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1 Tiivistelmä 

 
Muotoilemme palvelumalleja ja –kulttuureja -hankkeen (PalMall) tehtävänä on tukea 
palvelujen, palvelumallien ja –kulttuurien kehittämistä, muotoilua ja uudelleensuunnittelua 
rakentavan vuorovaikutuksen, yhteiskehittämisen ja omaehtoisen innovoinnin 
menettelytavoilla. Hankkeen tavoitteena on kehittää yritysten ja organisaatioiden sisäistä ja 
ulkoista kommunikointi- ja palvelukykyä. 
 
Palvelujen ja palvelumallien kehittämisen ja käyttöönoton yksi keskeinen edellytys on, että 
palvelujen tuottamisesta vastaavat asiantuntijat, organisaatiot ja verkostot kokevat 
uudenlaisten ratkaisujen kehittämisen tarpeelliseksi ja mielekkääksi omien 
kehitysmahdollisuuksiensa kannalta. Vielä parempi on, jos uudenlaiset ratkaisujen ja 
ratkaisumallien kehittämisessä hyödynnetään palvelujen tuottajien omaa luovuutta ja 
ongelmanratkaisukykyä ja että kehitystyöllä on jatkuvuutta osana organisaation normaalia 
toimintaa. Tämä on PallMall –projektin ydinidea ja perustarkoitus. Omaehtoiseen ja 
autonomiseen innovointiin perustuvaa kehitystyötä tuetaan hankkeessa improvisaatioteatteri 
Stella Polariksen kehittämän vuorovaikutuskoulutuksen ja VTT:n yhteiskehittämiseen 
perustuvien ja organisaation palvelukyvyn kehittämiseen suuntautuvien menetelmien 
(tulevaisuusverstas, osallistuva havainnointi, vaikutusten arviointi, dokumentointi) avulla. 
 
Organisaation tai verkoston palvelukyvyn kehitys voi realisoitua asiakasrajapinnassa 
esimerkiksi parantuneiden tai uudentyyppisten palvelujen muodossa (palveluinnovaatio), 
parantuneiden tai uudentyyppisten palveluprosessien (prosessi-innovaatio) muodossa sekä 
uudenlaisten palvelumallien eli uudenlaisten toimintatavallisten ratkaisujen muodossa. 
 
Hankkeen tutkimuksellisena tavoitteena on tuottaa yleisesti hyödynnettävissä olevaa 
suunnittelu- ja muotoilutietoa palvelumallien kehittämisessä kohdattavista haasteista, 
vaihtoehtoisista ratkaisumalleista ja erityisesti rakentavaan vuorovaikutukseen, 
yhteiskehittämiseen ja omaehtoiseen kehittämiseen perustuvasta uudentyyppisestä 
lähestymistavasta. Hankkeessa sovelletaan ja jatkokehitetään Improvisoi!-pilottiprojektissa 
(1.4.2010 – 30.6.2011) kehitettyjä menettelytapoja. 
 
Projekti toteutetaan palveluja tuottavien organisaatioiden ja verkostojen, tutkijoiden ja 
vuorovaikutuskouluttajien tiiviiseen vuorovaikutukseen perustuvalla tavalla. 
Lähestymistapaa, hankkeessa sovellettavia menetelmiä sekä hankkeen tuloksia ja vaikutuksia 
tehdään tunnetuksi muun muassa Luova Suomi –ohjelman kansallisten ja kansainvälisten 
verkostojen ja kanavien välityksellä. Hanke alkaa elokuussa 2011 ja päättyy joulukuussa 
2013. 
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2 Lähtökohdat ja viitekehys 

 

Palvelusektori on sekä tuotannon arvon että työllisyyden suhteen laajin talouden toimiala 

kaikissa OECD-maissa. Palvelusektorin osuus Suomen tuotannosta ja työllisyydestä on noin 

70 prosenttia. Palvelujen merkityksen korostuminen on samalla lisännyt muun muassa 

asiakkaiden tietoisuutta siitä, että olemassa olevissa palveluissa on parantamisen varaa. Tätä 

kautta palvelujen, palvelujärjestelmien ja palvelumallien kehittämisen, parantamisen, 

suunnittelun ja uudelleensuunnittelun, muotoilun ja uudelleenmuotoilun sekä palveluajatusten 

kirkastamisen (Koivisto, M. 2007) teemoista on tullut huomionarvoisia, keskustelua 

herättäviä asioita sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. 

 

Teollisissa yrityksissä tarve uudenlaisten palvelujen, palveluliiketoiminnan ja palvelumallien 

kehittämiseen johtuu osin siitä, että perinteiset tuotteiden valmistukseen kytkeytyvät 

arvonluontimahdollisuudet ovat globalisoitumisen myötä kaventuneet ja osin siitä, että 

lisäarvopalvelujen tuottaminen näyttää tarjoavan uudenlaisia strategisia 

liiketoimintamahdollisuuksia ja -optioita (Hyötyläinen & Nuutinen 2010). Julkisella sektorilla 

tarve palvelumallien kehittämiseen ja palveluajatusten kirkastamiseen kumpuaa muun muassa 

asiakastarpeiden lisääntymisestä, eriytymisestä ja monimutkaistumisesta. Eri väestö- ja 

käyttäjäryhmät tarvitsevat erilaisia, eriytyneitä ja asiakasspesifejä palveluja. Palvelumallien 

kehittämisen ja palveluajatusten kirkastamisen tarvetta korostaa myös se, että 

yhteiskunnallisesti keskeisiksi katsotut palvelut on kyettävä tuottamaan (yhä) supistuvien 

yhteiskunnallisten määrärahojen puitteissa. Aktuaalinen tarve ja aihe palvelumallien 

kehittämiseen voi syntyä yksikön tai palvelujärjestelmän tuottamissa palveluissa todetuista 

ongelmista, puutteista ja vajeista (ks. esim. Leinonen 2008). 

 

Uudentyyppisten palvelumallien kehittämisen ja käyttöönoton perustaksi ei vielä riitä, että 

uudenlaisten ratkaisujen kehittäminen todetaan ulkopuolisten asiantuntijoiden ja eksperttien 

toimesta ulkoisesti ja ”objektiivisesti” tarpeelliseksi. Olennaista on myös se, että 

vaihtoehtoisten ratkaisujen kehittäminen koetaan ja nähdään tarpeelliseksi ja mahdolliseksi 

myös paikallisissa palveluja tuottavissa organisaatioissa ja –verkostoissa. 

 

Jos muutoksen tarve, tavoite ja toteuttamistapa on ymmärretty ja hyväksytty, muutos näyttää 

positiiviselta. Vastaavasti muutos näyttää negatiiviselta jos sen tarvetta, tavoitteita ja 
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toteuttamistapaa ei ymmärretä eikä hyväksytä. Vaihtoehtoisten ratkaisujen kehittäminen 

törmää väistämättä palvelujen tuottajien muutosvastarintaan, ellei muutoksen tarpeellisuutta ja 

mahdollisuutta ymmärretä ja hyväksytä. Pelkkä muutostarpeen pinnallinen mieltäminen ei 

välttämättä riitä. On oltava myös käsitys siitä, miten palvelujen ja palveluprosessien 

kehittäminen on käytännössä mahdollista (Nuutinen & Lappalainen 2010). Tätä kautta 

päästään ajatukseen muotoilusta paikallisesti jo itumuotoisesti keksittyjen ideoiden ja 

ratkaisuaihioiden jatkojalostamisena ja luovana yhdistelemisenä uudentyyppisiksi 

innovatiivisiksi ratkaisuiksi. 

 

 

2.1 Palvelumallien muovaaminen haasteellisena, yhteistyötä vaativana asiana 

 

Palvelujen ja palvelukonseptien kehittämisessä on usein kyse monimutkaisesta ja monien eri 

toimijoiden yhteistyötä vaativasta tehtävästä. Tämä johtuu muun muassa seuraavista 

tekijöistä: 

- Palvelut ja palvelumallit eivät realisoidu esineellisinä, palvelujen tuottajien toiminnoista ja 
toiminta-/ajattelutavoista erillisinä, esineellisinä tuotteina ja olioina. Palvelujen tuottaminen 
ja käyttäminen/kuluttaminen ovat samanaikaisia, simultaanisia prosesseja. Kysymys on 
palvelujen tuottajien ja käyttäjien keskinäiseen vuorovaikutukseen ja kahdensuuntaiseen 
kommunikointiin perustuvista prosesseista. Kysymys on myös ainutkertaisista tapahtumista 
ja prosesseista. Tämän takia palvelua ei ole mahdollista toistaa tilanteesta ja tapauksesta 
toiseen täysin samanlaisena. Käytännössä tämä tarkoittaa (Gallouj & Weinstein 1997) sitä, 
että palveluprosessien suorituskykyä, laatua sekä myönteisiä ja kielteisiä seurauksia 
asiakkaiden toimintaan on vaikea havainnoida ja arvioida1. 

 
- Palvelujen tuottamisen tapahtuu tyypillisesti hajautetuissa ja ”löyhäsidonnaisissa” (loosely 
coupled) verkostoissa (Sundbo & Gallouj 2000; Weick 1976). Palvelujen tuottaminen ei nojaa 
niinkään yksittäiset henkilöiden osaamiseen vaan pikemminkin hajautuneen tietämyksen 
(dispersed knowledge) verkostoihin. Tietämyksen perustava hajautuminen tarkoittaa, että 
millään yksittäisellä taholla osapuolella ei ole olemassa kaikkea palvelujen tuottamisessa ja 
kehittämisessä tarvittavaa tietämystä (Hayek 1945; Tsoukas 1996; Becker 2001). 
 
- Palvelujen ja palvelumallien kehitys on tyypillisesti historia- ja polkuriippuvainen (Garud & 
Karnoe 2001) prosessi. Polkuriippuvuus tarkoittaa, että palvelujen tuottajilla on taipumus 
toimia myös muuttuneissa tilanteissa historiallisesti vakiintuneiden, toimiviksi koettujen 
                                                
1 Palvelujen johtamiseen ja innovointiin keskittyvissä opuksissa viestitetään yleensä siitä, että palvelujen 
tarkoituksena on tuottaa jotain erityistä lisäarvoa asiakkaiden toimintaan ja prosesseihin. Opuksissa ei juurikaan 
viestitetä siitä, että palveluilla on myös tavallisesti negatiivisia sivuseurauksia: palvelut saattavat tuottaa 
lisäarvoa mutta palvelujen käyttämisestä voi aiheutua asiakkaille myös kustannuksia, ongelmia, vaivoja ja 
rasitteita. Palveluista voi muodostua riesoja ja rasitteita, ratkaisuista voi muodostua ongelmia. Esimerkiksi 
vaikeasti saatavissa oleva tai huonosti toteutettu mutta välttämätön terveyspalvelu voi muuttua asiakkailta aikaa, 
uhrauksia ja jopa terveyttä vaarantavaksi rasitteeksi (vrt. Kiviniemi 1985). 
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(professionaalisten) toiminta- ja ajattelutapojen mukaisella tavalla. Kompetensseista ja 
osaamisesta tulee muuttuneissa tilanteissa heikkouksia ja jäykkyyksiä (Leonard-Barton 1992). 
Käytännössä tämä tulee esille sokeutena vaihtoehtoisille toiminnallisille ratkaisuille. 
Palvelumallien uudelleensuunnittelun kannalta tämä tarkoittaa sitä, että uuden oppiminen voi 
vaatia toteutuakseen poisoppimista (Hedberg 1981; Prahalad & Bettis 1986; Hamel & 
Prahalad 1994) opituista ajattelu- ja toimintatavoista. 
 

Yrityksen tai organisaation liiketoiminta- ja palvelumallissa viittaa moniulotteiseen ja 

monitasoiseen toiminnalliseen ja tiedolliseen rakenteeseen (vrt. Tikkanen et al. 2005; Koivisto 

2010). Ensinnäkin yrityksen tai organisaation palvelumalli realisoituu ajallisesti ja 

paikallisesti sijoittuneina toiminta- ja vuorovaikutuskäytäntöinä (patterns of 

behavior/communication). Palvelumalli näkyy asiakkaiden suuntaan tietyntyyppisinä 

käyttäytymistapoina ja ratkaisuina. 

 

Toiseksi palvelujen tuottajien ja asiakkaiden välisessä rajapinnassa toteutuvat palvelumallit 

ilmentävät samalla palveluja tuottavien organisaatioiden toimintaa ohjaavia, eksplisiittisiä tai 

julkilausumattomia päätöksentekopremissejä, ajattelutapoja ja asenteita. Argyriksen (Argyris 

et al. 1985) tavoin voidaan puhua palvelujen tuottamista ohjaavista käyttöteorioista. 

Käyttöteorioilla tarkoitetaan toimintaa ohjaavia sanattomia oletuksia, käsityksiä ja 

arkiteorioita. Vakiintuneet, toimintaa ohjaavat käsitykset ja oletukset asiakkaista, asiakkaiden 

tarpeista ja odotuksista sekä palveluja tuottavan organisaation perustehtävästä ja identiteetistä 

ovat aktuaalisen toiminta- ja palvelumallin  syvärakenteellisia osatekijöitä (Francis & Bessant 

2005; myös Tikkanen et al. 2005). Palvelumalli aktuaalisina käytäntöinä ja toimintatapoina on 

yhteydessä palvelujen tuottajien omaan erityiseen osaamiseen, historiaan ja kulttuuriin. 

Periaatteessa jokaisella palveluja tuottavalla yrityksellä ja organisaatiolla on omat erityiset 

vahvuutensa ja rasitteensa2. 

 

Palvelumallilla voidaan tarkoittaa myös organisaation (johdon) tai ulkopuolisten 

asiantuntijoiden tekemää kuvausta ja mallinnusta (Seidl 2003b) palvelutoiminnan tavoitteista 

ja sisällöstä. Palvelumallin kuvaus voi sisältää a) palveluidean kuvauksen (mitä tarjotaan?), b) 

palveluprosessien kuvauksen (miten tarjottava palvelu tuotetaan?) sekä c) tarvittavien 

kyvykkyyksien ja –resurssien kuvauksen (mitä resursseja/kyvykkyyksiä palvelujen 

tuottamisessa tarvitaan?). Kuvaukset ja mallinnukset ovat spesifeistä palvelutilanteista 

                                                
2 Eri yhtiöiden pikaruokaketjut toteuttavat yleisellä tasolla samaan perusmallia, joka poikkeaa olennaisesti 
lounasravintolan tai illallisravintolan mallista. Silti se, miten eri pikaruokapaikat toteuttavat pikaruokaketjun 
periaatetta, saattaa vaihdella paljonkin (Virkkunen et al. 2010, 38). 
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abstrahoituja yleistyksiä. Kuvausten ja mallinnusten tarkoituksena on tavallisesti selventää, 

mitä organisaatio pyrkii tarjoamaan ja miten asiakasrajapinnassa ja asiakkaiden suhteen 

pitäisi toimia ja menetellä3. Palvelumallin kuvaukset eivät välttämättä kerro mitään siitä, 

miten palvelut aktuaalisesti toteutetaan ja toteutuvat. 

 

Palvelumallien kuvausten ja aktuaalisten palvelukäytäntöjen suhteessa on kyse periaatteessa 

samasta kuin kartan suhteessa maastoon (Korzybski 1933; Bateson 1972) tai käsikirjoituksen 

suhteessa näyttämöllä tapahtuvaan suoritukseen. Parhaimmillaan kartta auttaa orientoitumista 

maastossa ja monimutkaisessa kontekstissa. Kartta ja maasto, ruoka ja ruokalista, kuvaukset 

ja palvelutavat eivät ole täysin samoja asioita (emt.). ”The map is not the territory” 

(Korzybski 1933). 

 

PalMall-hankkeen yksi erityisyys on siinä, että hankkeessa pyritään vaikuttamaan sekä 

karttaan että maastoon, kuvauksiin ja aktuaaliseen palvelukykyyn konkreettisissa 

asiakaspalvelutilanteissa. 

 

2.2 Palvelumallien muotoilemisen lähestymistapa projektissa 

 

Palvelujen ja palvelumallien uudistamiseen tähtäävä kehitystyö voi realisoitua potentiaalisesti 

seuraavantyyppisten uudisteiden muodossa yrityksen tai organisaation rajapinnassa (Bessant 

2003; Francis & Bessant 2005): 

 uudentyyppisten palvelujen ja palveluinnovaatioiden muodossa 
 uudenlaisten palveluprosessien ja prosessi-innovaatioiden muodossa 
 yrityksen tai organisaation uudelleenprofiloitumisen muodossa muun muassa 

toimialan puitteissa (strategiset innovaatiot) 
 sekä uudenlaisten palvelujen organisointia ja toteuttamista ohjaavien 

paradigmaattisten ajattelutapojen muodossa.  
 

Palvelujen ja palvelumallien sisäistä kehittämistä on mahdollista tukea ulkopuolisten 

asiantuntijoiden toimesta erilaisten järjestelmäsuunnittelua tai organisaation kehittämistä ja 

muotoilua (vrt. Daft et al. 2010) palvelevien menettelytapojen avulla. Ulkopuolisen 

asiantuntijatuen vaikuttavuuden kriteerinä voidaan pitää sitä, missä määrin se lisää palvelujen 

tuottamisesta vastaavien yksiköiden ja verkostojen itsenäistä ongelmanratkaisukykyä ja 
                                                
3 Eksplisiittiset ja viralliset kuvaukset toiminnasta ja toimintaa todellisuudessa ohjaavat käsitykset eivät 
välttämättä ole samansisältöisiä. Argyris (emt.) tekee tältä osin eron virallisten teorioiden (espoused theories) ja 
käyttöteorioiden (theories in use) suhteen. 
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kykyä ratkaista monia erilaisia ongelmia. Ongelmanratkaisukyky tarkoittaa tietoisuutta 

vaihtoehtoisista ratkaisumahdollisuuksista ja kykyä sisäsyntyiseen, omaehtoiseen, 

itseorganisoituvaan ja autonomiseen innovointiin (Bessant 2003) ja kehitystyöhön. 

Palvelukyvyn kehittäminen vaatii näkemystä yrityksistä ja organisaatioista potentiaalisesti 

kehityskykyisinä ja ”tulemisen tilassa” (Tsoukas & Chia 2002) olevina systeemeinä. 

 

Organisaation tai yrityksen kehitykseen ja muuttumiseen liittyviä kysymyksiä on totuttu 

käsittelemään pysyvyyteen nojaavien oletusten perustalta ja lähtien siitä, että muutosvoimat 

ovat aina ulkoisia tekijöitä (Tsoukas & Chia 2002).  

 Suunnitellun muutoksen (planned change) malli lähtee eksperttien tai johdon 
muotoilemista ideoista, visioista ja tavoitteista ja niiden implementoimisesta ja 
”jalkauttamisesta” osaksi organisaation toimintaa. Asiantuntijat ja johto käsitetään 
totunnaiseen tapaan organisaatiota ulkopuolelta ohjaavaksi toimijoiksi. 

 Teknologisen tai taloudellisen determinismin malli lähtee ulkoisista, teknologisista tai 
taloudellisista muutoksista. Yrityksen tai organisaation ympäristössä tapahtuvat 
muutokset ”pakottavat” yrityksen tai organisaation sopeutumaan sisäisesti näihin 
ulkoisesti annettuihin muutosprosesseihin. 

 Keskeytyvän tai häirityn tasapainon (punctuated equilibrium) mallin mukaan 
organisaatioiden kehitykselle ovat tyypillistä sekä vähittäiset inkrementaaliset 
kehitysperiodit että radikaalit, hyppäykselliset muutosvaiheet. Hyppäyksellisten 
muutosten taustalla on tyypillisesti joukko ulkoisia, organisaation ympäristössä 
tapahtuneita muutoksia (Romanelli & Tushman 1994). 

 

Kaikki edellä mainitut mallit ovat siinä mielessä rajoittuneita ja vajaita, että missään niistä ei 

kunnolla paneuduta kysymykseen emergentin, itseorganisoitumiseen perustuvan muutoksen 

mahdollisuudesta (Orlikowski 1996). Emergenttien muutosten lähtökohtana ovat usein 

epätavalliset ja epätyypilliset poikkeustilanteet, häiriöt ja ongelmat sekä yllättävät tapahtumat 

ja sattumat, joiden yli selviydytään improvisoinnin avulla (Weick 1993; Orlikowski 1996; 

Orlikowski & Hofman 1997; Weick 1998) eli kehittämällä tilanteeseen sopivia ratkaisuja ja 

variaatioita4. 

 

Arkisissa toimintatilanteissa tapahtuva improvisointi ei kuitenkaan vielä takaa sitä, että 

organisaatiossa tai verkostossa tapahtuisi niin sanottua kaksikehäistä oppimista (Argyris & 

Schön 1978) ja toimintaa ohjaavien perusoletusten perustavaa muuttumista ja kehitystä. 

Ongelma on siinä, että organisaatio on usein suhteellisen sokea omaan toimintaansa ja 

                                                
4 Improvisoinnin ja tilannekohtaisten, ”just on time” –ratkaisujen merkitys on tunnistettu ja tunnustettu muun 
muassa musiikin (Berliner 1994), teatterin (Vera & Crossan 2004), teatterin ja arkielämän (Routarinne 2004), 
lääketieteellisen diagnostiikan, psykoterapian, sotatoimien johtamisen (Weick 1998) sekä uudentyyppisten 
teknologisten ratkaisujen kehittämisen (Orlikowski & Hofman 1997) alueella. 
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päätöksentekoa ohjaavien perusoletusten ja premissien suhteen. Organisaatioiden oppiminen 

tapahtuu tavallisesti tekemällä oppimalla ja normaaleissa työtilanteissa ei yleensä ole aikaa ja 

mahdollisuutta toimintaa ohjaavien perusoletusten ja premissien pohtimiseen ja laadullisesti 

uudenlaisten ratkaisujen kehittelyyn ja testaamiseen. 

 

Improvisoidut, tilannekohtaiset ja äänettömään tietämykseen nojautuvat ratkaisut ja 

ratkaisumallit eivät myöskään muutu omasta voimastaan toimintaa ja päätöksentekoa 

ohjaaviksi premisseiksi. Uudenlaisista vaihtoehtoisista ratkaisuista on myös kyettävä 

kommunikoimaan ja kytkemään ne päätöksentekoon ja tietoisesti käsiteltävissä ja 

tarkasteltavissa oleviksi päätöksentekopremisseiksi. 

 

 

3 Tavoitteet ja menettelytavat 

 
Hankkeen tavoitteena on tukea yritysten ja organisaatioiden palvelukyvyn kehittämistä ja 

palvelumallien muotoilua monimutkaisessa ja muuttuvassa kontekstissa. Hanke tähtää 

uudenlaisten kommunikatiivisten kytkentöjen syntymiseen yrityksen ja organisaation 

sisäisessä ja ulkoisessa toiminnassa. Hankkeen tutkimuksellisena tavoitteena on tuottaa 

yleisesti hyödynnettävissä olevaa tietämystä uudentyyppisistä palvelujen muotoilua ja 

palvelukyvyn kehittämistä palvelevista menettelytavoista ja ratkaisuista. 

 

Kehittämishankkeissa mukana olevien organisaatioiden palvelu- ja kommunikointikyvyn 

kehitystä tuetaan samanaikaisesti ja rinnakkain a) systeemisesti suuntautuneen organisaation 

kehittämisen ja uudelleensuunnittelun metodeilla sekä b) välittömiin vuorovaikutustilanteisiin 

kytkeytyvän vuorovaikutuskoulutuksen metodeilla. Vuorovaikutuskoulutukset nojautuvat 

rakentavan vuorovaikutuksen (Routarinne 2004) metodiin. Vuorovaikutuskoulutuksessa 

sovellettavia menettelytapoja kuvataan tarkemmin liitteessä 1. 

 

Vuorovaikutuskoulutuksen (interaction design) tavoitteena on parantaa osallistujien 

muutoksensietokykyä, kykyä selviytyä yllättävistäkin tilanteista, rohkeutta tehdä nopeita 

päätöksiä vaihtuvissa tilanteissa ja kykyä kommunikoida rakentavasti ja ymmärrettävästi. 

Vuorovaikutuskoulutuksen tavoitteena on tukea sitä, että ymmärretään ja arvostetaan 

moninaisuutta sitä, että osataan pitää erilaisuutta vahvuutena. Variaatioiden salliminen ja 

sietäminen lisää vastaavasti mahdollisuuksia siihen, että kyetään kehittämään yhteistyössä 
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uudentyyppisiä innovatiivisia ja eri osapuolia (asiakkaita, organisaatiota, eri 

henkilöstöryhmiä) hyödyttäviä ratkaisuja. 

 

Organisaation/verkoston kehittämisen tavoitteena on tukea palvelujen ja palvelumallien 

kehittämistä palvelujen tuottamisesta vastaavien asiantuntijoiden omaehtoiseen kehitystyöhön 

ja sisäiseen yrittäjyyteen nojautuvalta pohjalta. Organisaation ja toiminnan kehittämiseen 

liittyviä kysymyksiä työstetään tulevaisuusverstaiden (Jungk & Müllert 1987; Nurmela 2003) 

muodossa. Tulevaisuusverstas on tulevaisuuteen suuntautuva, osallistavan ongelmanratkaisun 

ja yhteiskehittämisen metodi. Tulevaisuusverstaissa työstetään yhteistä näkemystä toimintaan 

ja palvelujen tuottamiseen liittyvistä kehittämistarpeista, vaihtoehtoisista ratkaisumalleista ja 

niiden konkreettisesta toteuttamisesta organisaation sisällä ja asiakasrajapinnassa. 

Tulevaisuusverstaat lähtevät liikkeelle kehittämistarpeiden kartoituksesta ja etenevät 

vaihtoehtoisten ratkaisumallien muotoilun kautta ratkaisujen toteuttamiseen käytännön 

kehittämistoimenpiteiden muodossa. 

 

Oheinen kuvio havainnollistaa hankkeen monitasoista ja moniulotteista luonnetta ja sen eri 

toteutus- ja vaikutustasoja. 

 

Näyttämö 4 = ”Suuri näyttämö”: (asiakkaan) asiakkaat, veronmaksajat, rahoittajat, yhteiskunta

Näyttämö 3
Työorgani-
saatio Palveluympäristö, palvelumallit, palveluprosessit

Näyttämö 2
Tulevaisuus-
verstas,
Organisaation
kehittäminen
(VTT)

Näyttämö 1
Vuoro-
vaikutus-
koulutus
(Stella Polaris)

Tarve-
kartoitus

Palaute,
rakentavien
ratkaisujen

yhteiskehittä-
minen

Palaute,
ratkaisujen

realisoiminen
(projektointi)

Yhteis-
kehittämisen

prosessi
jatkuu…

Rakentava
vuorovaikutus

Status-
ilmaisu

Case-
improt

VaikutustasotNäyttämöt ja tapahtumapaikat

Osallis-
tuvat

yksilöt

Kehitys-
ryhmät

Organi-
saatio/
palvelu-
verkosto

Yhteis-
kunta

 
Kuva 1: Kuvaus hankkeen toteutus- ja vaikutustasoista. 
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4 Osahankkeiden toteutus 

 

PalMall -hankekokonaisuus koostuu useasta suhteellisen itsenäisestä osahankkeesta. Jokainen 

osahanke toteutetaan rakentavaan vuorovaikutukseen, yhteiskehittämiseen ja omaehtoiseen 

innovointiin nojautuvalla tavalla. Eri osahankkeiden välillä voidaan osallistujien halutessa 

järjestää keskinäistä oppimista palvelevaa tiedonvaihtoa. 

 

Tutkijoiden tehtävänä on tukea omaehtoista kehitystyötä organisaation ja toiminnan 

kehittämiseen ja uudelleesuunnitteluun (vrt. Koivisto 1997) kytkeytyvän osaamisen avulla. 

Tutkijoiden tehtävänä on tukea pitkäjänteistä ”oppimaan oppimista” (Schön 1975; Bjerlöv 

2002) ja transformatiivista kehitystyötä hankkeessa mukana olevien yhteisöjen piirissä ja 

näiden yhteisöjen asiakasrajapinnoilla. Tutkijoiden tehtävänä on toimia välittävinä linkkeinä 

asiakasyhteisöjen ja vuorovaikutuskouluttajien välisessä rajapinnassa sekä osallistua 

vuorovaikutuskoulutuksen suunnitteluun ja räätälöintiin. Tutkijat vastaavat osahankkeiden 

dokumentoimisesta ja tieteellisestä julkaisutoiminnasta projektissa. 

 

Näyttelijät vastaavat vuorovaikutuskoulutusten ohjauksesta ja koordinoinnista. Case-

koulutukset suunnitellaan ja räätälöidään asiakasyhteisössä keskeisiksi koettujen tarpeiden ja 

haasteiden mukaisella tavalla. Näyttelijät ja tutkijat keskustelevat koulutussessioiden 

sisällöllisistä suuntaviivoista. Koulutuksessa käsitellään ja tutkitaan kouluttajien opastuksella 

rakentavan vuorovaikutuksen (Routarinne 2004) esteitä ja edellytyksiä sekä statusilmaisun 

tapoja ja tehdään näihin liittyviä harjoitteita. Kahdella viimeisellä koulutuskerralla keskitytään 

case-kohtaisten, osallistujien kommunikointikykyä palvelevien harjoitteiden tekemiseen. 

Tarkempi kuvaus vuorovaikutuskoulutuksen tavoitteista ja sisällöistä on liitteessä 1. 

 

Oheinen kuva havainnollista hanketta kehittämisimpulssien, prosessin ja tuotosten osalta 

(Kuva 2). 
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Organisaation kehittäminen (OD)
• Palvelujen muotoilun lähestymistapa
• Osallistava uudelleensuunnittelu
• Osallistuva havainnointi, raportointi

Vuorovaikutuskoulutus
• Rakentava vuorovaikutus
• Statusilmaisu
• Case-improt

Asiakas-
yhteisöt

Tutkijat Improvisaatio-
kouluttajat

Asiakaslähtöiset
osahankkeet

Palvelu- ja
kommuni-
kointikyvyn

kehittyminen

Impulssit Caset Tulokset,
vaikutukset

 
Kuva 2: Impulssit, caset ja tuotokset. 
 

 

Osaprojektien toteutus ja osavaiheet 

 

Osahankkeet toteutetaan seuraavan vaihemallin mukaisesti: 1) organisaation nykytilan ja 

tarpeiden kartoitus tutkijoiden toimesta toteutettavien ryhmähaastattelujen muodossa, 2) 

tutkijoiden ja näyttelijöiden valmistelupalaveri seuraavan vuorovaikutuskoulutuksen 

konkreettisesta toteuttamistavasta 3) vuorovaikutuskoulutuksen toteutus asiakasorganisaation, 

tutkijoiden ja näyttelijöiden yhteistyönä, 4) vuorovaikutuskoulutuksesta saatujen kokemusten 

käsittely ja kytkeminen tulevaisuusverstaan tasolla tapahtuvaan toimintaan (tutkijat ja 

kohdeorganisaation edustajat). Osahankkeet koostuvat neljästä koulutussessioista. Oheisessa 

kuviossa on kuvaus osaprojektien vaiheista ja toteutustavasta (Kuva 3).  
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Tarve-
kartoitus
ryhmä-

haastat-
teluina

Vuorovaikutus-
koulutus

1

Kokemusten
purku,
palaute

työpaikalla

Vuorovaikutus-
koulutus

2

Kokemusten
purku,

palaute/
jatkotoimien
suunnittelu
työpaikalla

Vuorovaikutus-
koulutus

3

Vuorovaikutus-
koulutus

4

Kokemusten
purku,
palaute

työpaikalla

Kokemusten
purku,

jatkotoimien
suunnittelu
työpaikalla

Valmistelu-
sessio

Valmistelu-
sessio

Rakentava vuorovaikutus

Valmistelu-
sessio

Valmistelu-
sessio

Tulevaisuusverstas

Osallistuva havainnointi, dokumentointi, raportointi

 
Kuva 3: Osaprojektin toteutus. 
 

 
(1) Ennen vuorovaikutuskoulutusten käynnistymistä kootaan riittävän laaja-alaisesti 

perustiedot yhteisökohtaisista tarpeista ja lähtötilanteesta. Peruskartoituksissa pyritään 

hahmottamaan osahankkeiden sisällölliset painopistealueet. Peruskartoitus tehdään 

ryhmähaastattelujen muodossa asiakasyhteisössä. Perustietojen kokoamisessa käytetään 

hyväksi haastatteluja täydentäviä tiedon lähteitä ja tiedon hankintatapoja (asiakasyhteisössä 

tehtyjä kartoituksia, kehittämisdokumentteja, kuvauksia toiminta-ajatuksesta, strategisista 

suuntaviivoista jne.) Peruskartoituksen tiedonhankintatapa suunnitellaan aina 

asiakaskohtaisesti yhdessä asiakkaan kanssa. Peruskartoitus tuottaa tuloksenaan näkemyksen 

ajankohtaisista kehittämistarpeista ja tulevista haasteista. 

 

(2) Peruskartoituksen yhteydessä asiakasyhteisössä esille nousseista kehittämistarpeista, 

lähtötilanteesta ja tulevaisuuden haasteista keskustellaan tutkijoiden ja näyttelijöiden 

yhteisessä palaverissa. Palaverin yhteydessä tehdään koonnos niistä teemoista, joita tullaan 

käsittelemään vuorovaikutuskoulutusten aikana. Hankkeen edetessä näitä teemoja ja erilaisia 

tulevaisuudessa tarpeellisia vuorovaikutustaitoja työstetään vuorovaikutuskoulutuksessa 

erilaisten harjoitteiden, simulointien ja vastaavien muodossa. 

 



 13

(3) Vuorovaikutuskoulutukset järjestetään neljän tunnin pituisina jaksoina ennalta soveliaaksi 

katsotussa tilassa. Vuorovaikutuskoulutusten tarkoituksena on tehdä osallistujat tietoiseksi 

rakentavan vuorovaikutukseen liittyvistä edellytyksistä ja esteistä (torjunta), toteuttaa 

vuorovaikutukseen liittyviä harjoituksia ja tutkia yhteistoiminnallisesti kommunikointiin 

liittyviä mekanismeja. Tarkempi kuvaus vuorovaikutuskoulutusten tavoitteista ja sisällöistä 

on liitteessä 1. 

 

(4) Vuorovaikutuskoulutusten jälkeen pidetään tutkijoiden ja asiakasyhteisön yhteinen 

palaveri, jossa arvioidaan koulutuksesta saatuja kokemuksia. Arviointipalaverien tehtävänä 

linkittää koulutuskokemukset ja koulutusten yhteydessä tehdyt havainnot tulevaisuusverstaan 

muodossa tapahtuvaan kehittämistoimintaan. Palaverien yhteydessä käynnistetään keskustelu 

vaihtoehtoisista palvelujen ja palvelumallien kehittämistavoista ja ratkaisujen siirtämisestä 

käytäntöön. Arviointipalaverit toimivat palvelujen ja palvelumallien kehitystyötä tukevina 

foorumeina ja organisoitumismuotoina (vrt. Järvinen et al. 2000, 209-246). Arviointipalaverit 

etenevät sisällöllisesti tulevaisuusverstaan mallin mukaisella tavalla (kehittämistarpeiden 

kartoitus, vaihtoehtoisten ratkaisujen kehitys, uudenlaisten ratkaisujen realisointi). Tarkoitus 

on, että arviointipalaverien mukainen arvioiva ja kehittävä (reflektiivinen ja rakentava) 

työskentelytapa juurtuu osaksi hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden normaalia 

toimintaa. 

 

Osahankkeet dokumentoidaan osallistuvien organisaatioiden kanssa yhteisesti sovittavalla 

tavalla. Lähtöoletusten mukainen raportti sisältää kuvauksen projektin osavaiheista, 

kuvauksen projektin aikana kehitetystä palvelujen ja palveluprosessien kehittämiselle 

suuntaa-antavasta ratkaisumallista sekä suuntaviivat kehitystyön organisoinnille jatkossa. 

Tutkijat vastaavat sekä tästä ja muusta dokumentoinnista projektin aikana. 

 

 

5 PalMall uutta muotoilu- ja suunnittelutietoa tuottavana tutkimushankkeena 

 

PalMall –hankkeessa on kyse sekä (i) tutkimustietoon nojaavasta, asiakaslähtöisestä 

kehittämishankkeesta että (ii) uutta muotoilu- ja suunnittelutietoa tuottavasta 

tutkimushankkeesta. Jälkimmäisessä suhteessa hanketta voidaan luonnehtia muotoilu- ja 

suunnittelutieteellisesti (Romme 2003; Van Aken 2004; Huff et al. 2006; Bate 2007; Van 

Aken & Romme 2009) suuntautuvaksi tutkimusprojektiksi. Van Aken (2004) ja Romme  
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(2003) tekevät eron luonnontieteellisen (science), ihmistieteellisen (humanities) ja 

suunnittelu-/muotoilutieteellisen (design science) suhteen. Suunnittelutiede tähtää kentällä ja 

käytännössä olevien ongelmien ratkaisemiseen joko konstruoimalla jotain uutta tai 

kehittämällä olemassa olevia järjestelmiä ja käytäntöjä. Vastaavasti voidaan puhua yhtäältä 

konstruktio-ongelmista ja toisaalta kehittämisongelmista (improvement problems). 

Suunnittelutiede on käyttäjä- ja ratkaisusuuntautunutta. Suunnittelutiede ei käsittele 

normaalitieteen tapaan puhtaita tiedollisia probleemeja vaan kentällä ja käytännössä 

esiintyviä, organisaatioiden toimintaan ja johtamiseen kytkeytyviä haasteita ja ongelmia. 

Insinööritieteet ja kliininen lääketiede ovat esimerkkejä asemansa jo vakiinnuttaneista 

suunnittelutieteellisistä alueista. Suunnittelutiede on vasta viime aikoina saavuttanut 

merkittävämpää jalansijaa organisaatioiden kehittämisen ja johtamisen alueella. 

 

PalMall-tutkimuksen tavoitteena on tuottaa yleisesti hyödynnettävissä olevaa tietoa 

organisaation tai palveluverkon palvelu- ja kommunikointikyvyn kehittämistä tukevista, 

rakentavaan vuorovaikutukseen (Routarinne 2004), yhteiskehittämiseen (Koivisto 1997) ja 

autonomiseen innovointiin (Bessant 2003) perustuvista ratkaisuista ja metodeista. Hankkeen 

kehitystyötä ja uuden suunnittelutiedon tuottamista orientoivat kiinnekohdat on esitetty 

tiivistetysti jo edellä suunnitelman taustoituskappaleessa. 

 

Tutkimuksen keskiössä on kysymys organisaation tai palveluketjun palvelu- ja 

kommunikointikyvyn kehittämisestä (muutos- ja innovaatiojohtamisesta) sekä organisaation 

palvelu- ja kommunikointikyvyn kehittämistä tukevista uudentyyppisistä ratkaisuista. 

Kehittämishaasteen suhteen lähtökohtana on ajatus siitä, että palvelujen tuottaminen tapahtuu 

monesta suhteellisen itsenäisestä asiantuntijasta muodostuvassa, hajautetussa organisaatiossa 

tai verkostossa, jossa kenelläkään yksittäisellä toimijalla ei ole kaikkea palvelujen 

tuottamisessa tarvittavaa tietämystä (vrt. Hayek 1945; Tsoukas 1996; Becker 2001) ja 

organisaatio on suhteellisen sokea omaa päätöksentekoaan ohjaavien perusoletusten ja 

erontekojen suhteen (Seidl 2003a, 2005; Wimmer 1992; Simon 2007; Schreyögg & Kliesch-

Eberl 2007). 

 

Vaihtoehtoisten ratkaisumallien suhteen hanke nojaa analyysiin järjestelmäsuunnittelun 

kehittymisestä perinteisistä asiantuntijaratkaisuista kohti asiakaslähtöisempiä ja 

kestävänkehityksen kriteerit täyttäviä ratkaisuja. Järjestelmä- ja organisaatiosuunnittelun 
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lähestymistapojen kehityksessä on erotettu kolme paradigmaattista kehitysetappia5 (vrt. 

Moldaschl & Brödner 2002; Koivisto, T. 2007; vrt. myös Golsby-Smith 1996). Ensimmäistä 

on luonnehdittu asiantuntijakeskeiseksi ja toista osallistavaksi tai proseduraaliseksi 

lähestymistavaksi. Kolmatta – projektissa sovellettavaa lähestymistapaa - voidaan luonnehtia 

monikeskiseksi eli polysentriseksi (Qvortrup 2003; Ostrom 2009). Polysentrinen 

lähestymistapa nojaa itseorganisoituvien verkostojen (Pyka & Küppers 2002) ja autonomisen 

innovoinnin (Bessant 2003, 163-178) ajatuksiin. Lähestymistavan tavoitteena on luoda 

edellytykset, konteksti ja puitteet itseorganisoituvalle ja autonomiselle innovaatiotoiminnalle. 

Lähestymistapa nojaa kontekstisuunnittelun ja kontekstiohjauksen  (Levinthal & Warglien 

1999; vrt. Willke 1989; Teubner & Willke 1984) ajatuksiin sekä teoriaan organisaatioista ja 

verkostoista kommunikatiivisina, kommunikatiivisista tapahtumista rakentuvina systeemeinä 

(Luhmann 1995, 2000; vrt. Taylor & van Every 2000). 

 

Tutkimus tuottaa tuloksenaan analyysin, kuvauksen ja mallinnuksen: 

- palvelumallien laadullista parantamista (toisen asteen oppimista) ja palvelukyvyn 

kehittämistä rajoittavista ongelmista ja haasteista 

- organisaation tai verkoston palvelukyvyn parantamista tukevista vaihtoehtoisista 

ratkaisuista 

- hankkeessa sovelletusta metodeista ja yhteiskehittämisen prosessista sekä 

- yhteiskehittämisen tuloksista ja laadullisista vaikutuksista organisaation palvelukykyyn ja 

–tapaan. 

 

Empiirisen tiedon tuottamisen suhteen hankkeessa lähdetään siitä, että interventio ja 

havainnointi eivät ole toinen toisiaan poissulkevia, vaan pikemminkin toinen toisiaan 

täydentäviä asioita (Midgley 2001, 2003). Tutkimuksellisen tiedon tuottaminen toteutetaan 

projektissa toteutetaan käyttämällä hyväksi osallistuvan havainnoinnin metodia (ks. tark. 

esim. Suojanen 1982; DeWalt et al. 1998; Anttila 2006). 

 
Hankkeessa sovellettua lähestymistapaa, ratkaisumalleja ja tuloksia esitellään ja tehdään 

tunnetuksi hankkeen yhteydessä tuotettavien julkaisujen, raporttien ja muiden esiintymisten 

välityksellä kansainvälisissä tiede- ja kehittäjäyhteisöissä. 

 

                                                
5 Järjestelmäsuunnittelun kehitysvaiheet on mielekästä erottaa tuotesuunnittelun kehitysvaiheista, joiden suhteen 
on erotettu neljä sukupolvea (ks. esim. Buchanan 2001). 
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6 Kokemusten vaihto, tunnetuksi tekeminen ja verkostoituminen (Luova Suomi) 

 

PalMall –hankkeen tunnetuksi tekemisessä, kokemusten vaihtamisessa sekä tulosten 

levittämisessä hyödynnetään Luova Suomi –ohjelman kansainvälisiä verkostoja sekä 

verkostossa toimivia luovien alojen kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöhankkeita. Näistä 

hankkeista ja Luova Suomen toiminnasta on lisätietoa ohjelman verkkosivuilla 

(www.luovasuomi.fi). 

 

Luova Suomi tekee yhteistyötä muun muassa pohjoismaissa ja Euroopassa toimivien 

yliopistojen ja luovien alojen kehittämisorganisaatioiden ja verkostojen kanssa, kuten 

Pohjoismainen Arts & Business verkosto ja luovan talouden pohjoismainen verkosto 

KreaNord (www.kreanord.org). Lisäksi yhteistyötä on mm. UK:n, Hollannin, Portugalin ja 

Baltian maiden kanssa. 

 

Hankkeen tunnetuksi tekemiselle ja kansainväliselle verkostoitumiselle luodaan edellytykset 

siten, että hankkeen lähestymistavasta tehdään heti hankkeen alkuvaiheessa esittelykirjanen 

englanniksi. Hankkeen edetessä tehdään vastaavasti helposti lähestyttävä, case-kuvauksiin 

keskittyvä kirjanen (”case-pankki”) englanniksi. Julkaisujen tavoitteena on kuvata 

käytännönläheisesti sitä, mitä rakentavaan vuorovaikutukseen, yhteiskehittämiseen ja 

omaehtoiseen innovointiin perustuva kehittäminen käytännössä tarkoittaa. Lisäksi tavoitteena 

on esitellä niitä mahdollisuuksia, joita kulttuurisen ja tutkimusperustaisen osaamisen 

hyödyntäminen voi tarjota perinteisten alojen yrityksille ja innovaatiotoiminnalle. Julkaisuissa 

käsitellään myös kysymystä kehitystyön hyötyjen ja vaikuttavuuden arvioinnista tämän 

kaltaisessa monien itsenäisten toimijoiden keskinäiseen vuorovaikutukseen ja 

yhteiskehittämiseen perustuvassa hankkeessa. 

 

Tulosten ja kokemusten levittämisessä hyödynnetään Luovan Suomen verkostotapaamisia ja 

tilaisuuksia, joihin osallistuu vuositasolla useita satoja henkilöitä. Lisäksi keskeisistä 

tuloksista viestitään Luova Suomen verkkosivujen ja uutiskirjeen kautta. 

 

 

 

http://www.luovasuomi.fi/
http://www.kreanord.org/
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7 Tulokset, tuotokset ja hyödyt 

 

PalMallissa on kyse yhteiskehittämiseen perustuvasta hankkeesta, jossa jokaisen osapuolen 

mukana oleminen ja panos vaikuttaa lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä realisoituviin tuloksiin. 

Tutkimus- ja kehitysprojektista saatavat käytännön hyödyt voivat realisoitua lyhyellä tai 

pitemmällä tähtäimellä: 

 parantuneiden palvelujen ja jopa palveluinnovaatioiden muodossa, 

 parantuneiden palveluprosessien ja jopa prosessi-innovaatioiden muodossa, 

 uudenlaisten palvelumallien ja jopa strategisten innovaatioiden muodossa sekä 

 uudenlaisten palvelujen tuottamista ohjaavien ajattelutapojen, ajattelumallien ja jopa 

paradigmainnovaatioiden muodossa. 

 

Kehittämishankkeiden yksi keskeinen tavoite on se, että hankkeiden yhteydessä sovellettava 

arvioiva ja kehittävä työskentelytapa juurtuu6  (vrt. Kivisaari & Lovio 2004) osaksi 

hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden normaalia toimintaa. Toisin sanoen hankkeessa ei 

ole pelkästään ulkoisten palvelujen ja palvelumallien kehittämisestä, vaan myös sisäisten 

kehitystyötä palvelevien kehittämiskäytäntöjen, toimintatapojen ja organisoitumismuotojen 

kehittämisestä. Sekä vuorovaikutuskoulutus että tulevaisuusverstas toimivat tähän samaan 

suuntaan. Vuorovaikutuskoulutus tukee rakentavaa vuorovaikutusta ja avoimuutta 

uudentyyppisille ratkaisuille. Tulevaisuusverstas toimii uudenlaisten ratkaisujen kehittämistä 

ja kehitystyön organisointia palvelevana foorumina. Kummassakin on kyse 

käytännönläheisestä ja osallistujaorganisaatioihin siirrettävissä olevista metodeista. 

 

Osahankkeet dokumentoidaan erikseen sovittavalla tavalla osallistujakohtaisesti. 

Dokumentointi toteutetaan siten, että sillä on toiminnan kehittämistä ja kehitystyön 

organisointia palvelevaa merkitystä. Raportit sisältävät perusmuodossaan kuvauksen 

osaprojektin vaiheista, kuvauksen projektin aikana kehitetystä palvelujen ja palveluprosessien 

kehittämiselle suuntaa-antavasta ratkaisumallista sekä suuntaviivat kehitystyön 

organisoinnille jatkossa. Tutkijat vastaavat sekä tästä ja muusta dokumentoinnista projektin 

aikana. 

 

 

                                                
6 Juurruttamisen metodista ks. tarkemmin (Kivisaari & Lovio 2004; Kivisaari et al. 2004) 
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Tutkimuksellisesti hanke tuottaa tuloksenaan analyysin, kuvauksen ja mallinnuksen: 

- palvelumallien laadullista parantamista, toisen asteen oppimista ja palvelukyvyn 

kehittämistä rajoittavista ongelmista ja haasteista 

- organisaation tai verkoston palvelukyvyn parantamista tukevista vaihtoehtoisista 

ratkaisuista 

- hankkeessa sovelletusta metodeista ja yhteiskehittämisen prosessista sekä 

- yhteiskehittämisen tuloksista ja laadullisista vaikutuksista organisaation palvelukykyyn ja 

–tapaan. 

 

Tutkimusraporteissa, Luovan Suomen verkostoissa ja foorumeilla sekä muissa vastaavissa 

julkisissa esiintymisissä kiinnitetään huomiota lähestymistavan erityislaatuun 

organisaatioiden ja verkostojen ongelmanratkaisukyvyn (ei yksittäisten ongelmien) 

parantamiseen tähtäävänä, yhteiskehittämiseen perustuvana, omaehtoista kehitystyötä 

tukevana, kommunikointiin keskittyvänä ja osapuolten itsenäisyyttä kunnioittavana 

uudentyyppisenä ratkaisuna. Julkaisuissa ja julkisissa esiintymisissä korostetaan myöskin 

hankkeen erityisyyttä taidetaustaisen, tiedetaustaisen ja käytännön osaamisen (Arts & 

Research & Business (vrt. Mäkirintala 2009)) linkittämiseen perustuvana projektina. 

 

Hankkeen tunnetuksi tekeminen lähtee siitä, että hankkeen lähestymistavasta tehdään 

välittömästi hankkeen käynnistysvaiheessa (syksy 2011) tiivis esittelykirjanen englanniksi. 

Hankkeen edetessä tuotetaan helposti lähestyttävä, kehittämiscaseja esittelevä kirjanen (”case-

pankki”) englanniksi. Julkaisujen tavoitteena on kuvata käytännönläheisesti sitä, mitä 

rakentavaan vuorovaikutukseen, yhteiskehittämiseen ja omaehtoiseen innovointiin perustuva 

kehittäminen käytännössä tarkoittaa. Kirjat julkaistaan joko Luovan Suomen tai VTT:n 

julkaisuina. 

 

Tutkimus- ja kehitysprojektista laaditaan kokoava tutkimusraportti, joka julkaistaan VTT 

Publications –sarjassa tai muussa vastaavassa -referee-tyyppisessä julkaisussa. 

 

Uudenlaista kehittämistapaa, uudenlaista tutkimuksellista suuntautumistapaa (design science) 

ja hankkeen tuloksia ja tapauksia esitellään kahdessa kolmessa hankkeen loppupuolella ja 

päätyttyä julkaistavassa tieteellisessä artikkelissa. Hanketta esitellään muun muassa Luovan 

Suomen, työelämän tutkimuksen ja innovaatiotutkimuksen foorumeilla. 
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8 Hankkeen toteuttajat ja osapuolet 

 

VTT toimii hankkeesta vastuussa olevana koordinaattorina rahoittajien ja asiakasyhteisöjen 

suuntaan. VTT vastaa tutkimusavusteisesta kehitystyöstä asiakasyhteisöjen suuntaan, 

dokumentoinnista asiakkaille ja hankkeen tieteellisestä raportoimisesta. Hankkeen 

koordinaattori toimii erikoistutkija, FT Tapio Koivisto (040 5191 626) VTT:ltä. 

Vuorovaikutuskoulutuksesta vastaa improvisaatioteatteri Stella Polaris Helsingistä. Hanke 

koostuu 10 asiakaskohtaisesta osaprojektista. 

 

VTT 

 
VTT on puolueeton tutkimusorganisaatio, joka tuottaa laaja-alaisia teknologia- ja 
tutkimuspalveluja sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle 
sektorille. VTT edistää tutkimuksen ja tuotekehityksen avulla suomalaisten yritysten 
kilpailukykyä sekä kehittää näiden toiminta- ja työympäristöä. Teolliset järjestelmät –yksikön 
osaamiskeskuksia ovat mm. Liiketoiminta ja teknologian johtaminen sekä Organisaatiot, 
verkostot ja innovaatiojärjestelmät, jotka keskittyvät kumpikin osaltaan liiketoiminnan, 
verkostojen,  yritysten ja organisaatioiden tutkimukseen ja kehittämiseen mikro- ja 
makrotasolla.  Näillä kahdella osaamisalueella toimii kaikkiaan noin 50 tutkijaa. Tutkimus- ja 
kehitystoiminta perustuu asiakaslähtöiseen, monitieteiseen ja eri näkökulmia yhdistämään 
pyrkivään yhteiskehittämisen ideaan. 
  
Stella Polaris 

 
Stella Polaris on Helsingissä toimiva improvisaatioteatteri, joka perustettiin vuonna 1990. 
Vuonna 2009 ryhmään kuuluu yksitoista näyttelijää, neljä muusikkoa, neljä valosuunnittelijaa 
ja tuottaja. Huomattava osa toiminnasta keskittyy improvisaation kouluttamiseen. 
Koulutustoimintaan kuuluu improvisointikursseja aloitteleville ryhmille, jatkokursseja 
pitemmälle ehtineille ja vuorovaikutuskoulutusta yrityksille, yhteisöille ja organisaatioille. 
Yhteyshenkilönä projektissa toimii tuottaja Kaarina Etto (050 – 3527 366). 
 
Luova Suomi –ohjelma 

 
Luova Suomi on luovan talouden verkosto joka tuottaa palveluita luovien alojen kehittäjille, 
tutkijoille, yrittäjille, päättäjille ja rahoittajille sekä näiden keskeisille sidosryhmille. 
Toiminnan tavoitteena on luovien toimialojen vahvistaminen sekä luovan talouden 
merkitysten ja mahdollisuuksien tunnetuksi tekeminen. Luova Suomi -hanketta hallinnoi 
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus. Luovan Suomen ja PalMallin 
yhteyshenkilönä toimii Luovan Suomen projektijohtaja Silja Suntola, joka vastaa Luovassa 
Suomessa toiminnan johtamisesta sekä kansallisen ja kansainvälisen verkostoyhteistyön 
kehittämisestä. Silja Suntolan yhteystiedot ovat puh. 050 439 0518 (silja.suntola@hse.fi). 
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4-6 organisaatiota tai verkostoa ja 8 osaprojektia 

 

[kuvaus osallistumisaikeen ilmaisseista organisaatioista, yhteystiedot] 

 

 

 

 
 

 

9 Aikataulu 

 

Hanke käynnistyy elokuussa 2011 ja päättyy joulukuussa 2013. Hankkeen toteuttamisesta 

tehdään erillinen aikataulusuunnitelma. 

 

 

 

10 Kustannusarvio ja rahoitus 

 
 

Rahoitussuunnitelma € 
% 

Tekes 300000 60 
VTT 120000 24 
Osallistuvat organisaatiot 80000 16 
Yhteensä 500000 100 
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12 Liite 1: Kuvaus vuorovaikutuskoulutuksen tavoitteista ja sisällöstä 

 

Vuorovaikutuskoulutuksen tehtävänä on parantaa ryhmädynamiikkaa, kollektiivisuutta ja 

yhteistyökykyä (Routarinne 2004) yhteisössä. Työyhteisön jäsenet tutustutetaan rakentavan 

vuorovaikutuksen periaatteeseen ja käytäntöihin. Osanottajat houkutellaan tiedostamaan 

fyysisen ilmaisun tärkeys ja käyttämään nonverbaalia ilmaisua entistä tietoisemmin oman 

kokonaisilmaisun yhdenmukaistamiseen ja tehostamiseen. Osanottajat tutustutetaan myös 

statusilmaisun perusteisiin ja käytäntöihin. Statusilmaisulla viestitään hierarkkisia suhteita 

ryhmätilanteissa (ks. tark. Routarinne 2007). Lisäksi tavoitteena on parantaa osallistujien 

muutoksensietokykyä, kykyä selviytyä yllättävistäkin tilanteista ja rohkeutta tehdä nopeita 

päätöksiä vaihtuvissa ryhmätilanteissa.  Päämääränä on luoda yhteisöllisempi, alati kehittyvä, 

omia ryhmäläisiään kannustava organisaatio joka arvostaa moninaisuutta ja sallii erilaisuutta. 

Eikä ainoastaan salli, vaan pitää erilaisuutta vahvuutena ja mahdollisuutena. 

 

Teema: rakentava vuorovaikutus 
 
Käydään läpi rakentavan vuorovaikutuksen periaatteet ja pelisäännöt sekä nostetaan 
tietoisuuteen henkilökohtaisia vuorovaikutusstrategioita, jo opittuja ja helposti omaksuttavia 
uusia toimintamalleja. Hauskojen esimerkkikohtauksien ja yhteisharjoituksien avulla opimme 
nauramaan erehdyksillemme ts. Tutustumme iloisen mokaamisen periaatteeseen. Kasvojen 
menettäminen turvallisessa ja hyväksyvässä ryhmätilanteessa auttaa rakentamaan 
suvaitsevaisuutta ja luottamusta ryhmään. Opimme nauramaan itsellemme, toimimaan 
spontaanisti reagoiden ja luomaan tarinoita, tilanteita ja kertomuksia yhdessä. Opetus jaetaan 
kahteen eri osioon. Ensimmäinen osa on niin sanottu DEMO-koulutus. Vetäjä ja kaksi - 
kolme kouluttajaa käy läpi vuorovaikutuksen eri käsitteitä, kuten hyväksyminen/tyrmäys, 
idean jatkaminen, fyysinen ilmaisu, idean tunnistaminen sekä palautteen antaminen ja vastaan 
ottaminen. Kouluttajat improvisoivat esimerkkikohtauksia joiden avulla havainnollistetaan 
ongelmia ja ratkaisuja. Seuraavaksi ryhmä jaetaan kolmeen tai neljään ryhmään 
(maksimimäärä per ryhmä on 25 h). Jokaisessa ryhmässä kouluttaja teettää käytännön 
harjoituksia joiden avulla ryhmäläiset saavat itse kokeilla vuorovaikutustilanteita keskenään. 
Harjoitukset ovat helppoja, hauskoja ja oivaltavia. 
 
 
Statusilmaisu 
 
Tavoitteena on saada osallistujat tietoisiksi statusilmaisusta. Joka päivä jokainen meistä 
käyttää statusilmaisua suhteessa toisiin ihmisiin tietoisesti tai tiedostamattaan. Riippumatta 
ammatillisesta tai sosiaalisesta asemastamme tai siitä johtuen käytämme erilaista 
statusilmaisua eri ihmisten kanssa. Statusilmaisulla tarkoitetaan tekoja jotka liittyvät mm. 
tilan, eleiden, asentojen ja äänen käyttöön. Omalla ilmaisullaan jokainen voi ottaa tai antaa 
tilaa – käyttää valtaa tai antautua vallankäytön kohteeksi. Koulutuspäivän tavoitteena on tulla 
tietoiseksi omasta ilmaisusta ja sen vaikutuksesta. Pyrimme laajentamaan ilmaisun 
mukavuusaluetta ja muuttamaan ilmaisua tarpeen mukaan sekä tunnistamaan statusilmaisua 
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vallankäyttövälineenä. Koulutus tapahtuu ensin yhdessä ryhmässä. Vetäjä luennoi aiheesta ja 
näyttelijät näyttelevät esimerkkikohtauksia joissa kohtaavat eri statusilmaisun omaavat tai 
käyttävät ihmiset. Improvisaatioissa näytetään myös miten statusilmaisu voi vaihdella ja 
miten se vaikuttaa vuorovaikutukseen. Seuraavaksi jakaudutaan kolmeen tai neljään ryhmään. 
Kouluttajan opastuksella osallistujat saavat kokeilla erilaisia statusilmaisuja korkeasta 
matalaan, positiivisesta negatiiviseen ja ilmaisun tasapainottelua. Oppiminen tapahtuu 
hauskojen pelien ja harjoituksien muodossa. 
 
 
Case-impro 
 
Tavoitteena on havainnollistaa arkisen työelämän oikeita ongelmatilanteita ja tutkia miten 
tilanteita ja kohtaamisia voisi viedä rakentavasti eteenpäin. Ennen koulutussessiota 
ryhmäläisiä on pyydetty miettimään kokemiaan vuorovaikutukseen liittyviä ongelmatilanteita, 
joihin ovat törmänneet omassa työyhteisössään. Koulutuspäivän alussa vetäjä ja näyttelijät 
tekevät esimerkkikohtauksia, jotta CASE-impron idea olisi kaikille selvä. Tämän jälkeen 
ryhmä jakaantuu kuuteen pienryhmään. Kukin ryhmä suunnittelee kaksi CASE:a eli 
ongelmakohtausta. Ryhmän tehtävänä on päättää ketkä kohtaavat, missä, ja mikä on ongelma. 
Kohtaus voi sijoittua joko omaan organisaatioon tai vaihtoehtoisesti fiktiiviseen ympäristöön, 
keksittyyn työyhteisöön. Kouluttajat kiertävät ja avustavat ryhmiä tarpeen mukaan. 
Seuraavaksi jokainen ryhmä saa kertoa muille omista esimerkkikohtauksista. Vetäjä päättää 
yhdessä näyttelijöiden kanssa, mitkä kohtaukset käydään läpi näyttämöllä. Vähintään yksi 
esimerkkikohtaus per ryhmä. Tämän jälkeen näyttelijät improvisoivat kohtauksen 
ongelmineen. Vetäjä aktivoi kaikkia osanottajia ehdottamaan miten ongelma saataisiin 
ratkaistua tai käytyä läpi rakentavasti. Tämän jälkeen kohtaus näytellään uudestaan 
parannusehdotuksia huomioon ottaen, jne. Päätavoite ei ole ratkaista kaikkia ongelmatilanteita 
vaan niiden havainnollistaminen turvallisesti ja yleisön aktiivinen osallistuminen.
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