Kun Eksote-ideatreffeiltä oli jäänyt hiukan huono kokemus kauttaaltaan, niin päätettiin keskittyä
erityisen hyvin tähän tapaamiseen. Haluttiin rakentaa sessioon hyvä tempo ja osallistaa porukkaa eri tavoin
Fast Coinsin pääteemoissa. Sessio järjestettiin lounaan jälkeen iltapäivästä klo 12-16, joten senkin takia
sessiosta tuli saada mukaansa tempaava ja vireystilaa ylläpitävä. Käytiin Kalevala Korun kanssa etukäteen läpi
sessiossa käsiteltävät teemat. Näiksi valittiin kulunvalvontakoru (josta oli jo nopeat prototyypit olemassa),
muistelu- ja terveystietokoru, asiakkaiden mukaan ottaminen innovointiin, Top 10 Fast Coinsin digikoruideaa
(siihen mennessä) ja sprinttimalli. Näiden lisäksi keskusteltaisiin Kalevala Korun parin korun muuttamisesta
kokeilumielessä valokoruiksi. Päivän päätteeksi tehtäisiin päätös, mihin Kalevala Koru Fast Coinsissa
erityisesti keskittyisi.
Sessioon oli tulossa mukaan Kalevala Korulta myynti- ja markkinointijohtaja, tuotekehityspäällikkö, kaksi
tuotepäällikköä ja tuotantopäällikkö. Kokoonpano ylitti tutkijoiden odotukset, mikä laittoi tsemppaamaan
entistä enemmän menestyksekkään tapahtuman toteutumiseksi. Fast Coins-tutkijoista otettiin mukaan
henkilöt, jotka täydensivät toistensa osaamista. Lisäksi valitut teemat olivat heille ennestään tuttuja. Tämä
porukka valmisteli sessiota yhdessä. Lisäksi sessioon pyydettiin mukaan Fast Coinsin ulkopuolelta LUT Lahti
School of Innovationin edustaja, joka oli kehittämässä terveys- ja muistelutikkua Tikutus-hankkeessa. Voi
sanoa, että tähän sessioon saatiin mukaan sekä Kalevala Korulta että tutkijoista unelmatiimi. 3Dtulostusasiasta oli puhuttu jo aiemmin, joten sitä ei nostettu enää tässä sessiossa esiin.
Session eteneminen
Session aluksi keskusteltiin noin 20 minuuttia vapaamuotoisesti Fast Coinsista ja koruliiketoiminnasta. Fiilis
oli porukassa hyvin vapautunut, vaikka tutkijat ja Kalevala Koru-väki eivät olleet toisilleen ennestään tuttuja.
Yllättäen sessioon osallistui myös Kalevala Korun toimitusjohtaja, minkä tulkitsimme hyväksi innostukseksi
Fast Coins-teemoja kohtaan. Kutakin teemaa käsiteltiin sessiossa noin puoli tuntia. Välillä käytiin
jaloittelemassa. Lopussa keskusteltiin noin puoli tuntia jatkotoimenpiteistä.
Ensimmäisenä teemana oli kulunvalvontakoru. Ensin pyydettiin Kalevala Korun väkeä kertomaan omia
ajatuksiaan kulunvalvontakorusta, koska heillä oli ollut idea jo aiemmin esillä oman yrityksen sisäisissä
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keskusteluissa. Sen jälkeen toimme Fast Coins-tutkijoina esiin omia näkemyksiämme kulunvalvontakorusta
ja näytimme myös tekemämme prototyypit. Sessioon syntyi heti innostunut ja keskusteleva ilmapiiri.
Toisena teemana olivat terveystieto- ja muistelukorut. Tähän liittyen Kalevala korulta oli kerrottu ennakkoon,
että heitä kiinnostaisi erityisesti se, kuinka loppukäyttäjät ovat kokeneet muistelu- tai terveystikkujen käytön
(muistelu- ja terveystikuista oli ollut puhetta Eksoten ideatreffeillä). Tämän takia Tikutus-hankkeen edustus
oli pyydetty paikalle. Tämän teeman käsittely vastasi eniten perinteistä kaavaa, jossa yksi kertoo ja muut
kuuntelevat. Tämä toimi kuitenkin hyvin teeman asiantuntijan oltua paikalla. Noin 10 minuutin
yksisuuntaisen esittelyn jälkeen muu porukka pääsi asiaan kiinni ja keskustelu oli sen jälkeen yhtä vauhdikasta
kuin edellisessäkin teemassa. Tikutus-hankkeen edustaja toi myös näytille erilaisia korumaisia muistitikkuja.
Konkreettisten esineiden käsissä pyörittely jatkoi hyvin keskustelua ja nosti esiin uusia ajatuksia
koruistetuista muistitikuista. Tämän teeman jälkeen pidettiin 15 minuutin hengähdys-, jaloittelu- ja
puhelutauko. Tämä näytti tulleen sopivaan väliin.
Kolmannessa teemassa, asiakkaan mukaan ottaminen innovointiin, oli hyvin lyhyt intro, missä esiteltiin
”teoreettisesti” asiakas-toimittaja-yhteistyön eri tasot (kuva 1). Tämän jälkeen Kalevala Korun porukka
jaettiin kahteen kolmen hengen ryhmään. Tavoitteena oli miettiä Kalevala Korun näkökulmasta, kuinka
asiakkaan kanssa on toimittu tähän mennessä ja mitkä olisivat tavoiteltavat toimintatavat tulevaisuudessa.
Tässä teemassa porukka oli liekeissä sekä työskentely- että tulosten purkuosassa. Tulosten purkuosassa tuli
niin hyvää asiaa, että päätettiin ottaa sessiossa jousto käyttöön eli tämän teeman käsittelyä venytettiin ja
jätettiin sprinttimallin esittely session lopusta kokonaan pois.

Kuva 1. Asiakas-toimittaja-yhteistyön eri tasot.
Neljäntenä teemana olivat TOP-10 digikoruideat, jotka olivat syntyneet Fast Coinsissa tähän sessioon
mennessä. Tässä työtapana oli intensiivinen Pecha Kucha-menetelmä, jota oli hiukan muokattu. Kutakin 10
ideaa esiteltiin 40 sekuntia. Kaikki ideat esitettiin samalla tavalla sisältäen tarpeen, perustelut ja mahdolliset
esteet, idean ominaisuudet ja potentiaalisimman kohderyhmän (kuva 2). Tällä tavalla ideat oli helpommin
vertailtavissa keskenään. Kalevala Korun porukan tehtävä oli valita esityksen aikana 10 esiteltävästä ideasta
paras ja huonoin sekä perustella valinnat. Tämä sai positiivisessa mielessä porukan varpailleen ja tässä
tapahtuikin hieno skarppaus koko väeltä.
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Kuva 2. Digikoruideoiden esitystapa Pecha Kucha-menetelmässä.
Valintatehtävän jälkeen käytiin läpi kaikki valitut hyvät ja huonot ideat sekä valintojen perustelut. Parhaita
ideoita olivat Kalevala Korun väen mielestä räätälöitävä koru ja muistelu- & terveystikkukoru. Myös ristiriitoja
ilmeni porukan sisällä tyyliin: ”Yäk – punkit ja koru eivät kuulu yhteen” vs. ”Minusta tämä on hyvä idea”.
Vertailu ja erilaiset näkökulmat toivat keskusteluun pelillisen elementin, joka selvästikin toimi hyvin. Teeman
käsittelyn lopuksi parhaiksi valittuja ideoita jalostettiin ja toisaalta pyrittiin myös löytämään huonoimmista
ideoista hyviä puolia.
Session päätteeksi iltapäivä vedettiin yhteen. Kalevala Korun porukan mielestä kaikki teemat olivat olleet
kiinnostavia ja niitä kaikkia olisi voinut lähteä jatkamaan eteenpäin, mutta niukkojen resurssien takia jatkoon
valittiin yksi idea. Räätälöitävä koru sytytti Kalevala Korun porukkaa eniten, mutta se vaatisi vielä pitkän polun
markkinoille. Tämän sijasta konseptoitavaksi digikoruksi valittiin muistelukoru (jota alettiin myöhemmin
kutsua Tarinakoruksi). Myös terveystietokoru kiinnosti, mutta lakipykälien/säännösten hidastava vaikutus
arvelutti. Lisäksi päätettiin, että Kalevala Korun 1-2 korua kokeiltaisiin muuttaa valokoruiksi. Alustavasti
keskusteltiin myös siitä, että keväällä/alkukesästä 2013 voisi järjestää Kalevala Korulla yhdet digikorujen
ideatreffit, jossa ideoinnissa lähdettäisiin liikkeelle mahdollisimman puhtaalta pöydältä. Kaikilla näytti
jääneen sessiosta poikkeuksellisen hyvä fiilis. Tutkijoina ajateltiin, että tässä on nyt hyvät lähtökohdat todella
hyvälle yhteistyölle. Ihan odotetulla tavalla kaikki asiat eivät kuitenkaan jatkossa edenneet, kuten
seuraavasta selviää.
2.4 Kalevala Koru-ideatreffit – toukokuu 2014
2013 toukokuun lopulla Kalevala Korulla järjestettyjen ideatreffien lähtökohtana oli tuottaa mahdollisimman
paljon erilaisia digikoruideoita. Keskustelin menetelmävalinnoista puhelimitse hyvissä ajoin ennen
ideatreffejä Kalevala Korun edustajan kanssa. Ennakkokeskustelun tarkoituksena on selvittää, minkä verran
”venettä on lupa keikuttaa” eli kuinka paljon epämukavuusalueelle ideointiin ja innovointiin osallistujia voi
viedä. Ennakkokeskustelussa kävi ilmi, että monille osallistujille tämän kaltainen ideointi / innovointityöpaja
tulee olemaan aivan uudenlainen työskentelytapa ja tältä pohjalta tehtiin päätös pitäytyä tavanomaisissa
ideointimenetelmissä. Samalla käsikirjoitettiin työpajan runko seuraavaan muotoon:
1. Lähtökohtana pöydällä oli aiemmilla ideatreffeillä tuotettuja ideoita
2. Tuotettiin yksin lisää ideoita post-it -lapuille
3. Arvottiin ryhmät ja esiteltiin omat ideat ryhmissä
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4.
5.
6.
7.
8.

Tuotettiin ryhmässä lisää ideoita aiempien kehitettyjen pohjalta
Laitettiin ideat näkyville pöydille, jotta kaikki osallistujat pystyivät tutustumaan niihin
Osallistujat äänestivät ideamassasta muutaman idean jatkoon
Valituista ideoista keskusteltiin lisää oppimiskahvilan rasteilla
Lopuksi käytiin koko ryhmän kesken yhteenvetokeskustelu iltapäivän kulusta (1. mikä meni hyvin 2.
mihin jäi kehitettävää 3. mitä opin 4. mitä menee käytäntöön)

Ennen Kalevala Korulle menoa osa treffeille osallistuneista tutkijoista istui kahvilla Pasilan asemalla ja
keskusteli läpi, millainen työpaja on tulossa ja mikä on ryhmien vetäjien rooli. Sovittiin a) ohjeet tulevat
pääfasilitaattorilta b) pääfasilitaattorille kerrotaan jos pienryhmässä tapahtuu jotain yllättävää, jotta pysyn
ajan tasalla ja voin tehdä muutoksia c) periaatteista miten pienryhmässä saa jänteen pidettyä yllä eli esim.
avaamalla keskustelua kysymyksillä etukäteen.
Tässä kohtaa pääfasilitaattorilta puuttui tietoa siitä, missä vaiheessa muut työpajaan osallistujat tiesivät,
mihin ovat lähdössä mukaan. Olisi voinut varmasti viestiä asiasta paremmin ja samaan aikaan kukaan ei ollut
kysynyt yhtään mitään aiheeseen liittyen. Ainoat kysymykset liittyivät siihen, miten mennään paikalle. Tällä
perusteella oli ehkä syntynyt oletus, että kaikki tuntevat ryhmätyöskentelyn periaatteita. Tätä reflektiota
rakennettaessa ja toki muutoinkin hankkeen aikana on käynyt ilmi, että oletus oli väärä. Sitten kun tätä
tilannetta pohtii toisesta näkökulmasta, niin pääfasilitaattorille oli jo toukokuuhun 2013 mennessä syntynyt
melko lailla kokemusta siitä, että yhteistä aikaa asioista puhumiselle ei millään löytynyt. Näin ollen on aika
hankala tilanne kun a) olisi tarvittu lisää ohjeita? b) aikaa istua kasvokkain ja keskustella asioista ei oikein
löytynyt (eli ei koettu riittävän tärkeäksi?) c) mitään konkreettisia kysymyksiä ei tehty. Pääfasilitaattori ei
oikein tiennyt, miten tämä olisi pitänyt ratkaista. Se mitä pääfasilitaattori tiesi tehneensä, oli alusta saakka
olla valmiina auttamaan jos hänen apua jossain tarvittiin. Hän tarjosi osalle hankkeen ihmisistä
kirjallisuusvinkkejä ja linkkejä tiedon lähteille. Tiedon hankkiminen ja sen vieminen käytäntöön on toki aina
jokaisen omalla vastuulla. Toisen puolesta ei voi oppia.
Henkilökemioihin liittyen on vielä nostettava esille, että silloin kun ollaan asiakkaan kanssa tekemisissä, niin
henkilökemioihin liittyvät asiat eivät saisi näkyä. Tässä on johtamishaastetta ja lisäksi jokaisen on omalta
osaltaan huolehdittava siitä, että oma toiminta on ammattimaista vaikka välillä turhauttaisikin. Tässä
mielessä FC – projekti oli erittäin opettavainen. Tehtiin paljon virheitä, joista tulee nyt jokaisen ottaa
opikseen. Kirjoittamalla näitä auki päästään kiinni kipupisteisiin ja siksi tällainen reflektointi on arvokasta
tekemistä.
Reflektiota rakennettaessa kävi ilmi, että osalla työpajaan tulijoista olisi ollut runsaasti kokemusta
työpajatoiminnasta ja / tai ideoinnista. Pääfasilitaattori jäi pohtimaan, mistä tällainen ristiriita johtuu. Onko
hän ehkä esittänyt tavallisuudesta poikkeavat menetelmät – vaihtoehdon menetelmineen (esim. pakotetut
yhteydet, skaalaaminen, lisää, poista korvaa, draama) liian pelottavana? Vai onko työpajaan suunniteltujen
osallistujien tilalle ehkä tullut joitakin muita osallistujia? Pääfasilitaattori koki, että tämä asia oli merkittävä
työpajan käsikirjoituksen ja toteuttamisen kannalta. Sen lisäksi tämä loi ainakin hänelle mielenmallin ”täytyy
ottaa varovaisesti tämän ryhmän kanssa” eli ehkä hän ei ollut kaikkein luontaisimmassa roolissa itsekään.
Tästä tulee fiilis, että on rallitermein ilmaistuna saanut väärän nuotin. Tiellä on pysytty, mutta pohja-aikaan
ei enää ollut mitään mahdollisuuksia.
Tästä viisastuneena tällaisia järjestäessä triangulaatio on paikallaan eli usean tutkijan kannattaa keskustella
kohderyhmästä usean yrityksen ihmisen kanssa. Sitten kun nämä näkemykset yhdistetään keskustelemalla
tai kirjallisesti, niin saadaan jonkinlainen jalostunut arvaus tilanteesta. Tässä palataan hankkeen kannalta
lähtöruutuun eli muissakin yhteyksissä havaittuihin viestintäongelmiin.
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Huomioita työpajasta pääfasilitaattorin näkökulmasta:
-

-

-

-

-

-

-

-

Oppimiskahvilassa aiempia tuotoksia kannattaa katsoa vasta siinä vaiheessa, kun oma luominen
pysähtyy tai jumittuu. Mikäli rastille saapuessa aiemmat tuotokset ovat valmiina näkyvissä, se näytti
sulkevan ryhmän ajattelua (vertautuu hyvin aiempaan havaintoon Eksoten ideatreffeistä).
Aiempien ideoiden ottaminen esille heti alussa ei jälkikäteen ajateltuna ollut järkevää. Ne olisi voinut
ottaa esille vasta siinä vaiheessa, kun uusi ideamassa oli tuotettu. Sitten olisi voinut vertailla ja yrittää
tarvittaessa puristaa vielä lisää ideoita ja / tai yhdistellä jo olemassa olevia.
Hankeväen tulisi aina pysyä neutraalissa roolissa. Nyt kävi sekä äänestysvaiheessa ja yhdellä rastilla
niin, että pienen epäröinnin (merkki siitä, että pohditaan ja / tai että ollaan epämukavuudessa)
järjestävän tahon (Fast Coins-hankkeen ihminen) otti johtajuuden ja lähti viemään keskustelua
perässään. Toisessa kohtaa hankkeen edustaja alkoi saivartelemaan annetuista ohjeista eli etsimään
keinoja, miten sanottua voisi tulkita toisin. Tällaisten tulisi aina tapahtua rakentavassa hengessä. Nyt
jäi hieman sellainen olo, että ko. henkilö olisi ennemmin itse halunnut olla antamassa ohjeita, vaikkei
saanut niin ääneen sanottua. Eli annettu rooli ei ehkä täysin maistunut. Siitä miten tämä
mahdollisesti näkyi pienryhmässä, ei pääfasilitattorilla ole havaintoja, vaan kaikki näytti toimivan
sovitulla tavalla.
Kun ideoita valittiin jatkokäsittelyyn, niin ryhmän keskustelu liittyi kaikkein villeimpiin ideoihin. Sitten
kun tuli valinnan aika, niin jatkokäsittelyyn valittiin melko tavanomaisia ideoita. Pääfasilitaattori jäi
miettimään, tuliko muutos liian lähelle omaa työtä? Eli oliko turvallisempi valita sellaisia ideoita,
joiden osalta ymmärsi miten ne voisivat toimia. Toisin sanoen laatikon ulkopuoliset ajatukset saivat
aikaan hyvää keskustelua, mutta niitä ei haluttu lähteä miettimään tarkemmin
Puitteista: Kuuma päivä, kuuma tila, ihmiset kertoivat olleensa aamupäivän kokouksissa ja jollain
osallistujalla oli taustalla huono kokous.
Jälkiviisaana pääfasilitaattorina olisi voinut itse tehdä vallankumouksen ja muuttaa menetelmiä
kesken kaiken. Hän miettikin tätä, mutta päätyi pitäytymään sovituissa menetelmissä, kun homma
näytti etenevän ja jokaisella rastilla syntyi keskustelua aiheesta. Tässä mielessä kommunikaatio
hankeväen kesken ei toiminut kunnolla. Pääfasilitaattorin kiertäessä rasteja mikään ei indikoinut,
että asia ei etenisi. Sitten noin 10 minuuttia ennen oppimiskahvilan loppua, yhdestä ryhmästä tuli
kommentti, että olemme jo valmiita – mitäs nyt tehdään. Havainnoija kertoi jälkikäteen, että oli
havainnut aiheiden loppumisen. Tieto tästä ei kuitenkaan välittynyt pääfasilitaattorille saakka. Tästä
oppineena pääfasilitaattorin kannattaa kysellä asioita havainnoijalta. Yhtä lailla havainnoijan tulee
kertoa havaintojansa pääfasilitaattorille. Monissa aiemmissa työpajoissa pääfasilitaattori on
keskustellut havainnoijan kanssa ja kertonut, mitä tapahtuu, mitä seuraavaksi tapahtuu ja mistä olisi
mielenkiintoista saada ulkopuolisia havaintoja. Kun tässä asiassa olisi ollut hereillä, niin 1 – 2 idean
pikakonseptointi olisi voinut nostaa energiat loppua kohden. Tai sitten ”köntsä” oli jo puntissa, mutta
kukaan sitä ei vielä aistinut. Mene ja tiedä.
Edellisestä oppineena, rastin pitäjällä tulisi aina olla 1 – 2 avointa / uuden näkökulman avaavaa
kysymystä takataskussa siltä varalta, että jokin porukka alkaa kulkea vain yhtä polkua ja tulee
mielestään nopeasti valmiiksi
Yhteenvedossa moni koki, että ei syntynyt mitään erityisen hyviä ideoita tai ”ei tullut sitä
kuningasideaa”, kuten Kalevala Korun edustaja asian ilmaisi. Samaan aikaan osallistujien panostus
tekemiseen oli pääfasilitaattorin näkökulmasta 70 – 80 % luokkaan. Väsymystä oli havaittavissa ja
toisaalta työskentelytapa, jossa vastauksia kaivetaan heistä itsestään, näytti joitakin osallistujia
jonkin verran harmittavan. Mikäli oppimiskahvila – menetelmää käytetään niin, että ryhmän
kapteenit ovat mukana (useimmiten pääfasilitaattori oli toteuttanut tätä itse niin, että rastit ovat
kylmiä) on pureuduttava tarkemmin keinoihin, joilla kapteenit voivat pitää yllä dialogia. Nyt keinoja
ei näyttänyt olevan riittävästi.
Yksittäinen työpajan etenemiseen vaikuttava asia oli, että fläppitelineestä puuttui yksi jalka. Fläpille
piti kirjoittaa niin, että se oli seinää vasten ja fläpille kirjoitetut tehtäväksi annot tuli näyttää niin, että
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telinettä täytyi pitää pystyssä. Tätä kirjoitettaessa pääfasilitaattori ymmärsi, että a) kukaan ei
tarjonnut hakevansa ehjää telinettä b) kukaan ei tarjonnut muutenkaan apua asiassa, vaan kaikki
odottivat valmista. Eikä pääfasilitaattori tajunnut sitä itsekään kysellä. Pieneltä tuntuva asia, mutta
sekin indikoi sitä, ettei mukana ollut hankeväki ehkä ollut täysin yhteistyökykyinen.
Yhteenveto:
-

-

Dynamiikan osalta kannattaa luottaa omaan intuitioon, eikä miettiä liikaa sovittua käsikirjoitusta. Jos
jonkun on tarkoitus mennä pieleen, niin menköön sitten kunnolla.
Tästä jäi puoliepäonnistumisen fiilis eli olisi voinut saman tien ajaa kiville kunnolla, koska sen kautta
olisi voinut syntyä jotain uutta. Ideoiden valinnassa olisi pitänyt käyttää valtaa ja ehkä pakottaa
jokaiselle rastille yksi hullu idea mukaan – vaikkapa ryhmän kapteenin arvion mukaan. Tämä oli
kriittinen kohta, sillä pliisut aiheet vaikuttivat ehkä rauhallisemmalla tempolla toteutuneeseen
oppimiskahvilavaiheeseen.
Työpajan aloittaminen aiempien ideoiden pohjalta ei toiminut tällä porukalla.
Pienryhmien vetäjillä on merkittävä rooli pitää yllä keskustelua kysymysten (ei vastausten tai
ehdotusten) kautta. Pienryhmän vetäjät / kirjurit täytyy ohjeistaa jatkossa paremmin ja kertoa myös,
mitä pienryhmän vetäjä ei voi tehdä, mikäli halutaan kuulla osallistujien mielipiteitä.
o Yhden Fast Coins-ryhmänvetäjän kommentti: tilannetaju ja toimintamalli session
mahdollisimman hyvän tehon löytymiseksi vaativat tekemistä, harjoittelua ja kokemusta.
Ohjeistus varmasti auttaisi jonkin verran, mutta konkreettinen harjoittelu on kaikista tärkein
elementti, jolla löydetään jokaiselle vetäjälle / kirjurille parhaiten toimintaa tukevat
toimintamallit.

2.5 Tarinakorun liiketoimintamallien kehittäminen – kesä 2013
Toukokuun alussa järjestetyssä tunnustelupalaverissa päätettiin, että Tarinakorun konseptia lähdetään
työstämään eteenpäin alkukesästä 2013 Kalevala Koru – Fast Coins-yhteistyössä. Aluksi viisi Fast Coinstutkijaa työstivät Tarinakorun mahdollisia liiketoimintamallivaihtoehtoja. Kukin tutkija kuvasi ensin
itsenäisesti liiketoimintamallit hyödyntämällä Business Model Canvas-työkalua. Tätä kautta syntyi erilaisia
näkökulmia Tarinakorusta. Tämän jälkeen järjestettiin yhteinen palaveri viiden tutkijan kesken, minkä
tarkoitus oli toisaalta löytää Tarinakorun liiketoimintamallista yhteneviä näkemyksiä ja toisaalta myös
puntaroida
eniten
toisistaan
poikkeavia
näkemyksiä.
Kalevala
Korulla
järjestettävään
liiketoimintamallityöpajaan oli tarkoitus lähteä yhden tutkijan fasilitoimaan ja 2-3 tutkijan osallistumaan
työpajaan tasavertaisesti Kalevala Korun edustajien kanssa. Kalevala Korulta sessioon pyydettiin
osallistumaan samaa kuuden henkilön porukkaa, joka oli mukana myös toukokuun tunnustelusessiossa.
Lisäksi mukaan voisi tulla myymäläväkeä ja jopa loppuasiakkaita. Toisaalta ajateltiin niin, että ehkä myyntija asiakaspää olisi hyvä ottaa mukaan vasta toiseen liiketoimintamallisessioon. Vaikka Fast Coins-tutkijat
olivat työstäneet Tarinakorun liiketoimintamalleja jo ennen Kalevala Korulla järjestettävää sessiota, niin
päätettiin ettei niitä tuotaisi esiin session alussa, koska ne voisivat rajoittaa ajattelua. Session loppupuolella
niitä voitaisiin kuitenkin tarvittaessa esitellä. Toisaalta tutkijoiden ajatuksia tulisi kyllä esille jo aiemminkin,
sillä tutkijat istutettaisiin pienryhmiin tasavertaisina osallistujina Kalevala Korun väen kanssa.
Kehitysnäkökulmasta Kalevala Koru-sessiossa tai -sessiosarjassa oli tavoitteena luoda asiakaslähtöisiä
liiketoimintamalleja Tarinakorusta ja siihen liittyvistä palveluista. Tutkimuksellisesti haluttiin tutkia
ekosysteemin voimin yhteisöllisesti luotavia liiketoimintamalleja – mitä hyötyjä ja haasteita tällaisessa
liiketoimintamallien luomisessa on. Ekosysteemiin kuuluisi Kalevala Korun väkeä, tutkijoita, myymälöiden
edustajia sekä loppuasiakkaita. Lähtökohta oli herkullinen, mutta kesäkuussa lomien lähestyessä Kalevala
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Korulla ei ollut työresursseja vapautettavissa tähän työhön ja lopulta koko juttu jäi toteutumatta. Tämä on
toisaalta ihan ymmärrettävää, kun niukoilla resursseilla on kuitenkin pyöritettävä nykyistä liiketoimintaa ja
käynnissä olevaa kehitystoimintaa. Tällöin hyvin epävarmoihin tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksiin
keskittyminen jää usein vähälle – tämä ei koske vain Kalevala Korua, vaan ylipäätänsä suomalaisia
teollisuusyrityksiä. Lisäksi tässä vaiheessa Kalevala Korulla olivat YT-neuvottelut päällä tai tulossa. Jälkikäteen
ajatellen Tarinakorun parissa olisi ehkä kannattanut suoraan jatkaa toukokuun lopulla ennemmin kuin
järjestää edellä kuvatut digikorujen ideatreffit.
Tarinakorun liiketoimintamallin kehittämistä kuitenkin jatkettiin Fast Coinsissa muiden kumppaneiden
kanssa. Erityisesti Eksoten, LUT Lahti School of Innovationin, Saimian ja Savonian väki oli tässä aktiivista. Tätä
kautta hankkeessa saatiinkin Tarinakorusta kasaan hyvä lähtöaineisto mahdollista myöhempää
hyödyntämistä varten. Myös Tikutus-hanke on tuottanut Tarinakoruun liittyen paljoin tietämystä – erityisesti
loppukäyttäjien näkökulmasta. Esimerkiksi Kalevala Koru voi palata aiheeseen tulevaisuudessa.
2.6 3D-tulostusyhteistyö (korujen 3D-tulostus & kustannuslaskenta) – talvi-kevät 2014
Keväällä 2013 alettiin keskustella Kalevala Korun kanssa mahdollisuudesta kokeilla korujen 3D-tulostusta
metallista. Lisäksi oli puhetta tällä menetelmällä valmistettavien korujen kustannusten selvittämisestä. Koska
LUT:lla on mahdollisuus tulostaa esineitä ruostumattomasta teräksestä, niin tätä materiaalia ajateltiin
kokeilla myös korujen teossa. Muovi olisi ollut toinen vaihtoehto kokeilla korujen 3D-valmistusta ja sitä
käytettiinkin Fast Coinsissa digikorujen prototyyppien teossa. Muovitulostuksia tarkastelemalla on kuitenkin
hyvin hankala päästä käsitykseen metallien valmistuksessa esiintyvistä ilmiöistä, koska valmistustekniikat
ovat hyvin erilaiset.
Hyvin nopeasti ensimmäisten kokeilujen jälkeen havaittiin, että ruostumaton teräs on korujen suoraan 3Dvalmistukseen äärimmäisen haasteellinen materiaali. Ruostumaton teräs vaatii vahvat tukirakenteet (ns.
supportit), sillä lämpö johtuu kappaleessa ja materiaalissa huonosti. Tällöin seurauksen voi olla ohuiden,
korumaisten piirteiden vääntyminen lämmön takia. Hyvin ohuiden rakenteiden vahva supportointi taas on
täysin järjetöntä, sillä jälkityöstön tarve eli tukielementtien poisto vie yksinkertaisesti aivan liikaa aikaa.
Tämän johdosta päädyttiin siihen, että kokeiluja ei ole mielekästä jatkaa. Ruostumaton teräs ei sovellu
korujen valmistukseen. Tämän takia myös korujen 3D-tulostukseen liittyviä kustannuksia ei käsitelty korujen
osalta tämän enempää.
Huolimatta tästä johtopäätöksestä yhteistyö Kalevala korun kanssa sujui tässä teemassa koko ajan todella
hyvin. Kaleva koru oli hyvin perillä uusista tekniikoista, oli ennakkoluuloton kokeilemaan niitä ja osasi
suhtautua myös hyvin joustavasti siihen, että uusien tekniikoiden käyttöönottoon liittyy haasteita, joita
joudutaan eri tavoin ratkomaan.
3.YHTEENVETO
Kalevala Koru osallistui Fast Coinsissa poikkeuksellisen aktiivisesti julkisen tutkimuksen hankkeeseen. Luvattu
osallistumisresurssi moninkertaistui hankkeen aikana. Yhden henkilön sijasta hankkeeseen osallistui
yrityksestä yli 10 henkilöä. Toisaalta myös realismi tuli hyvin esiin hankkeen edetessä. Monien muiden
yritysten tapaan Kalevala Korulla oli vaikeuksia myynnissä, joka johti YT-neuvotteluihin. Resurssit
kohdistettiin tämän jälkeen tarkasti nykyiseen operatiiviseen toimintaan sekä jo käynnissä olleeseen
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kehitystyöhön. Fast Coinsiin ei pystytty enää käyttämään niin paljon aikaan hankkeen toisella puoliskolla kuin
ensimmäisellä. Totta kai myös sillä oli merkitystä, ettei yrityksessä nähty digikoruja heidän lähitulevaisuuden
kehityskohteena. Kaiken kaikkiaan yhteistyö oli kuitenkin melko hyvällä tasolla ja toisaalta tutkijat saivat
Kalevala Koru-casesta paljon vinkkejä oman toimintansa kehittämiseen tulevaisuudessa elinkeinoelämän
suuntaan. Erityisesti kommunikaation merkitys sekä motivoituneen ja osaavan tutkimustiimin kokoaminen
nousivat esille. Samoin tutkimusta kannattaisi pk-yrityksissä kohdistaa ehkä ennemmin yrityksissä käynnissä
tai alkamassa olevaan innovointiin kuin pidemmälle tulevaisuuteen – tämä on toki kaksipiippuinen ja
varmasti myös yrityskohtainen asia. Toivottavasti myös Kalevala Korulle jäi Fast Coinsista jotain käteen
tulevaisuutta silmällä pitäen – liittyy se sitten digitaalisiin koruihin, innovaatiotyöpajoihin ja -menetelmiin tai
nopean ja kokeilevan kehittämisen malliin.
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3.17 Terveystietokorukonseptin kehitys
Erno Salmela, Ivary Vimm ja Ari Happonen

Visuaalisten valo- ja efektikorujen ohella toinen Fast Coinsissa tarkasteltu digikorukategoria oli
terveydenhuollon ja hyvinvoinnin digikorut, joiden innovointiin osallistui hankkeen aikana useita kymmeniä
ihmisiä eri organisaatioista. Osallistuneiden organisaatioiden joukossa olivat mm. Etelä-Karjalan sosiaali- ja
terveyspiiri, Tampereen yliopisto, Kalevala Koru, Savonia, EOS Finland, Vivago, Saimia ja LUT. Toisaalta
innovaattorijoukko oli hyvin kirjava, sillä siihen kuului palvelumuotoilijoita, insinöörejä, professoreita,
humanisteja, tekniikan tohtoreita, taitelijoita, tuotantoporukkaa, korusuunnittelijoita, tietotekniikkaväkeä,
markkinointi-ihmisiä, tutkijoita, potentiaalisia asiakkaita, opiskelijoita, asiakaspalveluhenkilöitä ja
terapeutteja. Tämä takasi innovointisessioissa rikkaan keskustelun syntymisen eri näkökulmista. Tietämys
terveydenhuollon ja hyvinvoinnin digikoruista kumuloitui huomattavasti hankkeen aikana.
Innovointisessiot jakaantuivat IdeaRikastamoihin ja KonseptiTakomoihin. Fast Coinsin alkupuolella
keskityttiin terveydenhuollon ja hyvinvoinnin digikorujen ideointiin, mitä tukivat järjestetyt IdeaRikastamosessiot. Tämän avaavan vaiheen tarkoitus oli tuottaa ongelmamääritystä sekä mahdollisimman laajasti
erilaisia ideoita. Hankkeen loppupuolella taas panostettiin enemmän digikoruideoiden konseptointiin, mitä
tehtiin KonseptiTakomo-sessioissa. Tässä sulkevassa vaiheessa ideoita yhdisteltiin, jalostettiin ja taottiin
konsepteiksi. Lisäksi muutamia prototyyppejä tehtiin. Fast Coins-hankkeen voi sanoa toimineen tässä
innovointityössä Hubina, joka innosti ja sitoi eri osapuolia mukaan innovoimaan. Terveydenhuollon ja
hyvinvoinnin digikorut olivat ns. High Concept, joka veti innovointisessioihin mukaan runsaasti väkeä myös
Fast Coins-hankkeen ulkopuolelta. Fast Coinsin toimimista innovaatiohubina käsiteltiin tieteellisestä
näkökulmasta tämän raportin kappaleessa 2.8 – Ylipisto Innovaatio-hubin pk-sektorille.
Pisimmälle Fast Coinsissa edenneitä terveydenhuollon ja hyvinvoinnin digikorujen konsepteja olivat
tarinakoru ja -palvelu, terveystieto-/hengenpelastuskoru, kuulo- ym. leimaavien laitteiden koruistaminen,
muistisairasta auttava koru ja bolakoru. Tässä artikkelissa keskitytään kuvatarinan avulla terveystieto-/
hengenpelastuskorun konseptointiin ja prototypiointiin.
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Fast Coinsin alkupuolella järjestettiin useita IdeaRikastamoja, joissa ideoitiin
terveydenhuollon ja hyvinvoinnin digikoruja. Rikastamoissa alkoi toistua ja
herättää kiinnostusta tietyt ideat. Yksi näistä oli koru, joka sisältää henkilölle
tärkeitä tietoja, kuten terveystietoja.

IdeaRikastamoissa eniten toistuvia ja innostusta herättäneitä sekä kaupallisesti
potentiaalisimpia (valintakriteerit) ideoita vietiin KonseptiTakomoihin
jatkotyöstettäviksi. Osallistujat näkivät hyvänä asiana sen, ettei innovoinnissa
tarvitse lähteä liikkeelle aina nollilta. Tärkeää on jatkumo, jolloin ideaa pystyy
koko ajan syventämään ja sitä voi tarkastella eri näkökulmista.
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KonseptiTakomoihin tuodut ideat kuvattiin yleensä kuvan osoittamalla tavalla
lyhyesti – ei liikaa ajattelua rajoittaen. Esimerkiksi tähän Takomoon tuotiin
Terveystietokorun lisäksi viisi muuta digikoruideaa. Porukka sai kollektiivisesti
itse valita mielestään parhaat ideat konseptoitaviksi. Päätöksentekoa tuettiin
yhteisöä osallistavin pelillisin menetelmin. Tästä Takomosta Terveystietokorun
idea eteni jatkoon kahden muun idean kanssa.

Terveystietokorun konseptointia palvelumuotoilijan, sote-kehittäjien ja tutkijan
voimin. Intensiivisen puolikkaan päivän tuloksena syntyi konsepti ja paljon uusia
selvitettäviä kysymyksiä.
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KonseptiTakomossa syntyneitä luonnoksia niistä asioista, jotka olisi
huomioitava terveystietokorun konseptissa. Takomon lopuksi myös kaksi
muuta konseptointiryhmää pääsi antamaan näkökulmansa terveystietokorun
konseptista. Tätä kautta syntyikin uusia hyviä näkökulmia. Takomon jälkeen
konsepti kirjattiin myös tekstimuotoon.

Tämän jälkeen päätettiin, että nyt on hyvä vaihe lähteä konkretisoimaan
konseptia prototypioimalla sitä nopeasti. Yhtenä prototypioinnin vaiheena oli
korun suunnittelu. Vasemmalla on esitetty korun 3D-kuva ja oikealla sen
fyysinen prototyyppi. Tässä vaiheessa tehtiin myös päätös, että terveystiedot
sijoitettaisiin koruprototyypin sisälle asetettavaan NFC-tagiin (near field
communication), jonka lukemista demonstroitaisiin kännykällä. LUT:lla oli
aikaisemmin tutkittu terveystietojen sisällyttämistä muistitikkuun, mutta
tietojen lukeminen siitä olisi hankalaa (esim. tikku täytyy etsiä) ja luku
aiheuttaisi tietoturvariskin tietojärjestelmiin.
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Nopeassa prototypioinnissa kaikki ei ole sitä, miltä päällepäin näyttää.
Terveystietokorun nopean prototyypin tapauksessa korussa oleva NFC-tagi ei
sisältänyt oikeasti terveystietoja, vaan ainoastaan aktivointitunnisteen. Kun
tagia luettiin NFC-kännykällä, niin kännykän näytölle avautuivat henkilön
terveystiedot. Nämä tiedot oli kaiken lisäksi sijoitettu yhteen kuvaan. Tämä
kuitenkin riitti demonstroimaan konseptin perusajatuksen mahdollisimman
edullisesti, mikä on nopean prototypioinnin tärkein tehtävä.

Lopuksi tehtiin vielä kenttäkokeilu ensihoitajien kanssa. Simuloitiin tilanne,
jossa henkilö saa sairaskohtauksen. Hän on tajuton, eikä kykene
kommunikoimaan. Lukemalla henkilön terveystiedot korusta ensihoitajilla on
heti käytettävissä tarvitsemansa tiedot. Ensihoitajat pitivät ratkaisua hyvänä.
Käytettyä tagia pystyi lukemaan vain muutaman sentin päässä korusta.
Todellisuudessa lukemisen pitäisi onnistua esimerkiksi parin metrin päästä,
jottei korua tarvitse erikseen etsiä. Toisaalta tietoturvariski kohoaa sen myötä.
Tagi voi toki olla muuallakin kuin korussa; esimerkiksi lompakossa. Yhtenä
esteenä ratkaisussa ovat tietoturva- ja yksityisyyden suoja-asiat. Todelliseen
käyttöön tarvittaisiin todennäköisesti erikoislukijoita.
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3.18 Innovaatiosessiossa flow-tilaan elokuvamaailmasta tutuilla menetelmillä
Erno Salmela, Pasi Juvonen, Ari Happonen, Marika Hirvimäki ja Ivary Vimm

1.Johdanto
Fast Coinsissa toteutettiin kesällä 2014 Lappeenrannan teknillisen yliopiston rantasaunalla digikorujen
käyttötapausten ideasessio. Ympäristö oli hienossa kesäpäivässä loistava. Innovaattorit pääsivät pois
arkisesta työskentely-ympäristöstä. Innovaattoreina toimi kahdeksan Saimaan ammattikorkeakoulun
tiimiyrittäjää. Aikaa oli käytettävissä innovointiin viisi tuntia. Kokonaisuus sisälsi myös ennakko- ja
jälkitehtävät. Session menetelmät lainattiin elokuvateollisuudesta sisältäen improvisointia,
kuvakäsikirjoittamista ja videoiden tekemistä.
Samat tiimiyrittäjät olivat osallistuneet vuotta aikaisemmin digikorujen saman kestoiseen ideasessioon
samaisessa ympäristössä, joten tutkimuksellisesti hyvä vertailukohta oli olemassa. Vuotta aiemmin he
innovoivat VIP-palveluita musiikkifestivaaleille sekä palveluihin kytkeytyvää digitaalista VIP-sormusta.
Tuolloin innovoinnin tukena käytettiin palvelupolkumenetelmää ja eri palvelutapahtumia prototypioitiin livenäyttelemisen avulla. Sessio on esitetty tarkemmin tämän raportin luvussa 3.6 - ”VIP-festivaalipalveluiden
kehittäminen tutkija-opiskelija-yhteistyössä”. Vaikka vuoden takainen sessio oli varsin onnistunut, niin tämä
vuotta myöhemmin järjestetty työpaja pesi sen lähes 100 - 0. Näiden sessioiden välissä Fast Coinsissa oli
fasilitoitu monia eri innovointisessioita, joista oli myös otettu opiksi. Oppia oli haettu myös muiden
järjestämistä työpajoista mm. osallistuvan havainnoinnin kautta. Tämä kehittyminen kertoo ennen kaikkea
siitä, että kokeileva kehittäminen todellakin toimii. Tämän tietämys- ja oppimishypyn toteutumista selitettiin
teoreettisesti tämä raportin artikkelissa 2.7 – ”Kokemuksellisen oppimisen hyödyntäminen innovointisession
yhteisöllisessä, nopeassa ja kokeilevassa kehittämisessä”.
Tässä artikkelissa esitetään kesällä 2014 järjestetyn session kulku esimerkkeineen ja pohditaan, mikä teki
sessiosta niin onnistuneen. Aikajana sessiosta sekä sen ennakko- ja jälkitehtävistä on esitetty kuvassa 1.
Ennakko- Alkudeatehtävä esittelyt
-1 Vko

40 min

Tavoitteiden Käyttötapaus- Sarjakuvat käyt- Videoiden
esittely
ten ideointi
tötapauksista tekeminen
15 min

30 min

60 min

60 min

Videoiden
arviointi
45 min

Reflektio &
yhteenveto

Jälkitehtävä

50 min

+ 2 Vkoa

Varsinainen sessio

Kuva 1. Innovointisession vaiheet aikajanalla.
2.Session etenemisen kuvaus
Yksi huomattava ero vuotta aikaisemmin pidettyyn sessioon oli ennakko- ja jälkitehtävien käyttäminen.
Olimme fasilitaattoreina oppineet, että sessio ei yksin ratkaise onnistumista, vaan vähintään yhtä tärkeää on,
mitä tapahtuu ennen tapahtumaa ja sen jälkeen. Ennakkotehtävä toteutettiin noin viikkoa ennen varsinaista
sessiota. Levitimme pöydälle 75 digikoruideaa, jotka kukin oli kuvattu yhdellä A4-tulosteella (kuva 2). Teimme
tähän karsinnan kaikista siihen mennessä hankkeessa syntyneistä digikoruideoista. Lisäksi rajasimme session
syötteistä pois ne ideat, joita oli jo aikaisemmin hankkeen aikana konseptoitu. Kahdeksalle tiimiyrittäjälle
annettiin tehtävä valita pöydällä olevista ideoista mielestään kolme parasta ideaa mukaansa. Yhteensä
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varsinaiseen sessioon tuotaisiin siis 24 eri ideaa. Periaatteena oli ”nopeat syövät hitaat” eli nopein nappasi
aina kiinnostavimman idealapun itselleen. Aikaa tähän ideavalintaan meni vajaa tunti. Fiilis oli porukalla
keskittynyt. Alussa ideoita tarkasteltiin hyvin itsenäisesti, mutta noin 10 minuutin jälkeen niistä alettiin
keskustella yhdessä. Lopuksi fasilitaattorit kertoivat, että ennen varsinaista sessiota tiimiyrittäjät voivat
halutessaan jalostaa ideoita eteenpäin ja testauttaa niitä kenellä tahansa. Varsinaisen session sisällöstä ei
kerrottu tiimiyrittäjille mitään muuta kuin, että valittuja ideoita työstettäisiin viikon päästä pidettävässä
sessiossa eteenpäin.

Kuva 2. Ennakkotehtävänä parhaiden digikoruideoiden valintaa.
Ennen varsinaisen session aloittamista hankkeessa toteutettiin vihdoin vanha ideamme eli tarjottiin
osallistujille konjakkiset rohkaisuryypyt (kuva 3). Kun tämä kerrottiin, niin ilme oli porukalla huvittunut.
Päivän päätteeksi porukka kertoi tämän olleen hauska ja vapauttava startti – ”Heti selvisi, ettei kyseessä ole
liian vakavahenkinen tilaisuus”. Konjakkiryypyn vaihtoehtona olivat toki myös limppariversiot.

Kuva 3. Rohkaisuryypyllä.
Tietyllä tavalla rohkaisuryyppyä tarvittiinkin, sillä heti päivän ensimmäinen tehtävä tuli porukalle puun takaa.
Kukin joutui valitsemaan kolmesta ideastaan yhden ja esittelemään sen muulle porukalle ex tempore. Aikaa
oli neljä minuuttia kerätä keinolla jos toisella lisänäkemyksiä omaan ideaan (kuva 4). Kello kävi datatykillä
kirittäen ideoiden hakijoita tasapuolisesti pieneen puristuspaniikkiin. Tällainen lähtö koettiin porukan
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mielestä hyväksi asiakasi, koska ilman valmistautumista idean esittely oli pakostakin improvisoitua ja
luonnollisempaa. Totta kai tämä välillä hiukan tökki, mutta sitä ei nähty huonona asiana. Neljä minuuttia
osoittautui yllättävän pitkäksi ajaksi pumpata muilta jatkoideoita. Osaan ideoista tuli tässä ajassa todella
hyvin uusia näkökulmia. Muutamaa ideaa porukka ei ymmärtänyt kunnolla, mikä haittasi uusien näkemysten
saamista.

Kuva 4. Näkemysten keruuta muilta valittuun ideaan.
Vasta alkutehtävän jälkeen fasiltaattori ja tiimiyrittäjien valmentaja kertoivat, mikä on session tarkoitus ja
tavoite, ja miksi se on hyödyllinen sekä tiimiyrittäjille (innovaattoreille) että Fast Coins-hankkeelle. Esittely
kesti vain noin 15 minuuttia eli turhat jaarittelut jätettiin pois. Esittelyn aikana kierrätettiin myös geishakuulasta tehtyä videokamerakorua, mikä selkeästi vapautti porukkaa ennestäänkin. Tässä vaiheessa oli jo
selvää, että sessio tulee onnistumaan vähintäänkin kohtuullisesti. Alku on aina ratkaiseva. Silloin porukka
sytytetään ja luodaan edellytykset flow-tilalle.
Seuraavana oli vuorossa pariutuminen. Olimme pohtineet etukäteen, että laitetaan tällä kertaa pareihin
hiljaisemmat henkilöt ja äänekkäimmät henkilöt. Yleensä nimittäin hiljainen jää äänekkäämmän vierellä
varjoon. Tiimivalmentaja tunsi tiimiyrittäjänsä hyvin ja teki parijaon. Yhteensä muodostui neljä paria. Kukin
toi mukanaan alussa valitsemansa parhaan digikoruidean, joten jokaisessa parissa oli työstettävänä kaksi
ideaa. Tässä vaiheessa myös kerrottiin, että grilli tulee olemaan pihalla kuumana session aikana ja siellä voi
käydä sopivassa välissä vapaasti herkuttelemassa. Kaksi Fast Coins-fasilitaattoria grillasi ja samalla piti huolen
session etenemisestä. Lisäksi sessiossa oli paikalla kolme Fast Coins-havainnoijaa, jotka keräsivät
tutkimusdataa kirjaamalla havaintojaan ylös (kuva 5).
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Kuva 5. Fasililtointia ja havainnointia.
Kunkin työparin ensimmäinen tehtävä oli luoda vähintään viisi erilaista käyttötapausta yhtä digikoruideaa
kohti. Kukin syntynyt käyttötapausidea tulisi kuvata lyhyesti tekstimuodossa – siten, että idean perusajatus
on ymmärrettävissä kuvauksen perusteella. Kuvassa 6 on esitetty esimerkkinä lemmikkikorun yhden
käyttötapauksen eli lemmikkivahtikorun kuvaus. Kuvaus sisältää hyvää pohdintaa myös muista idean
sovelluskohteista.

Kuva 6. Lemmikkivahtikorun käyttötapauksen kuvaus.
2-3 ensimmäistä käyttötapausideaa syntyivät työpareilta yleensä melko helposti, mutta loppujen kanssa he
joutuivat pinnistelemään jo ihan tosissaan. Vaikutti siltä, että pinnistelyä vaatineet ideat olivat
perusideamassasta poikkeavia ja tietyllä tavalla jopa häiriintyneitä. Tällaisten ideoiden sanotaan olevan
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potentiaalisia radikaalien innovaatioiden aiheita. Toisaalta ne voivat olla pelkästään huonoja ideoita. Joka
tapauksessa tietynlainen innovaatiopakote näyttäisi toimivan uudenlaisten ideoiden synnyttämiseksi.
Seuraavana tehtävänä työpareilla oli valita kummastakin digikoruideastaan parhaat käyttötapaukset ja tehdä
niistä kuvakäsikirjoitukset sarjakuvan muodossa. Tavoite oli saada nostettua ennen kaikkea tunnetta pintaan
– iloa, surua, pelkoa... Esimerkkinä tässä kohtaa näytettiin kieli poskessa tehty kuvakäsikirjoitus Iron Skyefektikorun potentiaalisesta käytöstä elokuvassa. Sarjakuvien tekotapa oli vapaa - sai piirtää, käyttää apuna
lehtileikkeitä, hakea kuvia netistä jne. Tässä vaiheessa työpareissa alettiin kriittisesti pohtia ideoiden
hyvyyttä, kun joutui konkreettisemmin miettimään todellisia käyttötilanteita. Otsikkotasolla ja vielä teksti
muodossa käyttötapauksia kuvatessakin suurin osa ideoista oli tuntunut paljon paremmilta.
Kuvakäsikirjoitusten tekeminen käyttötapauksista nähtiinkin erittäin hyvänä idean nopean prototypioinnin
menetelmänä, koska tällä tavalla päästiin eroon tuotelähtöisestä ajattelusta. Kuvassa 7 on esitetty
erimerkkinä muutamia syntyneitä kuvakäsikirjoituksia. Vasemmassa reunassa ylhäällä on kuvakäsikirjoitus
lemmikkivahtikorusta.

Kuva 7. Esimerkkejä digikorujen käyttötapausten nopeasta prototypioinnista sarjakuvien avulla.
Tämän jälleen työpareja pyydettiin tekemään kännykkäkameralla videot kummastakin käyttötapauksesta.
Esimerkkinä tässä vaiheessa näytettiin Fast Coins-porukan ideoimat ja tekemät videot muotitietoisesta
ekokoirasta sekä kravattikorusta. Mikäli videoita ei pystyisi tekemään kahdestaan, niin muista työpareista
voisi kysyä apuvoimia. Näin tehtiinkin ja porukka kertoi, että tällainen toisia auttavan meiningin saaminen
olisi ylipäätänsä työyhteisöissä tärkeää. Sama tiimiyrittäjäryhmä oli kokeillut vuotta aikaisemmin pidetyssä
innovointisessiossa käyttötilanteiden prototypioinnissa livenä näyttelemistä muiden edessä. Videointi
nähtiin kuitenkin paljon hauskempana ja rennompana tapana prototypioida. Videoimalla pystyi rauhassa
kokeilemaan, kuinka kohtauksen saa toimimaan mahdollisimman hyvin – sen sijaan, että joutuu suoraan
estradille näyttelemään. Aiemmin tehdyt kuvakäsikirjoitukset toimivat hyvänä lähtökohtaisena suunnitelman
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videon teolle. Jonkin verran täytyi tässä vaiheessa kuitenkin suunnitella lisää yksityiskohtaisemmalla tasolla
dialogia ja kuvaamista. Kuvassa 8 ollaan kuvaamassa lemmikkivahtikorun käyttötapausta.

Kuva 8. Lemmikkivahtikorun käyttötapauksen videointia.
Videoiden valmistuttua kaikki kahdeksan videota katsottiin porukalla läpi (kuva 9). Katsojia pyydettiin
arvioimaan niitä kriittisesti fiilisnäkökulmasta. Esimerkkinä kritiikkiin rohkaisemiseen esitettiin puoliksi
näytelty tilanne, jossa yksi Fast Coins-tutkija lyttäsi perustellen toisen Fast Coins-tutkijan aiemmin tekemän
digikorun käyttötapausvideon – ”Liian pitkä. Fiilistä löytyi vain 2 sekuntia. Olisi pitänyt…”. Videotuotosten
purkuvaiheesta oli lopulta poikkeuksellisen hauska ja innostava tapahtuma. Porukka kirjaimellisesti nauroi
välillä vedet silmissä.

Kuva 9. Videoiden katsomista ja kritisointia.
Sessiossa syntyivät seuraavat videoidut digikorujen käyttötapaukset: lemmikkivahtikoru, tulkkikoru,
laturikengät, sensuellien unien koru, kamerakoru, kellotatuointi, (turisti)opaskoru ja pelikoru. Kuvassa 10 on
still-kuvaotteet kaikista edellä mainituista käyttötapausvideoista.
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Kuva 10. Otteita kuvatuista digikorujen käyttötapausvideoista.
Sessio päätettiin reflektiolla kysymällä, mitä kukin kertoisi tästä sessiosta eteenpäin. Tällä kertaa saatiin
syvällisempää palautetta kuin koskaan ennen Fast Coinsissa järjestetyistä sessioista. Tähän oli vaikutusta
myös sillä, että tiimiyrittäjät ovat tottuneet reflektioon erilaisissa valmennussessioissa. Kaikki olivat silmin
nähden tyytyväisiä sessioon, vaikka muutamilla oli pessimistisiä ennakko-odotuksia. Sanottiinpa session
olleen paras, missä on koskaan ollut mukana. Energiataso oli kaikilla hyvä ja sen näytti vielä loppua kohden
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lisääntyvän. Videoiden teko ja niiden katselu olivat selkeitä huippukohtia. Aika meni siivillä ja porukka
ihmetteli, että miten paljon ehti viidessä tunnissa saada aikaan. Myös punaisen langan säilymistä kiiteltiin.
Työskentelytavat vaihtuivat, mutta toisaalta selkeä jatkumo koettiin. Ideoinnissa mentiin jatkuvasti
syvemmälle ja syvemmälle.
Lopuksi Fast Coins-tutkijat päättivät, että koska syntynyt tulos oli lyhyessä ajassa näin hyvä, niin ehdotetaan
jälkitehtävää pieni rahallinen palkinto houkuttimena. Tehtävänä olisi kunkin parin tuottaa tulevan kahden
viikon aikana jommastakummasta videostaan parempi versio. Työparit kilpailisivat keskenään ja parhaan
videon tuottama pari kuittaisi 200 euroa puhtaana käteen. Kolme työparia tarttui syöttiin ja syntyneiden
videoiden laatu parani huomattavasti sessiossa tehdyistä videoista. Aikaa tiimi käytti näiden kolmen videon
tekoon noin kolme päivää. Voiton vei kamerakoru täpärästi ennen lemmikkivahtikorua. Kuvassa 11 on
esitetty näistä videoista still-kuvat.

Kuva 11. Parannelluista käyttötapausvidoita still-kuvat.
3.Yhteenveto – opit sessiosta
Ennakko- ja jälkitehtävät paransivat huomattavasti kokonaisuutta. Ennakkotehtävän ei kannata olla liian
vaivalloinen, vaan ennemmin tulevaan sessioon valmistava esiviritys. Jälkitehtävä on taas hyvä sen takia, että
sessiossa käsitellyt asiat ehtivät muhia ja tiukan tahdin sijasta on mahdollista keskittyä paremmin
kehityskohteeseen. Lisäksi jälkikäteen on mahdollista pohtia niitä ideoita, joita ei ehditty työstää
varsinaisessa sessiossa.
Sessioon osallistunut ryhmä ei sinänsä ollut suurimmaksi osaksi digikorufanittajia. Kahta ulkoista
motivaattoria käytettiin ryhmän saamisessa innovoimaan. Toisaalta tarjottiin rantasauna illaksi käyttöön
session jälkeen ja toisaalta jälkitehtävään luvattiin 200 euron palkkio. Sisäinen motivaatio oli kuitenkin
huomattavasti tärkeämpi. Vaikka kehityskohde ei sinänsä kaikkia hirveästi kiinnostanut, niin työpaja ja siitä
saatavissa oleva oppi imaisi jokaisen mukaansa. Moni näkikin, että he saivat nimenomaan
työskentelytavoista ja menetelmistä hyvää oppia tulevaisuutta ajatellen.
Järjestettävän session aloitus oli onnistumisen kannalta erittäin tärkeä asia, koska siinä joko viritetään
porukka tai sitten mennään perusmeiningillä. Tällä kertaa virittäminen tapahtui rohkaisuryypyn sekä
muutenkin rennon ilmapiirin osoittamisen avulla. Esimerkiksi tieto tulevasta grillitarjoilusta session aikana
koettiin hyväksi. Lisäksi välipaloina esiteltiin hauskoja ja myös epäonnistuneita esimerkkejä Fast Coins-
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hankkeen aikaisemmista tuotoksista. Sessioissa kannattaakin käyttää yllättäviä keinoja, koska ne ilmiselvästi
vapauttavat porukkaa.
Fasilitointi on nähtävä kokonaisuutena, mutta toisaalta pienet poikkeavat tai jopa omituiset yksityiskohdat
merkitsevät paljon, koska ne jäävät ihmisille mieleen. Näitä viljeltiin aika-ajoin tässä sessiossa. Esimerkkinä
tästä toimivat fasilitaattoreiden kokin asut, pervo esimerkki kuvakäsikirjoituksesta sekä puoliksi näytelty ja
provosoiva kritiikin antoesimerkki.
Liika valmistelu sessioihin ei välttämättä ole hyväksi. Esimerkiksi emme antaneet etukäteen tehtäväksi
esitellä ideoita koko porukalle alussa, vaan tämä tuli täysin yllätyksenä. Siten valmiina ei ollut powerpointslideja tai vastaavaa, vaan ideat oli esiteltävä lennosta omin sanoin. Tätä pidettiin pääsääntöisesti hyvänä
asiana, koska sen koettiin tuovan pintaan aidompia ja henkilökohtaisempia näkökantoja ideoihin.
Elokuvamaailmasta lainatut menetelmät toimivat erinomaisesti sessiossa. Menetelminä käytettiin
improvisointia, kuvakäsikirjoittamista, kuvaamista sekä kritisointia, jotka pakottivat konkretisoimaan ideoita
sekä arvioimaan niitä kriittisemmin. Täma auttoi pääsemään innovoinnissa tuotekeskeisyydestä käyttäjä- ja
käyttötilannekeskeisyyteen.
Sessiossa käytettiin myös innovaatiopakotteisia menetelmiä ja niiden nähtiin toimivan. Helppojen ideoiden
jälkeen syntyi pakotteiden kautta uudenlaisia ja häiriintyneempiä näkökulmia. Rento ja pakottava toiminta
ei ole toistensa vastakohta, vaan ne tukevat toisiaan.
Punaisen langan säilyminen sessiota ennen, session aikana ja session jälkeen on kaikki kaikessa. Tällä tavalla
sessiosta muodostuu osallistujille merkityksellinen kokemus. Kaiken lisäksi energiataso nousi porukalla
session loppua kohti, mikä on tärkeää.
Videon teko näyttää olevan selvästi parempi tapa prototypioida toimintaa kuin live-näytteleminen.
Videoinnista ei tule niin paljon ihmisille paineita ja se antaa mahdollisuuden nopeaan iterointiin. Lisäksi
videot mahdollistavat ulkopuolisen materiaalin hyödyntämisen ja leikkaamisen osaksi omaa videotuotantoa,
mikä tarjoaa mahdollisuuden kokonaisvaltaisemman kokemuksen luomiseen videon katsojille.
Reflektointiin varattiin nyt selvästi enemmän aikaa kuin aiemmin ja se näkyi myös saadun palautteen
laadussa. Toisaalta yksinkertainen kysymys (mitä kertoisit tästä) muille näytti toimivan hyvin. Samoin se, että
palautetta sai ensin rauhassa pohtia kirjoittamalla se paperille ja vasta sen jälkeen käytiin sanallinen
keskustelu. Myös ryhmän harjaantuneisuus reflektointiin vaikutti asiaan. Reflektointikin on opittavissa oleva
asia.
Lopuksi, ennen kaikkea oli tärkeää, että koko porukalla oli hauskaa. Tämä takasi flow-tilan sekä hyvät
lopputulokset.
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3.19 Katsaus lisäävän valmistuksen (aka 3D-tulostus) mahdollisuuksiin ja kustannuksiin
metallisten tuotteiden valmistuksessa - Case jauhepetitekniikka
Heidi Piili, Marika Hirvimäki, Tapio Väistö, Patricia Nyamekye, Joonas Pekkarinen ja Antti Salminen

TIIVISTELMÄ
Suurelle yleisölle lisäävä valmistustekniikka eli ns. 3D-tulostustekniikka näyttäytyy lehtien otsikoissa ja
artikkeleissa esiin pulpahtavana ”muotiaiheena”, mutta sekä muovien 3D-tulostustekniikka että metallienkin
vastaava valmistustekniikka on ollut olemassa maailmalla ja Suomessa 80-luvun puolivälistä alkaen.
Yhdysvalloissa ja Saksassa tekniikkaa käytetään valmistavassa teollisuudessa toiminnallisten osien
tuotannossa. Esimerkiksi lentokoneen suihkumoottorien osia ja lääketieteellisiä välineitä tehdään
metallijauheesta lisäävän valmistuksen avulla. Itse asiassa eräs menetelmä metalliesineiden valmistamiseksi
lasersäteen avulla keksittiin Suomessa ja sitä myös kehiteltiin täällä, mutta teollisuudenala lähti aikanaan
nousuun Saksassa.
Lisäävä valmistus on tällä hetkellä maailmanlaajuisesti eräs kiinnostavista tuotantotekniikoista, jonka
uskotaan muuttavan monia asioita tuotteiden suunnittelussa, toiminnoissa ja valmistuksessa. Tämä tekniikka
ei kiinnosta pelkästään valmistavaa teollisuutta, vaan tietotekniikan, lääketieteen, koruvalmistuksen ja
muotoilun osaajat sekä uusien liiketoimintamallien kehittäjät ja logistiikka operaattorit ovat teknologiasta
kiinnostuneita. Suomelle 3D-tulostustekniikka on suuri mahdollisuus, sillä maassamme on vahva teollinen
tieto- ja viestintätekniikkaosaaminen sekä lisäksi olemme maassamme erikoistuneet varsin vaativien
teollisiin laitteiden valmistukseen.
Eräät suurimmista mahdollisuuksista tällä tekniikalla ovat toimitusketjuihin liittyvät muutokset. Uutta on,
että pienetkin yritykset ja organisaatiot voivat soveltaa tätä tekniikkaa valmistuksessa ja jopa kehitellä täysin
uusia tuotteita. On myös arvioitu, että lisäävän valmistuksen merkitys valmistustapoihin ja toimitusketjuihin
voi olla suurempi kuin koskaan aikaisemmin minkään teknologisen uudistuksen kohdalla. Lisäävästä
valmistuksesta usein puhutaankin kolmantena teollisena vallankumouksena juuri tämän takia.
3D-tulostuksen kustannuksia tarkasteltaessa on tärkeätä huomata että vain sulatetun jauheen määrä
ratkaisee, ei käytettävän geometrian monimutkaisuus. Tämä erottaa perinteisen ja lisäävän valmistuksen
toisistaan. Perinteisesti kappaleen keventäminen on maksanut ”ylimääräistä”, kun taas lisäävässä
valmistuksessa kappaleen keveys on jopa kustannusta alentava tekijä. Valmistettavan kappaleen korkeus on
yksi kriittisimpiä kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä. Tämän vuoksi useamman kappaleen valmistus yhdellä
kertaa parantaa kannattavuutta huomattavasti. Samalla kertaa voi ja itse asiassa kannattaakin valmistaa
keskenään erilaisia kappaleita.
Perinteiset valmistustavat sen sijaan ovat nykyajan vaatimuksille liian hitaita; ne joustavat huonosti, kun
kyseessä on pienet, asiakaslähtöiset erät. Trendi on globaalisti kohden yksilöllisiä asiakaslähtöisiä tuotteita,
jolloin myös valmistustekniikoiden on oltava joustavia pysyäkseen näiden vaatimusten perässä. Lisäävä
valmistus sopii erityisesti hyvin piensarjatuotantoon. Suuremmissa valmistuserissä kuitenkin perinteiset
tekniikat ovat kustannustehokkaampia.
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SYMBOLILUETTELO
Ckone

laitekustannus, €/h

Cm
CE

materiaalin hinta, € / kg
energian hinta, € / J

Cosa
Cosa K
Cosa

yhden osan kokonaiskustannus, €
yhden osan valmistuskustannukset (yleiskustannukset mukana), €
yhden osan kustannus (yleiskustannukset mukana), €

Csivu

valmistuksen sivukustannukset, €/h

Cvalmistuserä

valmistuksen kustannus, €

Cvalmistus

valmistuksen epäsuorat kustannukset, € / h

Cm
e

materiaalin hinta, € / kg
yleiskustannuskerroin.

Eve

valmistuksen aikana kulutettu energia, J

Tvalmistus
m

valmistusaika, h
kappaleen paino, kg

n

kerralla valmistettavien kappaleiden määrä, -

PK

koneen käyttämä teho, W

Tvalmistus

valmistusaika, h
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1

Taustaa

Barack Obama lausui toisen kauden virkaanastujaispuheessaan 12.2.2013 ”3D-tulostus pelastaa Amerikan
teollisuuden”. Yhtälailla USA:n hallitus kuin Britannian ja Kiinan hallituksetkin ovat ottaneet
strategiaohjelmiinsa kehitettäväksi yhden valmistustekniikan ylitse muiden: 3D-tulostuksen. (Anon., 2013).
Tämä on ensimmäinen kerta valmistavan teollisuuden historiassa, että yksi yksittäinen valmistustekniikka
nostetaan useamman maan hallitusten keskeisiin ohjelmiin. Erään maailman suurimman yhtiön, nimittäin
General Electric:n pääjohtaja Jeffrey Immelt on todennut ”3D-tulostus on ajankäyttöni, huomioni, rahani ja
panostukseni arvoinen”. (Thompson, 2013)
Alan tutkimusta on Suomessa tehty ja tehdään edelleen, mutta tekniikan hyödyntäminen yritystoiminnassa
on vähäistä verrattaessa teollisten sovellusten määrää meillä tai Euroopassa. Esimerkiksi metalliesineiden
valmistamiseen soveltuvia laitteita on Suomessa vain kaksi tutkimuslaitoksilla ja vain yksi teollisessa käytössä.
Tässä luvussa ei ole mukana laitevalmistajalla Turussa olevat laitteet. Muovitulostimia löytyy useampia
oppilaitosten lisäksi myös yrityksiltä: yhteensä teollisia muovi- ja metallilaitteita on maassamme noin 60.
Tästä luvusta on jätetty kokonaan pois yksityisten henkilöiden omistamat ns. kuluttajatulostimet: näitä on
arviolta maassamme satoja. (Anon., 2014a)
Teknologian mahdollisuudet ovat valtavat ja niitä on maailmalla hyödynnetty paljon: teollisen mittakaavan
laitteita on myyty viimeisen viiden vuoden aikana keskimäärin noin 5 500 vuodessa ja koko laitekanta on
maailmanlaajuisesti noin 50 000 laitetta. Laitevalmistajia on globaalisti yhteensä noin 50 eli lähes yhtä paljon
kuin Suomen teollisen lisäävän valmistuksen laitekanta. (Wohlers, 2012)
Tekniikan hyödyntäminen on mahdollisuus myös suomalaisille ja suomalaiselle teollisuudelle. 3D-tulostus voi
pelastaa myös suomalaisen teollisuuden. Yritysten pitäisi kuitenkin pystyä ennakkoluulottomasti
testaamaan, paitsi tuotteidensa soveltuvuutta 3D-tulostukseen, myös miten paljon parempia tuotteista
voidaan tehdä suunnittelemalla ne täysin uudella tavalla jotta uuden teknologian mahdollisuudet voidaan
hyödyntää kaikin mahdollisin tavoin.
2

Metallien lisäävä valmistus

Metallien lisäävän valmistuksen tekniikoita on useita. Alan ensimmäisen standardin F2792-12a (ASTM)
mukaan nämä voidaan jakaa seuraaviin tekniikoihin:
1.

2.
3.
4.
5.

Sideaineen suihkutus (binder jetting), lisäävän valmistuksen prosessi, jossa nestemäistä sideainetta
suihkutetaan kerros kerrokselta, jotta jauhemainen materiaali sitoutuu näistä kohdin toisiinsa ja täten
aikaansaadaan valmis, fyysinen kappale. Jauhe kaavataan kerros kerrokselta tässä
valmistusmenetelmässä.
Kohdennettu sulatus (directed energy deposition), lisäävän valmistuksen prosessi, jossa lisättävää
materiaalia sulatetaan suoraan kohdennetun lämpöenergian avulla kerros kerrokselta, jotta
aikaansaadaan valmis, fyysinen kappale.
Materiaalin suihkutus (material jetting), lisäävän valmistuksen prosessi, jossa materiaalia suihkutetaan
pisaroina kerros kerrokselta, fyysisen kappaleen aikaansaamiseksi.
Jauhepetisulatus (powder bed fusion), lisäävän valmistuksen prosessi, jossa jauhemaista materiaalia,
joka on levitetty jauhepediksi rakennusalustalle, sulatetaan kerros kerrokselta kohdennetun
lämpöenergian avulla, jotta aikaansaadaan valmis, fyysinen kappale.
Arkkilaminointi (sheet lamination), lisäävän valmistuksen prosessi, jossa materiaaliarkkeja liitetään
toisiinsa (esim. hitsaamalla) kerros kerrokselta muodostamaan valmiin, fyysisen kappaleen.
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Seuraavassa on käsitelty kahta yleisintä tekniikkaa metallien lisäävässä valmistuksessa: lasersäteen käyttöön
perustuvaa jauhepetitekniikkaa sekä ns. directed energy deposition eli ns. DED-tekniikkaa. Näitä prosesseja
yhdistää kappaleen rakentaminen ns. viipaloidun datan perusteella. Tällöin kappaleen 3D-malli ”hajotetaan”
tietokoneohjelman avulla ennalta määrätyn paksuisiin osiin, eli viipaleisiin, joiden mukaan kappaleen
kerrokset rakennetaan lisäämällä materiaalia.
2.1

Lasersäteen käyttöön perustuva jauhepetitekniikka

Perinteisellä tuotantotavalla metalliaihiosta tehdään haluttu kappale poistamalla kaikki ylimääräinen
materiaali (ns. materiaalia poistava valmistustekniikka), esimerkiksi lastuavalla työstöllä. Toinen tyypillinen
vaihtoehto on valmistaa tuote materiaalia liittävällä valmistustekniikalla, kuten hitsauksella. Lisäävässä
valmistustekniikassa puolestaan rakennetaan haluttu kappale kerros kerrokselta. Suunnitteluohjelmalla,
kuten SolidWorksilla, tehty 3D-malli viipaloidaan sitä varten tehdyllä ohjelmistolla, minkä jälkeen viipaloitu
data viedään tulostimelle, joka kerroksittain sulattaa metallijauheesta lasersäteen avulla kiinteän kappaleen.
Sulan metallin lämpötila käy kyseisen materiaalin sulamislämpötilan yläpuolella. Sulatettu metalli jäähtyy ja
muodostaa tämän jälkeen kiinteää metallia, jolla on 99 %:sti vastaavat ominaisuudet kuin millä tahansa
”perinteisellä” tekniikalla valmistetulla tuotteella. Laserpohjaisen tekniikan tapauksessa viipaleiden paksuus
eli rakennettava kerrospaksuus on 20-40 µm. Valmistettavien kappaleiden maksimimitat näillä tekniikoilla
ovat tyypillisesti noin 250x250x250 mm tai jopa enemmän. Tätä periaatetta on havainnollistettu kuvassa 1.
(Scotti et al., 2014)

Kuva 1.

Lisäävän valmistuksen periaate. (Scotti et al., 2014)

Lisäävän valmistustekniikan avulla on mahdollista esimerkiksi valmistaa kappaleen sisälle hyvin
monimutkaisia rakenteita, kuten jäähdytys- tai sekoituskanavia. Tällaisia ei voi saada aikaan perinteisillä
menetelmillä. Lisäksi kappaleiden mittojen optimointiin sekä kevennettyjen rakenteiden suunnitteluun on
huomattavasti monipuolisemmat mahdollisuudet. Juuri tässä on tekniikan mahdollisuus: koko käsite
tuotteen suunnittelu ja sen mahdollisuudet saavat aivan uuden ulottuvuuden.
Metallista valmistetut tuotteet eivät pääasiassa häviä lujuudessa ja väsymisominaisuuksissa perinteisillä
menetelmillä valmistetuille tuotteille. Lisäävässä valmistuksessa kappaleen rakenteen lujuus voidaan todeta
perinteisin keinoin, ja tarvittaessa vetokoekappaleet voidaan valmistaa samanaikaisesti tuotteen kanssa.
Teräksisten tuotteiden tiiveys on tutkimusten mukaan lähes 100 prosenttia. (Anon., 2014b)
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Kuvassa 2 on esitetty kuva Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla (LUT) tehtävästä metallien 3Dtulostusprosessista sekä 3D-tulostustekniikalla ruostumattomasta teräksestä tehtyjä osia.

a)
Kuva 2.

2.2

b)
a) Kuva metallien 3D-tulostuksesta LUT:lla ja b) LUT:lla EOSINT M-laitteistolla
tulostettuja metallikappaleita.

Direct Energy Deposition-tekniikka

Metallien lisäävän valmistuksen tekniikoihin kuuluva Direct Energy Deposition-tekniikka (DED) (tai Direct
Metal Deposition, DMD) on laserpinnoitukseen perustuva metallien lisäävän valmistuksen menetelmä. Koska
menetelmä perustuu laserpinnoitukseen, niin se on joustava lisäävän valmistuksen menetelmä. Prosessin
joustavuus perustuu dynaamiseen lisäaineen syöttöön ja prosessin robotisoituun ohjukseen. DED-prosessi
on myös huomattavasti tuottavampi kuin muut metallien lisäävän valmistuksen menetelmät. (Gu et al., 2012)
Prosessin perusmekaniikka on suhteellisen yksinkertainen: lasersäde muodostaa sulan, johon lisäaine
syötetään ja säteen liikkuessa lisäaineen syötön kanssa eteenpäin muodostuu palko (ks. kuva 3). Kun näitä
palkoja rakennetaan vierekkäin ja päällekkäin saadaan rakennettua uusia muotoja. Kuitenkin vaikka
teknologian perusperiaate on yksinkertainen, niin itse prosessiin liittyvä prosessimekaniikka on huomattavan
monimutkainen ja tekee prosessin säädettävyyden haasteelliseksi. Tämä onkin yksi DED-prosessin suurimpia
haasteita teollista käyttöä ajatellen tällä hetkellä. (Toyserkani et al., 2004) Kuitenkin teknologian kehitys
tarjoaa mahdollisuuksia säätää sulan kokoa esim. skannaavalla optiikalla jolloin palon leveyttä ja korkeutta
voidaan säätää tarpeen dynaamisesti. (Pekkarinen, 2014)
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Dynaaminen lisäaineen syöttö mahdollistaa
rakennusmateriaalin vaihdon kesken lisäävän
valmistuksen. Tämä luo mahdollisuuden valmistaa
funktionaalisia
materiaalialueita
tai
jopa
muistimetalleja. Tällöin voidaan kappaleeseen
tuottaa fysikaalisia toimintoja joiden tekeminen
muuten olisi joko mahdotonta tai ainakin
hankalaa. Toisaalta hyvin yleisesti käytetty tapa on
lisätä kulutuskestävyyttä tai liukuominaisuuksia
parantavia karbideja niihin osiin kappalaita joissa
esiintyy abrasiivista kulutusta. Tämä ei ole tällä
hetkellä mahdollista muilla metallien lisäävillä
valmistuksentekniikoilla. (Toyserkani et al., 2004;
Gu et al., 2012)
Kuva 3.

DED-tekniikka perustuu
laserpinnoitusprosessiin.

Prosessi on aina robotisoidusti ohjattu ja tyypillisesti tähän on käytetty normaalia käsivarsi- tai
portaalirobottia. Kun robottiohjaus ja dynaaminen lisäaineensyöttö yhdistetään, tulostusalueeksi saadaan
useampaa kertaluokkaa suurempi kuin muilla metallien lisäävillä valmistusmenetelmillä. Valmistettavan
kappaleen fyysisen koon rajoittaa pääasiallisesti robotin työstöala ja ns. lasersuojatun alan koko. Täten
kappaleiden, joiden halkaisija on useampi metri, valmistaminen on mahdollista. Lisäksi robotisoitu prosessin
ohjaus mahdollistaa muotojen rakentamisen jo olemassa olevan kappaleen pintaan (ks. kuva 4). Tämä
mahdollistaa sen, ettei koko kappaletta tarvitse tehdä lisäävällä valmistuksella, vaan ainoastaan tarpeelliset
muodot tulostetaan, mikä lyhentää tuotannon läpimenoaikoja. DED-tekniikkaa voidaan käyttää myös
rikkoontuneiden kappaleiden korjaamiseen, kuten kulutuksen tai korroosion syömien pintojen ja muotojen
takaisin rakentamiseen. Korjaaminen onkin yksi tällä hetkellä käytetyimmistä DED-tekniikan
sovellutusaloista. (Toyserkani et al.., 2004; Gu et al., 2012) Esimerkiksi turbiinien siipiä korjataan paljon
käyttämällä DED-tekniikkaa. (Shepaleva et al., 2000) Aivan oma sovellusalueensa tällä tekniikalla on erilaisten
komponenttien uudistus uudelleenkäyttöä varten.
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Kuva 4.

DED-tekniikalla ruostumattomasta teräksestä rakennettu kierre rakenneteräsakselin päälle.

DED-prosessin yksi merkittävistä eduista on sen tuottavuus. Koska teknologia perustuu laserpinnoitukseen,
voidaan prosessissa käyttää hyödyksi suuriakin lasertehoja. Suurempi laserteho mahdollistaa suuremman
metallimäärän sulattamisen per aikayksikkö (kg/h), mikä puolestaan nostaa prosessin tuottavuutta.
Kuitenkin prosessin tuottavuuden nostolla on omat haittapuolensa. Suuria tehoja käytettäessä sulan koko
kasvaa ja sen hallittavuus huononee, joka puolestaan vaikuttaa tulostuksen laatuun. Toisin sanoen
tulostuksen resoluutio heikkenee tuottavuuden kasvaessa. (Toyserkani et al.., 2004; Gu et al., 2012) Kuitenkin
DED-tekniikalla on mahdollista rakentaa tarkkojakin muotoja, kun käytetään niin sanottuja ”microcladding”prosessipäitä. Tällöin kuitenkin tuottavuus laskee, kun valmistuksen resoluutio nousee. (Kloetzer et al., 2010)
DED-tekniikka tarjoaa useita etuja suhteessa muihin metallien lisäävän valmistuksen tekniikoihin:
Materiaalin muuttaminen kesken rakennuksen - oikea materiaali oikeassa paikassa.
Monimutkaisten geometrioiden rakentaminen, myös olemassa olevan kappaleen pinnalle.
Myös isojen kappaleiden rakentaminen mahdollista.
Tuottava lisäävän valmistuksen menetelmä.
Rikkoontuneiden osien korjaaminen on mahdollista.
Tuotteiden uudelleenkäyttö
3

Gartnerin hypekäyrä

Lisäävä valmistus on tällä hetkellä erittäin suuren hypen kannattelema. Vuonna 2012 lisäävä valmistus (3D
printing) nousi aivan ns. Gartnerin hypekäyrän harjalle (katso kuva 5). Teknologiaa pidetään uuden teollisen
vallankumouksen mahdollistajana, ja se voi tehdä kannattavaksi suursarjavalmistuksen pienissä, asiakkaita
lähellä olevissa tuotantoyksiköissä (kuva 5). (Riviera et al., 2013; Anon, 2014 c)
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Kuva 5.

3D-tulostus Gartnerin hypekäyrällä 2011-2014. (Riviera et al., 2013; Anon, 2014c)

Kuvan 5 hypekäyrät esittävät eri tahojen nostamaa odotusta teknologioista ja niiden avaamista
liiketoimintamahdollisuuksista. Hypekäyrän luonne on sellainen, että teknologioita nousee aallon harjalle
ja putoaa sieltä pois hyvin nopeasti. Tyypillisesti putoaminen tapahtuu siinä vaiheessa, kun tajutaan, että
hyödyntämisen edellyttämä teknologian taso ei olekaan kysynnän tasolla. Juuri näin on mm. lisäävän
valmistuksen kohdalla. Tämä ero odotusten ja todellisuuden välillä saa aikaan kiinnostuksen putoamisen
sekä sen tasaisen nousun uudestaan vasta, kun teknologia kehittyy. Toisaalta se antaa mahdollisuuden
valmistautua tulevaan teknologian nousuun.
Mielenkiintoista kuvan 5 hypekäyrissä on se, kuinka 3D-tulostus vuonna 2013 jaettiin kuluttajapuolen3Dtulostukseen ja teolliseen lisäävään valmistukseen. Tällöin kuluttajatulostus oli hypen huipulla, kun taas
teollinen lisäävä valmistus oli jo pitkällä kypsien tekniikoiden kohdalla. Tämä ilmentää hyvin
kuluttajatulostuksen (3D-tulostus) ja teollisen lisäävän valmistuksen eroja. Suurin osa teollisen lisäävän
valmistuksen tekniikoista on keksitty 80-luvun puolivälissä ja tekniikoiden taso on pitkälle kehittynyttä, ja
hyvin lähellä omaa, todellista kypsyyttään.
Aihetta on käsitelty laajasti sekä The Economist, Wall Street Journal ja Forbes -lehdissä ja teknologia on
valittu USA:n, Iso-Britannian ja Kiinan kansallisiin teknologiastrategioihin. USA:n hallitus investoi yksistään

30 miljoonaa dollaria Ohioon perustettavaan tutkimuskeskuksen, Iso-Britannia aikoo panostaa 15
miljoonaa puntaa teknologian kehittämiseen ja Kiinassa on perustettu kymmenen
3Dtulostustutkimuskeskusta. 3D-tulostuksesta puhutaankin kolmantena teollisena vallankumouksena
höyrykoneiden keksimisen (1700-luvun loppupuolella) ja Henry Fordin liukuhihnatekniikan (1920-luku)
jälkeen. (Atzeni ja Salmi, 2012)
Tämä kolmas vallankumous on seurausta siitä, että kolme eri ilmiötä on saavuttanut riittävän
kypsyysasteen ja saatavuuden. 3D-tulostuslaitteet ovat kehittyneet varsin luotettaviksi ja niiden hinta on
pudonnut. Toinen merkittävä kehitysaskel on tietotekniikan kapasiteetin saatavuus ja kasvaminen
riittävän suureksi. Kolmas vaikuttava asia on tiedostojen, ohjelmistojen ja designien saatavuus ja jakelu
internetin kautta.
4

Toimitusketjujen muutos lisäävän valmistuksen myötä

Lisäävän valmistuksen suurimmat mahdollisuudet valmistavan teollisuuden tuotantoon ja liiketoimintaan
liittyvät toimitusketjuihin liittyviin muutoksiin ja suunnittelurajoitusten oleelliseen lieventymiseen. Uutta
on, että hyvinkin pienet yritykset ja organisaatiot voivat soveltaa tätä tekniikkaa valmistuksessa ja jopa
kehitellä täysin uusia tuotteita. (Wohlers 2014).
Perumal et al. (2006) havaitsivat, että erinomaisen toimitusketjun tärkeimmät tunnusmerkit ovat
korkealaatuinen asiakkaan toiminnan huomioiminen ja siihen reagointi, panosten muuttaminen
tuotoksiksi tehokkaasti sekä voimavarojen käytön parantaminen, esimerkiksi varastojen ja
käyttöpääoman hyödyntäminen. Nämä osa-alueet vaikuttavat suuresti varaosien toimitusketjuun.
Varaosien toimitusketjujen hallinta tuleekin keskittyä käyttökustannusten vähentämiseen muuttamatta
asiakasten vaatimuksia ja toiveita huonompaan suuntaan. Tosin käytännössä saattaa olla haasteita, jotka
vaikuttavat tämän tavoitteen saavuttamiseen; kuitenkaan ratkaisut eivät ole kaukana käytännöstä. Yksi
haaste, joka on säilynyt sinnikkäästi aikojen saatossa, on kysynnän arvaamattomuus. Erityisesti uusien
tuotteiden lanseerauksessa, missä ei ole saatavilla dataa osien vikaantumistaajuudesta, on usein
viivästyksiä tuotteen toimituksissa. (Perumal, 2006)
Toinen nykyajan haaste yrityksillä on tarve tukea vanhoja ja uusia asiakkaita. Tämä saattaa helposti johtaa
tilanteeseen, jossa on pidettävä suuria varastoja ennakkomyynti- ja jälkitakuukysynnän takia. Tämä taas
vaatii enemmän vastuuta yritysjohdolta pystyä hoitamaan samanaikaisesti suurempi työntekijä-, varaosaja tuotantovälinemäärä. Kaiken kattava prosessi, joka voisi toimia tällaisen tilanteen ehkäisemiseksi, olisi
kuin oljenkorsi yritysten toimitusketjujen epätasapainon suhteen. Lisäävä valmistus nähdäänkin eräänä
ratkaisuna tähän problematiikkaan, ja alan asiantuntijat uskovat että lisäävä valmistus tulee täydellisesti
muuttamaan valmistustekniikan toimitusketjuja. (Hessman, 2014)

4.1

Toimitusketjut perinteisessä valmistustekniikassa

Toimitusketjujen suorituskyvyn vertailua varten eri valmistustekniikoiden toimitusketjujen rakennetta on
analysoitu tarkastelemalla ketjujen tärkeimpinä toimintoja. Kuvassa 6 esitetään hypoteettinen
toimitusketju varaosien perinteisestä valmistuksesta. (Nyamekye, 2014)

Kuva 6.

Toimitusketju perinteisessä valmistustekniikassa. (Nyamekye, 2014)

Kuten kuvasta 6 nähdään, perinteisessä valmistustekniikassa hyödynnetään monia osavaiheita kappaleen
valmistuksessa ja tämä laajentaa toimitusketjua huomattavasti, erityisesti kun mukaan lasketaan
paikalliset osatoimittajat, jotka yrittävät reagoida nopeasti asiakkaan tilauksiin ja tilausaikoihin. Tämä
myös tarkoittaa usein suuria teollisia kiinteistöjä, joissa lattiapinta-ala on suuri. Kuvassa 6 esitetty
toimitusketjumalli perinteisille valmistustekniikoille kuluttaa valmistustaikaa, sillä useat eri osien
valmistusta varten tehtävät työkalut ja niiden huolto edellyttävät omia työvaiheitaan. Esimerkiksi muovin
valussa muotti, muovauksessa muovaustyökalu tai hitsauksessa hitsauskiinnitin edellyttävät suunnittelua
ja valmistusta jotka ovat aikavieviä työvaiheita ja laskevat erityisesti yksittäistuote ja

piensarjavalmistuksen kannattavuutta. Valmistuksen jälkeen tuotteiden varastointi valmistuspaikassa
tarvitsee lattia-alaa, samoin tuotteiden väli- ja loppuvarastointi erilaisissa keskusvarastoissa kuljetuksen
aikana ennen kuin tuote lopullisesti on asiakkaalla. Erilaiset varastointitarpeet edellyttävät myös
työvoiman käyttöä ja tätä kautta epäsuorien kulujen osuus tuotteen hinnassa kohoaa. (Nyamekye, 2014)
4.2

Toimitusketjut lisäävässä valmistustekniikassa

Kuvassa 7 esitetään malli toimitusketjusta, kun lisäävällä valmistuksella tehdään osa ruostumattomasta
teräksestä. (Nyamekye, 2014)

Kuva 7.

Toimitusketju lisäävässä valmistustekniikassa. (Nyamekye, 2014)

Kuten kuvasta 7 nähdään, keskusvarastot voidaan tämän valmistustekniikan kohdalla korvata useilla
kuluttajaa lähellä olevilla pienillä valmistusyksiköillä, jotka eivät tarvitse mm. suuria teollisuushalleja.
Myös työvaiheiden määrä on lisäävässä valmistuksessa pienempi, sillä valmistukseen tarvittavien
työkalujen tekeminen ja niiden varastointi ja huolto jäävät kokonaan pois. Lisäävän valmistuksen yksi etu

onkin se, että tuotteet voidaan valmistaa lähellä asiakasta tarpeen mukaan: toimitusketjut voivat olla
dynaamisia, sillä yritykset voivat suoraan asiakastilausten määrän mukaan hallita paremmin valmistusta,
tuotteiden varastointia ja tuotteiden toimitusta asiakkaille. Läpimenoaika on tätä kautta selvästi lyhyempi
kuin kuvassa 7 esitetyssä mallissa ja kustannusten sekä riskien hallinta ennakoitavampi. Kuvassa esitetyssä
toimintaketjussa kuljetuksen tarve on myös vähäisempi. (Nyamekye, 2014)
5

Metallien lisäävän valmistuksen kustannuksista

Lisäävää valmistusta käytettäessä saavutetut edut verrattaessa tätä tekniikkaa perinteisiin tekniikoihin
voidaan jakaa kolmeen osaan (Schleifenbaum et al., 2010; Piili et al., 2013a; Anon., 2014d):
1.
2.
3.

Kevennetyt rakenteet, suunnittelun vapaus
Massakustomointi
Lyhentynyt tuotantoketju ilman lisäkustannuksia

Lisäävässä valmistuksessa rakenteiden keventäminen pienentää osien tuotantokustannuksia, toisinkuin
lisäävässä valmistuksessa. Tämän mahdollistaa suunnittelun vapaus ja tekniikan perusajatus, jossa vain
kappaleeseen lisätty materiaali ”maksaa”. Täten lisäävällä valmistuksella valmistetut kappaleen paino on
suoraan verrannollinen kappaleen kustannuksiin, kuten kuva 8 näyttää. (Schleifenbaum et al., 2010; Piili
et al., 2013a; Anon., 2014d)

Kuva 8.

3D-tulostuksen mahdollisuudet: Kevennettyjen rakenteiden vaikutus valmistuksen
kustannuksiin. (Schleifenbaum et al., 2010; Piili et al., 2013a; Anon., 2014d)

Perinteisessä valmistuksessa pienet eräkoot ovat yleensä suuria kustannuksiltaan. 3D-tulostus kuitenkin
mahdollistaa piensarjojen valmistuksen samalla kustannuksella kuin suurempienkin sarjojen: eräkoolla ei
enää ole kovin suurta merkitystä kustannuksiin, ja oikea massakustomointi on mahdollista. Kuva 9 näyttää

kuinka 3D-tulostuksen avulla pienet eräkoot ovat kannattavia. (Schleifenbaum et al., 2010; Piili et al.,
2013a; Anon., 2014d)

Kuva 9.

3D-tulostuksen mahdollisuudet: Eräkoon pienenemisen vaikutus valmistuskustannuksiin.
(Schleifenbaum et al., 2010; Piili et al., 2013a; Anon., 2014d)

Yleensä kappaleen geometrian monimutkaistuessa myös valmistuskustannukset kasvavat. 3D-tulostus
kuitenkin mahdollistaa monimutkaistenkin tuotteiden valmistuksen samalla kustannuksella kuin
yksinkertaisten kappaleiden (katso kuva 10). (Schleifenbaum et al., 2010; Piili et al., 2013a; Anon., 2014d)

Kuva 10.

3D-tulostuksen mahdollisuudet: Tuotteen monimutkaisuuden vaikutus
valmistuskustannuksiin. (Schleifenbaum et al., 2010; Piili et al., 2013a; Anon., 2014d)

Yleisesti ottaen 3D-tulostuksen kustannusten erityispiirteitä ovat (Schleifenbaum et al., 2010; Piili et al.,
2013a; Anon., 2014d)
Koneaika muodostaa valtaosan kustannuksista.
Kappaleen monimutkaisuus ei vaikuta hintaan.

Pitkillä sarjoilla yksikköhinta pysyy vakiona valmistusmääristä riippumatta.
Massakustomointi edullista, vain ohjelmointikustannukset muuttuvat
5.1

Lisäävän valmistuksen kustannuslaskenta

3D-tulostuksen kustannuksia tarkasteltaessa on tärkeätä huomata, että vain sulatetun jauhon määrä
ratkaisee, ei käytettävän geometrian monimutkaisuus. Valmistuksessa suurin osa ajasta (ja tätä kautta
myös valmistuksen kustannuksista) muodostuu uuden jauhekerroksen kaavauksesta. Tätä kautta
kappaleen korkeus on yksi kriittisimpiä kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä. Yksinkertainen keino parantaa
kannattavuutta huomattavasti onkin useamman kappaleen valmistus yhdellä kertaa.Samalla kertaa voi ja
itse asiassa kannattaakin valmistaa keskenään erilaisia kappaleita. (Piili et al., 2013a)
Kustannuksia 3D-tulostuksessa voidaan laskea kahdella eri tavalla (Väistö et al., 2013):
1.
2.

Materiaalin kilohinnan mukaan
Koneajan mukaan.

Valmistetun kappaleen kilohinnan mukaan kustannuksia laskettaessa kilohinta arvioidaan
kokemuspohjaisesti. Kappaleen korkeuden tai monen kappaleen yhtaikaisen valmistuksen vaikutusta
voidaan vain arvioida. Tällä tavoin saadaan aikaan nopea, karkea arvio. (Väistö et al., 2013)
Koneajan mukaan kustannuksia laskettaessa koneaika määritetään simuloimalla haluttu kappale ja sen
valmistukseen kuluva aika lisäävän valmistuksen laitteiston ohjelman avulla. Tämä laskentatapa huomioi
korkeuden ja useamman kappaleen yhtaikaisen valmistamisen vaikutukset. Tämä tapa on hitaampi, mutta
sillä saadaan aikaan tarkka laskelma. (Väistö et al., 2013)
Baumers et al. (2012) ovat tutkineet lisäävää valmistusta ja sen kustannuksia. Tutkimuksessaan he
arvioivat vain itse valmistuksen kustannuksia, ja jättivät tuotteen vaatimat jälkikäsittelyt kokonaan pois
tutkimuksestaan. Tämän tutkimuksen mukaan lisäävän valmistuksen kokonaiskustannukset voidaan
laskea yhtälön 1 mukaan.
Cvalmistuserä = m*Cm+Tvalmistus*Cvalmistus
missä

Cvalmistuserä
m
Cm
Tvalmistus
Cvalmistus

(1)

valmistuksen kustannus, €
materiaalin paino, kg (osan paino + tukirakenteen paino)
materiaalin hinta, € / kg
valmistusaika, h
valmistuksen epäsuorat kustannukset, € / h.

Suoriin kustannuksiin tämän mukaan vaikuttaa tuotteen paino ja materiaalikustannukset. On huomattava,
että valmistuksessa käytetyn materiaalin paino on eri kuin valmiin tuotteen paino. Paino, jota tässä

laskennassa on käytetty, koostuu myös tukimateriaalien painosta. (Baumers et al., 2012)
Valmistuskustannukset koostuvat valmistusajasta ja lisäävän valmistuksen kustannuksista.
Yhden osan kokonaiskustannukset saadaan jakamalla Cvalmistuserä valmistettavien osien määrällä yhtälön 2
mukaisesti. (Baumers et al., 2012)
Cosa = Cvalmistuserä/n
missä

Cosa
n

(2)

yhden osan kokonaiskustannus, €
kerralla valmistettavien kappaleiden määrä.

Ympäristöasiat ja varsinkin energiakulutus ovat nykypäivänä tärkeitä aiheita ja tämän takia myös Baumer
et al. (2012) tutkimuksessaan arvioivat myös näitä. Yhtälössä 3 otetaan huomioon eriteltynä myös
valmistuksessa käytetyn energian kustannukset.
Cvalmistuserä = Csivu*Tvalmistus +m*Cm+Eve*CE

(3)

missä
Csivu

valmistuksen sivukustannukset, €/h

Tvalmistus

valmistusaika, h.

m
Cm
Eve
CE

kappaleen paino, kg
materiaalin hinta, € / kg
valmistuksen aikana kulutettu energia, J
energian hinta, € / J.

Yhtälössä 3 energiakustannukset on erotettu koneen sivukustannuksista eli käyttö- ja yleiskustannuksista.
Tämä malli toimii hyvin tilanteissa, jossa yhdessä valmistuserässä valmistetaan useita erilaisia kappaleita.
Tutkimuksessa mallin todettiin olevan hyvin tarkka ja sillä voidaan ± 10 %:n tarkkuudella arvioida
kustannukset. (Baumers et al., 2011; Officer et al., 2013; Baumers et al., 2012; EOS GmbH 2012; Ruffo and
Hague, 2007)
Kokonaiskustannusten laskenta voidaan esittää, kuten yhtälö 4 näyttää. (Baumers et al., 2012)
Cvalmistuserä = Ckone*Tvalmistus +m*Cm+Tvalmistus*PK*CE
missä

Ckone

laitekustannus, €/h

PK

koneen käyttämä teho, W

(4)

Jotta tämä laskelma ottaisi huomioon myös yleiskulut, yhtälön 5 mukaan voidaan laskea tämä. (Baumers
et al., 2012)
Cosa K = Cosa*e
missä

5.2

Cosa K
Cosa
e

(5)
yhden osan valmistuskustannukset (yleiskustannukset mukana), €
yhden osan kustannus (yleiskustannukset mukana), €
yleiskustannuskerroin.

Kustannuslaskentaesimerkki: Lentokoneen laskutelineen jarru

Lisäävän valmistuksen kustannustehokkuus aukeaa parhaiten case-esimerkkien avulla. Tässä kappaleessa
esitetyssä esimerkissä kustannukset eivät ole laskettu edellä kappaleessa 5.1 esitettyjen laskentakaavojen
mukaan. Kuvassa 11 esitetään lentokoneen laskeutumistelineen jarru. Rakenne on optimoitu siten, että
sen valmistuksessa voidaan käyttää hyödyksi lisäävän valmistuksen tuomia etuja: esimerkiksi materiaalia
tulostetaan vain sinne, missä sitä tarvitaan lujuusteknisistä syistä. Täten voidaan aikaansaada optimoitu,
mutta aiempaa huomattavasti kevyempi rakenne. (Antzeni & Salmi, 2012)

Kuva 11.

Lentokoneen laskeutumistelineen jarru. (Antzeni & Salmi, 2012)

Osan valmistamisen kustannusmallissa vertailtiin kahta tuotantoteknologiaa: korkeapaine valua (highpressure die-casting, HPDC) ja lisäävää valmistusta (selective laser melting, SLM). Kappaleen
valmistuksessa käytettiin raaka-aineena alumiinia. Lisäävään valmistukseen tehty malli oli kevyempi kuin
korkeapainevalua varten tehty. Kustannusarvio korkeapainevalusta perustui muotintekijältä saatuihin
kustannustietoihin. (Antzeni & Salmi, 2012)
Lisäävän valmistuksen tarjoamaa suunnittelunvapautta käyttäen jarrusta saatiin uudelleensuunniteltua
kappale, joka voitiin tehdä kertatulosteena ilman erillisiä kokoonpanovaiheita. Lisäksi oli mahdollista
tehdä näitä tuotteita neljä samanaikaisesti. (Antzeni & Salmi, 2012)

Koska korkeapainevalun suurimmat kustannukset koostuivat itse muotin tekemisestä, tämä tekniikka
sopii hyvin sarjatuotantoon. Korkeapainevalulla pienten, räätälöityjen sarjojen valmistus on hyvin kallista
mutta sarjakoon kasvaessa osakustannus alenee. Tässä sovelluksessa lisäävä valmistus puolestaan sopi
pienten sarjojen valmistukseen äärimmäisen hyvin (ks. kuva 12). (Antzeni & Salmi, 2012)

Kuva 12.

Kriittinen piste, kun korkeapainevalua (HPDC) ja lisäävää valmistusta (SLS) verrattiin
keskenään. (Antzeni & Salmi, 2012)

Kuvasta 12 voidaan havaita, että lisäävä valmistus sopii hyvin piensarja tuotantoon. Suuremmissa
valmistuserissä korkeapainevalu on kuitenkin selkeästi kustannustehokkaampi. Kriittinen piste tälle
kyseiselle kappaleelle on 42 kappaletta. (Antzeni & Salmi, 2012) Valmistuskustannuksen lisäksi on hyvä
huomioida, että lisäävällä tekniikalla valmistetun osan asennus oli helpompaa, jolloin kustannukset
alenevat lisäävän valmistustekniikan käytön avulla vielä enemmän. Tätä kustannussäästöä on vaikea
todentaa, sillä se riippuu myös asennushenkilöstön pätevyydestä, mutta jos verrataan osan hintaa
asennettuna, on kriittinen piste yleensä kuvan 12 osoittamaa kriittistä pistettä suuremmassa sarjassa.
5.3

Kustannuslaskentaesimerkki: Hana

Tässä tutkimuksessa arvioitiin tuottavuuden näkökannasta digitaalista valmistusta verrattuna
perinteiseen valmistukseen. Digitaalisena valmistustekniikkana käytettiin metallien lisäävää
valmistustekniikkaa sekä perinteisenä valmistustekniikkana pikavalutekniikkaa. Näiden tekniikoiden
käyttöä verrattiin valmistettaessa kylpyhuoneen hanaa. Haasteena oli saada mahtumaan elektroniset
komponentit hanan uuden designin sisään (katso kuva 13). Tässä kappaleessa haasteena oli myös se, että
jokaisen hanamallin ulkomuodon tuli olla sellainen, että se “ohjaa” käyttäjän laittamaan kädet sensorin
eteen, jolloin veden virtaus käynnistyy (kuva 13). (Piili et al., 2012; Piili et al., 2013b; Widmaier et al., 2012)

Kuva 13.

Kustannuslaskentaesimerkissä käytetty hana. (Piili et al., 2012; Piili et al., 2013b;
Widmaier et al., 2012)

Tässä casessa tarkoituksena oli aikaansaada hanamalli, joka olisi skaalattavissa asiakkaan toiveen
mukaisesti, kuten kuva 14 osoittaa. (Piili et al., 2012; Piili et al., 2013b; Widmaier et al., 2012)

Kuva 14.

Kustannuslaskentaesimerkissä käytetty hana. (Piili et al., 2012; Piili et al., 2013b;
Widmaier et al., 2012)

Kustannuslaskentaesimerkissä arvioitiin aikaa, jota käytettiin valettavan hanan suunnitteluun vs. aikaa,
jota käytettiin lisäävällä valmistuksella tehtävän hanan suunnitteluun. Havaittiin, että lisäävällä
valmistuksella kokonaisaika tuotteen suunnittelussa oli 46 % vähäisempi kuin valettavan kappaleen
suunnittelussa, kuten taulukko 1 osoittaa. (Piili et al., 2012; Piili et al., 2013b; Widmaier et al., 2012)

Taulukko 1.

Aika, kun hanaa suunniteltiin valua varten sekä kun hanaa suunniteltiin 3D-tulostusta
varten. (Piili et al., 2012; Piili et al., 2013b; Widmaier et al., 2012)

Suunnitteluun liittyvät
työvaiheet

Valumalli

Malli lisäävää
valmistusta varten

Aika säästö
LAM vs. valu

h

% kok.
ajasta

h

% kok.
ajasta

Keskustelut
valmistusteknisen
osaajan kanssa

11

24

7

28

9

Mallin rakenteen
konfigurointi

21

45

14

56

15

Hanaperheen eri
mallien
konfigurointi

2

4

2

8

0

Työkalujen
suunnittelu

7.5

16

0

0

16

Tiedostojen säätö

5

11

2

8

6

YHT.

46.5

100

25

100

46

Tutkimuksessa todettiin, että perinteiset valmistustavat ovat nykyajan vaatimuksille liian hitaita. Trendi
on globaalisti kohden yksilöllisiä asiakaslähtöisiä tuotteita, jolloin myös valmistustekniikoiden on oltava
joustavia pysyäkseen täyttämään nämä näiden vaatimukset. Tehdyn tutkimuksen mukaan valutekniikka
sopii hyvin suuriin valmistuseriin. Lisäävä valmistus (eli ns. 3D-tulostus) puolestaan soveltuu pienien,
yksilöllisten erien valmistukseen. Nykyiset 3D-suunnitteluohjelmat ovat tehokkaita työvälineitä
monimutkaisten kappaleiden suunnittelussa. (Piili et al., 2012; Piili et al., 2013b; Widmaier et al., 2012)
5.4

Kustannuslaskentaesimerkki: Putkiyhde

Tässä laskentaesimerkissä arvioitiin kustannuksia putkiyhteen valmistamisesta. Käytetty geometria näkyy
kuvassa 15.

Putkiyhde:
Korkeus

40 mm

Leveys

20 mm

Syvyys

39 mm

Paino

30,5 g

-

Ohutseinämäinen
Liittää kolme erilaista putken poikkipintaa
Orgaaninen muoto
Otollinen rakenne lisäävällä
valmistuksella tehtäväksi
Kuva 15.

Kustannuslaskentaesimerkissä käytetty putkiyhde ja sen ominaisuudet.

Laskentaa varten tehtiin oletus, että koneen ostohinta jaetaan 8 vuodelle ja konetta käytetään 5000 tuntia
vuodessa. Materiaalin hinta saatiin valmistajalta ja energian hinta lasketaan koneen keskimääräisen
tehokäytön kautta, kuten taulukko 2 osoittaa.
Taulukko 2.

Oletuksia kustannuslaskenta-arviota varten.

Koneaika

17,45 € / h

Materiaalikustannus

80 € / kg

Energiakustannus

8,61 snt / kWh

Tässä arviossa lasketaan kaksi tapausta:
1.
2.

Valmistus yksi osa kerrallaan
Valmistus rakennusalusta täytettynä samoilla osilla

Rakennusalustalle mahtuu yhteensä 40 osaa. Kustannus per osa saadaan jakamalla kokonaiskustannus
osien lukumäärällä (kuva 16).

Yhden osan valmistus
Kuva 16.

40 osan valmistus
Kaksi eri laskennassa käytettyä tapausta.

Taulukko 3 näyttää kokonaisvalmistusajan, energiakulutuksen sekä materiaalikustannuksen kummallekin
tapaukselle.
Taulukko 3.

Kokonaisvalmistusaika, energian kulutus sekä materiaalikustannus
kummallekin tapaukselle.
1 kerrallaan

40 yhtaikaa

Kokonaisvalmistusaika

8 h 49 min

67 h 42 min

Per kappale

8 h 49 min

1 h 42 min

Energiankulutus

22,5 kWh

173 kWh

Per kappale

22,5 kWh

4,3 kWh

Materiaalikustannus / kple

2,44 €

2,44 €

Kuvassa 17 on esitetty lopulliset kustannuslaskennan tulokset.

Yhden kappaleen hinta:
1 kerrallaan

40 yhtaikaa

158,23 €

32,35 €

180 €
160 €
140 €
120 €
100 €

Machine cost
Material cost

80 €

Energy cost

60 €
40 €
20 €
0€
1

Materiaali
1,54%

Energia
1,22%

1 kappale

Kuva 17.

2

Koneaika
97,23%

Materiaali
7,55%

Energia
1,15%

Koneaika
91,30%

40 kappaletta

Kustannuslaskennan tulokset.
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Lisäävän valmistuksen mahdollisuudet tulevaisuudessa

Kuvassa 18 esitetään lisäävän valmistuksen kustannuksien kehitys trenditulevaisuudessa. (Roland Berger,
2013)

Kuva 18.

Lisäävän valmistuksen kustannusten kehitys tulevaisuudessa (Roland Berger, 2013)

Kuten kuvasta 18 nähdään, arvioidaan seuraavan kymmenen vuoden kuluessa lisäävän valmistuksen
valmistusnopeuden kahdeksankertaistuvan ja kokonaiskustannuksien tippuvan kolmasosaan nykyisestä.
Laitteistojen hintojen arvioidaan pysyvän samoina, mutta raaka-ainekustannukset tulisivat tippumaan
kolmanneksella. Samoin jälkityöstön hinnan oletetaan puolittuvan.
Yritykset etsivät tapoja ottaa tekniikka käyntiin. Yksi tapa on luokitella tuotteet eri kategorioihin esim.
volyymin ja laatuvaatimusten mukaan. Tällöin voidaan aloittaa yksinkertaisemmista ja edetä vaativampiin
sovelluksiin pikku hiljaa (ks. kuva 19). (Dusel, 2014) Kategorioissa voidaan huomioida esim. sellaiset asiat
kuin volyymi, osan kannattavuus, osan kriittisyys liiketoiminnan kannalta, viranomaismääräykset, osan
monimutkaisuus, materiaalin saatavuus, prosessin hankaluus, tarvittava (mahdollinen)
uudelleensuunnittelu ja sen monimutkaisuus.

Kuva 19.

Lisäävän valmistuksen käyttöönoton kehitys tulevaisuudessa MTU:lla. (Dusel, 2014)

Lisäävän valmistuksen eri sovelluksien kypsyysaste eli odotukset vs. teknologian toteutettavuus on
esitetty kuvassa 20 aseteltuna aiemmin esitetylle (sivu 12, kuva 5) Gartnerin hypekäyrälle. (IDTechEx,
2014)

Kuva 20.

Lisäävän valmistuksen sovellusten kypsyysaste vuonna 2014. (IDTechEx, 2014)

Kuvan 20 tarkastelu ei pureudu eri teollisuudenalojen eri tuoteryhmien kypsyyteen. Esimerkiksi
hammaslääketieteen sovelluksista purentavikojen korjaustyökalut ovat olleet sarjatuotannossa jo joitakin
vuosia. Tuotekohtainen tarkastelu on tällä hetkellä hankalaa, sillä se edellyttäisi yrityskohtaisen tilanteen
tarkkaa tuntemista.

Kuvassa 21 on esitetty MTU:n julkistama tarkempi tarkastelu ilmailuteollisuuden sovelluksista ja niiden
sijainnista odotus/tekniikan kypsyys koordinaatistossa. (Dusel, 2014)

Kuva 21.
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Lisäävän valmistuksen sovellusten teknologian kypsyysaste verrattuna odotuksiin
(Dusel, 2014)

Metallien lisäävän valmistuksen tutkimus ja opetus Suomessa

Lappeenrannan teknillisen yliopiston lasertyöstön laboratoriossa (LUT Laserilla) aloitettiin lisäävän
valmistustekniikan tutkimus vuonna 2009. Tällöin keskiössä oli metallisten materiaalien työstönaikaisten
ilmiöiden monitorointi. Laitteisto lisäävää valmistustekniikkaa varten saatiin toukokuussa 2011.
Akateemisessa tutkimuksessa on nyttemmin keskitytty voimakkaasti lasersäde-materiaalivuorovaikutuksen ymmärtämiseen. Tämän tarkoituksena on helpottaa uusien materiaalien
käyttöönottoa, parantaa prosessin tuottavuutta ja laadunhallintaa ja vähentää kynnystä uusien
sovelluskohteiden käyttöönotolle. Lisäksi yrityksille ja valmistavalle teollisuudelle tarjotaan soveltavaa
tutkimusta, jotta valmistusteknisiin ongelmiin voidaan löytää ratkaisuja.
Metallien 3D-tulostuksen tutkimus on luonnollinen jatkumo LUT:ssa yli 25 jatkuneelle lasertyöstön
tutkimukselle, tälle samalle tutkimusalalle. Lappeenrannassa on myös ensimmäisenä ja toistaiseksi
ainoana yliopistona Suomessa käytössä metallimateriaaleihin tarkoitettu laitteisto, sekä Lappeenrannassa
annetaan myös ensimmäisenä ja ainoana yliopistona Suomessa opetusta diplomi-insinööriopiskelijoille
lisäävästä valmistustekniikasta sekä myös opetusta teollisuudelle.

Opetuksen rooli tällaisen uuden teknologian implementoinnissa on äärettömän tärkeä: kun työelämään
tuleva ikäryhmä ja siellä jo oleva sukupolvi on tietoinen tekniikasta, aletaan vähitellen osata ajatella myös

tuotesuunnittelua uudella tavalla, kun ollaan tietoisia tekniikan mahdollisuuksista mutta myös toisaalta
sen reunaehdoista ja raja-arvoista.
Tekniikan hyödyntäminen on mahdollisuus myös suomalaisille ja suomalaiselle teollisuudelle. 3D-tulostus
voi pelastaa myös suomalaisen teollisuuden. Suomelle 3D-tulostustekniikka on suuri mahdollisuus, sillä
maassamme on vahva teollinen osaaminen ja hyvä ICT-osaaminen. (Lehti et al., 2012)
Yritysten pitäisi kuitenkin pystyä ennakkoluulottomasti testaamaan, paitsi tuotteidensa soveltuvuutta 3Dtulostukseen, myös miten paljon parempia tuotteista voidaan tehdä suunnittelemalla ne täysin uudella
tavalla jotta uuden teknologian mahdollisuudet voidaan hyödyntää kaikin mahdollisin tavoin. Tässä
kohtaa koulutuksen merkitys kohoaa keskeiseen rooliin; uusia työelämään saapuvia sukupolvia tulee
kouluttaa tietämään tekniikasta, sen mahdollisuuksista ja raja-arvoista. Pitää myös voida kouluttaa
olemassa olevaa teollisuutta, jotta tekniikan implementointi voisi edetä ennakkoluulottomasti Suomessa.
Lisäksi koulutusta tarvitaan, että suomalainen teollisuus pysyisi kansainvälisessä kilpailussa mukana.
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4.YHTEENVETO

Tässä raportissa käsiteltiin monipuolisesti yhteisöllistä, nopeaa ja kokeilevaa kehittämistä. Raportti sisälsi
aihealueesta yhteensä noin 30 artikkelia, joissa käytettiin erilaista tulosten esittelytapoja. Atikkelit
voidaan kuitenkin jakaa kahteen pääryhmään. Luvun 2 artikkelit olivat filosofisia ja tieteellisiä.
Suurimmasta osasta näistä artikkelista syntyi myös englannin kieleiset kansainvälisen tason journalartikkelit. Luvussa 3 esitetyt artikkelit olivat pääasiassa case-tyyppisiä ja keskittyivät teorian sijasta
enemmän käytännön toimintaan.
Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että Fast Coinsin tutkimusteema oli hyvin mielenkiintoinen. Kun hankkeessa
oli kyse Tekesin pienestä strategisesta avauksesta, niin tutkimuksella oli kartoittava luonne. Kuten
artikkelimäärästä näkee, niin kartoitusta ehdittiin tehdä melko kattavasti yhteisöllisestä, nopeasta ja
kokeilevasta kehittämisestä. Se on tutkimuksen perusteella selvää, että yhteisöllisellä, nopealla ja
kokeilevalla kehittämisellä on tärkeä rooli innovaatiotoiminnassa. Aluetta ei ole vielä hirveän paljon
teroretisoitu, mutta käytännön innovaattorit ja yrittäjät ovat jo vuosikymmeniä harrastaneet tällaista
kehittämisen muotoa. Eli missään nimessä täysin uudesta asiasta ei ole kyse. Asiakaskeskeisyyden
merkitys yhteisöllisellä puolella on kuitenkin lisääntynyt viimeisen vuosikymmenen aikana.
Olemassa olevissa valtavirtayrityksissä nopea ja kokeileva kehittäminen näyttäisi kuitenkin olevan tällä
hetkellä hukassa, vaikka heräämisen merkkejä onkin olemassa. Suunnittelukeskeisyys on korostunut
suomalaisessa elinkeinoelämässä ja julkisella sektorilla. Papereita kyllä kirjoitellaan, mutta vähemmän
tapahtuu konkreettista. Varsinkin uutta luotaessa hyvin suunniteltu ei todellakaan ole puoliksi tehty.
Suunnittelupöydän äärestä pitäisi siirtyä pikapikaa konkretisoimaan ideoita sekä kokeiluttamaan niitä
sidosryhmillä. Vain tällä tavalla saadaan tietoa siitä, että toimiiko idea sen kehittäjien lisäksi myös muiden
mielestä. Epävarmassa asiakaskysynnän ja teknologisten ratkaisujen ympäristössä suuri
etukäteissuunnittelu on ajanhukkaa, koska tulevaa on vaikea ennustaa. Nopeiden kokeilujen tarkoitus on
tuottaa uutta tietoa, jotka vähentävät epävarmuutta. Tärkeä kysymys onkin: kun minulla on tällainen idea,
niin kuinka voisin kokeillla mahdollimman edullisesti sen toimivuutta?
Nopeaan ja kokeilevaan kehittämiseen liitetään usein käsitteet kokeellinen innovointi ja kokeellinen
oppiminen. Harva meistä kykenee Mozartin tyyliseen konseptuaaliseen innovointiin, jossa ”idea tulee
taivaalta”. Suurin osa pystyy kuitenkin innovoimaan kokeellisesti, jolloin innovoinnista saadaan kaikkien
asia, kunhan se vaan organisatioissa hyväksytään. Jokainen kokeilu tuottaa uutta tietoa ja on siten
oppimisen paikka. Tärkeintä on, että oppia hyödynnetään eli tarvittaessa jonkin asian täytyy muuttua.
Muuten kokeileminen on turhaa.
Reflektointi on tärkeä osa oppimista. Reflektoitaessa kokeilua voidaan kysyä kolme kysymystä: mitä
tehtiin (innovoitava kohde), kuinka tehtiin (innovointiprosessi) ja miksi tehtiin (kyseenalaistetaan koko
tekemistä). Jokainen ihminen reflektoi vähintäänkin alitajuisesti tekemisiään ja tekee myös
korjausliikkeitä. Näyttää kuitenkin siltä, että suomalaisessa tehokkuuskeskeisessä ajattelutavassa
systemaattinen reflektointi on yhteisöllisen, nopean ja kokeilevan kehittämisen heikoin lenkki – erityisesti
ryhmässä tehtävä reflektointi, joka johtaisi tärkeään ryhmäoppimiseen. Reflektointia pidetään

suunnittelemiseen ja tekemiseen verrattuna puuhasteluna. Samoin kokeilujen suunnittelussa (esim.
tietotarpeiden/hypoteesien/oletustenasettaminen, varsinaisen kokeilutapahtuman suunnittelu ja
kokeiluryhmän valinta) näyttää olevan parantamisen varaa. Heikko suoriutuminen kokeilujen
suunnittelussa ja reflektoinnissa pilaa käytännössä koko yhteisöllisen, nopean ja kokeilevan kehittämisen
mallin toteutumisen. Nopeus ei saa missään tapauksessa tarkoittaa hätiköintiä ja asioiden roiskimista.
Esimerkiksi liina montaa asiaa ei saa muuttaa yhteen kokeiluun, koska muuten on hankala tunnistaa eri
muutosten vaikutukset. Fast Coins-tutkimuksen mukaan kokeileva kehittäminen toimii parhaiten silloin,
kun prosessia johdetaan systemaattisesti.
Fast Coinsissa tarkasteltiin myös sitä, millaiseen innovointiin yhteisölllinen, nopea ja kokeileva
kehittäminen sopii. Pääcasena hankkeessa olivat digitaaliset korut, jossa hyödynnettiin olemassa olevia
teknologioita, kuten led-, kännykkä- ja 3D-tulostustekniikkaa. Kyse oli siis teknologian soveltamisesta.
Perinteiset korut ja osittain myös hankkeessa tehdyt valokorut ovat hieman kaksipiippuinen juttu
kokeilevan kehittämisen näkökulmasta. Näytti siltä, että ihmiset hyväksyivät yleensä korut
korumuotoilijan näkemyksenä sellaisenaan. Tällöin kokeilemisen rooli on vähäisempi –
käyttäjänäkökulmasta. Toki saatiin myös kommenteja, kuinka valokoruja voisi parantaa. Kokeilemisen
merkitys korostui valokoruissa kuitenkin enemmän teknologiakokeiluna – erityisesti siinä, kuinka valon
saa hauluttelevasti esiin. Tässä vaadittiin paljon iteraatioita. Funktionaalisissa digikoruissa kokeiluilla
näytti olevan huomattava merkitys. Ihmisillä oli niihin paljon enemmän näkemyksiä kuin valokoruihin.
Lisäksi on huomioitavaa, että digikoruihin kehitettiin Fast Coinsissa myös markkinointimateriaalia
yhteisöllisesti, nopeasti ja kokeilevasti. Tähän tällainen kehitystapa istui kuin nenä päähän.
Teknologian soveltamisen lisäksi yhteisöllisen, nopean ja kokeilevan kehittämisen toimivuutta tarkasteliin
myös teknologiakehittämisessä ja tutkimustyössä. Tähän ei moni Fast Coinsissa uskonut ja toisaalta
ainakin julkisesti tiedossa olevat konkreettiset caset ovat näillä alueilla vähissä. Teknologiakehittämistä
tarkasteltiin Fast Coinsissa kirjallisuuskatsauksen kautta, jonka perusteella selvisi, että kokeilevalla
kehittämisellä on luotu selkeää kilpailuetua myös teknologiakehittämisen puolella. Ehkä koko Fast Coinsin
kovin juttu oli lopulta kuitenkin siinä, että yhteisöllisen, nopean ja kokeilevan kehittämisen mallia
käytettiin julkisen tutkimuksen teossa eli Fast Coinsissa itsessään. Ensimmäinen puolisko hankkeesta
sisälsi kartoittaen lukuisia eri tutkimusteemoja, joist sitten parhaat lukittiin hankkeen toiselle puoliskoille.
Parhaalla mahdollisella tavalla tässä ei vielä Fast Coinsissa onnistuttu, mutta kokeilu tuotti paljon hyvää
tietämystä tulevia kokeiluja silmällä pitäen. Missään tapauksessa ideaa ei kannata kuopata. Liike oli Fast
Coinisissa aivan eri tasolla kuin tutkimushankkeissa keskimäärin, eikä lopputulostakaan voi pitää missään
nimessä huonona.
Tutkimuksemme mukaan nopealla ja kokeilevalla kehittämisellä on myös työhyvinvointia parantava
vaikutus. Ihmiset innostuvat, kun alkaa näkyvästi tapahtua asioita. Tämä johtaa melko varmasti jollakin
aikajänteellä myös tulosten paranemiseen eli mitä innovaatioputkesta pulpahtaa ulos uusien tuotteiden,
palveluiden ja toimintamallien muodossa.

Yhteisöllisen, nopean ja kokeilevan kehittämisen tutkimus ei lopu ryhmältämme Fast Coinsiin, vaan yli
puolet Fast Coins-tutkijaryhmästä jatkaa aihepiirin parissa myös tulevissa Tekes-hankkeissa – Peluri &
BisnesPotku. Näissä hankkeissa lähdetään tutkimaan, millainen yhteisöllisen, nopean ja kokeilevan
kehittämisen malli soveltuu erilaisiin toimintaympäristöihin. Tavoite on luonnollisesti saada juurrutettua
mallia mahdollisimman moneen suomalaiseen yritykseen, jos ja kun se soveltuu niiden toimintaan. Myös
työ- ja elinkeinoministeriö on kiinnostunut nopeasta ja kokeilevasta kehittämisestä. Se on alkanut
kartoittaa tämän innovointi- ja kehitysmallin roolia suomalaisessa innovaatiopolitiikassa.
Muita Fast Coins-hankkeessa syntyneitä julkaisuja ja tuloksia
Tässä raportissa esitettyjen artikkeleiden lisäksi Fast Coinsissa syntyivät seuraavat julkaisut:
Journal-artikkeli: Järvinen, Matilainen, Li, Piili, Salminen, Mäkelä and Nyrhilä: Characterization of
effect of support structures in laser additive manufacturing of stainless steel
Konferenssipaperit:
Väer, Matilainen, Piili, Salminen, Mäkelä and Nyrhilä: Preliminary Investigation of Different
Shapes of Support Structures in Laser Additive Manufacturing of Stainless Steel
Väistö, Matilainen, Piili, Salminen and Nyrhilä: Techno-Economical Benchmark Study of Laser
Additive Manufacturing of Stainless Steel Parts
Kirja: Vimm ja Salmela: Fast Coins Digital Jewelry
Messuraportti: Happonen: TFM&A-messut ja Shapeways-tapaaminen Lontoossa
Video:
Vimm
ja
Salmela:
Digital
Jewels,
saatavilla:
https://www.youtube.com/watch?v=EMKPseXXFSw
Diplomityö: Li: Characterization of the Effects of Different Support Structures in Laser Additive
Manufacturing of Stainless Steel
Näyttelyt ja messut: Digikorut olivat mukana lähes 10 eri suomalaisessa tai kansainvälisessä
tapahtumassa. Mainittakoon näistä mm. Euroopan suurimmat korualan messut (Inhorgenta 2014
Münchenissä) ja 3D-tulostuksen messut (Euromold 2013 Frankfurtissa).
Kandidaattityöt:
Salminen: Case Leap 3D - virtuaalisen 3D syötelaitteen käytettävyys ja käyttökohteet
Malevich: User Gesture Recognition with Mobile Phone Sensors
Raskinen: RFID-teknologia ja kulunvalvontajärjestelmät
Hiienkoski: RFID-teknologia kulunvalvonnassa
Nieminen: Gadget-laitteiden historia ja merkitys
Nivanaho:Elektronisten gadget-laitteiden historia- ja kohderyhmäselvitys
Martikainen: Aasialaisten gadget -laitteiden historia ja tulevaisuuden näkymät
Hanke-blogi: Fast News-blogissa julkaistiin reippaan vuoden aikana muutamia satoja tiedotteita.
Satoja digikoruideoita, noin 100 kuvattua digikorukonseptia ja noin 20 digikoruprototyyppiä.

Lisäksi hanke oli esillä paljon eri medioissa YLE:n tv- ja radiolähetyksiä myöten. Hankkeesta kirjoitettiin
mm. seuraavissa lehdissä: Talouselämä, Etelä-Saimaa, Näköalat, T-lehti, Etelä-Suomen Sanomat,
Toolilainen, Vartti ja Hankintahetki (HUB logisticsin asiakaslehti). Lisäksi hanke oli esillä Internetissä
useissa palveluissa, kuten YLE:n ja Etelä-Saimaan sivuilla. Lopuksi on hyvä mainita vielä se, että hankkeen
aikana Fast Coins-tutkijoista väitteli tohtoriksi Heidi Piili, Erno Salmela ja Pasi Juvonen.

