
Mitä saisi olla? 
Shto by vy hoteli?

Arvonluonnin erityispiirteet Venäjälle suuntautuvan  

kulttuuriviennin suunnittelussa vuonna 2013. 

 

Selena Hakkarainen

Taiteen maisterin opinnäyte

Creative Business Management -maisteriohjelma 

Taiteen laitos 

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu 

Aalto-yliopisto

2014



Alkusanat
Haluan kiittää työni ohjaajaa Marjo Mäenpäätä  

häneltä saamastani avusta ja ohjauksesta. Erityiskiitokseni 

lähetän haastateltavilleni. Lisäksi kiitän kaikkia niitä 

ihmisiä ja tahoja, jotka ovat tavalla tai toisella auttaneet 

minua tämän työn tekemisessä. 



Aalto-yliopisto, PL 11000, 00076 AALTO

ZZZ�DDOWR�ȴ
Taiteen maisterin opinnäytteen tiivistelmä

Tekijä  Selena Hakkarainen

Työn nimi  Mitä saisi olla? Shto by vy hoteli? Arvonluonnin erityispiirteet Venäjälle suuntautuvan kulttuuri-
viennin suunnittelussa vuonna 2013.  

Laitos  Taiteen laitos

Koulutusohjelma  Creative Business Management -maisteriohjelma 

Vuosi  2014        Ohjaaja  Marjo Mäenpää Sivumäärä  113 Kieli  Suomi

Tiivistelmä
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hahmottelemaan, missä roolissa palvelumuotoilu on Venäjälle suuntautuvan kulttuuriviennin suunnittelussa 
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Työni pääkysymys on:

Kuinka tarjota kulttuurituotteita ja -palveluita Venäjän markkinoille ja onnistua arvonluonnissa?

Keskeiset alakysymykseni ovat:

 • Kuinka hyödyntää palvelumuotoilua suunniteltaessa kulttuurivientiä Venäjälle?

 • Miten luoda asiakkaan tarpeita vastaavia palvelu- ja tuotekonsepteja?

 • Mitä ovat Venäjän toimintaympäristön erityispiirteet?

Aineistoni on kerätty teemahaastattelujen avulla. Haastattelin viittä alan asiantuntijaa kesäkuun 2013 
aikana. Haastatteluissa kartoitin haastateltavien kokemuksia ja näkemyksiä Venäjästä toimintaympäristönä 
sekä sen erityispiirteistä suunniteltaessa kulttuurivientiä. Lisäksi selvitin heidän kokemuksiaan 
palvelumuotoilusta. Kesäkuussa 2013 tekemieni haastatteluiden lisäksi haastattelin kolmea haastateltavista 
uudelleen marraskuussa 2013 sähköpostin välityksellä. Tällä toisella haastattelukierroksella tarkensin 
ensimmäisellä haastattelukierroksella esiin nousseita asioita. Haastatteluiden lisäksi käytän työssäni 
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This thesis examines culture export to Russia in 2013, and the planning of it. I approach cultural export in its 
wider meaning, covering creative fields and thus linking to creative economy. I also take into account the fact 
that cultural export can mean the offering of services and products in Finland. 

My work is based on a hypothesis of the usefulness of service design when planning cultural export—how 
service design can increase knowledge of customers and of the operational environment in Russia. This 
knowledge can be used as a basis when building functional concepts. I try to survey the benefits of service 
design and how well it fits to the challenges experienced in the Russian market. Consequently, I try to outline 
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The main question of my thesis is:

How to offer cultural products and services to the Russian market and succeed in value creation? 

The essential secondary questions are:

 • How to tap into service design when planning cultural export to Russia?

 • How to create service and product concepts that match customer’s needs? 

 • What are the special characteristics of the Russian operational environment? 
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re-interviewed three of the interviewees in November 2013 via email. In this second round I elaborated the 
issues that had emerged in the first round. Besides these interviewes, my source material mainly consists of 
literature and reports, which I analyse and interpret. 

The fact that little research exists on the subject made the testing of the hypothesis challenging. Also, the 
interviewees had little knowledge of it. However, as it turned out in the interviews, almost every interviewee 
had experience of service design even if they had not been aware of it. Hence it can be said that experience of 
the subject exists but there is a lack of systematic reporting of it. 

The experiences of Russia and the insights into value creation that emerged in the interviews support the 
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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen taustaa ja tavoite

Lähdin muutamia vuosia sitten Suomesta mainostoimiston sisäisellä siirrolla Saksaan työsken-

telemään. Oma ajatukseni ennen siirtymistä oli se, että työ tulee jokseenkin pysymään samana 

– jo senkin takia, että asiakkuudet pysyivät samoina. Huomasin kuitenkin hyvin pian, että Saksa 

oli aivan eri markkina-alue, ja mainonnan suunnittelussa vallitsi omat erityispiirteensä Suomeen 

verrattuna. 

Heräsin myös pian siihen ajatukseen, että jatkuvan mainonnan junttauksen sijaan toimijoiden 

pitäisi mielestäni siirtyä lähemmäksi kuluttajia ja oppia ymmärtämään heidän todellisia tar-

peitaan. Karkeasti sanottuna olisi helpompaa myydä tarpeita vastaavia tuotteita ja palveluita 

kuin yrittää tehdä tarpeita vastaavia mainoksia. Mutta kuinka onnistua tässä? Kuinka toimia 

globaalissa ympäristössä, jossa kullakin markkina-alueella vallitsee omat erityispiirteensä? Tätä 

lähden tutkielmassani selvittämään, kun tarkastelen arvonluonnin mekanismeja sekä erityisesti 

palvelu muotoilua. 

Saksan työskentelykokemukseni sekä kasvanut haluni oppia ymmärtämään toimialasta riippu-

mattomia menestymistekijöitä globalisoituvassa toimintaympäristössä ajoi minut aiheeni äärelle. 

Luova talous oli luonteva toimiala valinta omaan opiskelu- ja työkokemukseeni pohjaten. Aiheen 

tärkeyttä korostaa myös se, että luovat alat kasvavat globaalisti ja niiden kasvaminen on keski-

määräistä talouskasvua nopeampaa (Opetusministeriö 2007, 12). Luovan talouden kasvu taas 

kasvattaa niiden leikkauspintaa innovaatioihin ja näin innovaatioiden kulttuuripitoisuus kasvaa 

(Hautamäki 2009, 17). Avaan tätä innovaatioiden kulttuuripitoisuutta enemmän luvussa 2.1.2.

Kainulainen (2012, 79) arvioi raportissaan, että juuri luovilla rajapinnoilla toimivilla kulttuuri-

aloilla on tulevaisuudessa eniten taloudellista kasvupotentiaalia. Mielestäni on myös paikallaan 

huomata, että luovat alat, erityisesti muun muassa muotoilu ja markkinointiviestintä, liittyvät 

läheisesti kaikkiin teollisuus- ja palvelualoihin. Tämä jo sen takia, että tulevaisuudessa tullaan 
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kasvavissa määrin myymään tekijänoikeuksiin pohjautuvia tuote- ja palvelukokonaisuuksia,  

joita luodaan luovien toimialojen avuin. (Kauppa- ja teollisuusministeriö 2007, 20–21.) 

Luovan talouden laajuus ja sen kytkeytyminen lähes kaikkiin toimialoihin asetti vaatimuksen 

tarkasta tutkimuskohteen rajauksesta. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen raportista (Ahvenainen, 

Heinonen & Hietanen 2010, 11) esille nousseet näkymät menestymisen edellytyksistä konsultti- 

ja suunnittelualalle vuonna 2020 ovat verkostoituminen, palveluviennin ja liiketoiminnan 

kansainvälistymiseen liittyvä osaaminen, uskollisuus, kustannusosaaminen sekä tiedon nopea 

omaksuminen ja soveltaminen. Raportissa puhutaan myös laajalti asiakkaan keskeisyydestä, 

palvelualan noususta sekä verkostomaisista rakenteista. Nämä näkymät vahvistivat ajatuksiani 

luovan talouden linkittämisestä globaaliin ympäristöön, josta rajasin tarkastelukohteeksi viennin. 

Tarkemmaksi rajaukseksi asetin kulttuuriviennin, jonka roolin tärkeyden talouden kannalta 

perustelen työssäni. 

Kulttuuriviennin suunnaksi rajasin Venäjän. Venäjän kasvava talous ja yhä suurempaa osuutta 

valtaava palvelusektori luovat mahdollisuuksia Suomelle (Kainulainen 2012, 36). Yhteistyö 

Venäjän kanssa onkin jo vuosia ollut keskeisessä roolissa Opetus- ja kulttuuriministeriön strate-

gioissa (Kainulainen 2012, 17). Venäjä on myös hyvin keskeisessä roolissa matkailupuolella, 

jossa tulevaisuuden kasvun nähdään tulevan Venäjältä (H5). Näin Venäjän merkitystä Suomen 

taloudelle ei voi mielestäni kiistää, ja lähdinkin työssäni selvittämään sitä, kuinka tuon valtavan 

ja hieman tuntemattomankin suuren naapurin kanssa tehdään sinunkaupat. 

En itse puhu venäjää enkä ole Venäjä-ekspertti, ja juuri siksi olen niin kuin suuri osa Venäjälle 

suuntaavista suomalaisista toimijoista. Pyrin kuitenkin osaamisellani ja tutkielmani kautta 

tulleilla tiedoilla hieman helpottamaan Venäjälle suuntautuvan kulttuuriviennin suunnittelua 

sekä toivottavasti myös auttamaan siinä, kuinka tervehtiä naapuria, vaikka kieli ei olisi yhteinen. 

Shto by vy hoteli? 
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 ” Suomalaisien pitäisi nyt vain pakata pieni  

matkalaukku ja lähteä Venäjälle, koska kaikki on päässä.”  

(Haastattelututkimus 3)
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1.2 Tutkimuksen rajaus ja tutkimuskysymys

”Kulttuurivientiin liittyy paljon myyttejä – perinteisimmillään luova toiminta ja liike-

toiminta nähdään vastakkaisina ja niiden välinen ristiriita sovittamattomana. Totta on, 

että monista muista liiketoiminnan alueista poiketen kulttuurituotteiden ja -palveluiden 

tarjonnalla voidaan vaikuttaa poikkeuksellisen paljon kysyntään, ja perusteellinenkaan 

markkinatutkimus ei kykene selvittämään kaikkia kysyntään vaikuttavia seikkoja, 

koska luovan toiminnan seurauksena syntyvät tuotteet ja palvelut ovat usein uusia ja 

poikkeuksellisia. Nekin vastaavat kyllä joihinkin tarpeisiin, mutta nämä ovat usein 

laajoja ja epämääräisesti hahmottuvia – eipä kulttuuritoiminnan kentällä itselläänkään 

tulla koskaan pääsemään yksimielisyyteen siitä, mikä on taidetta, mikä viihdettä, mikä 

informaatiota ja mikä itseisarvoa, mikä on perustellusti liiketoimintaa – kannattavaa 

tai kannattamatonta – mikä taas sivistysyhteiskunnan keskeiseen tunnusmerkistöön 

kuuluvaa kulttuuriperintöä – ja mikä molempia.” Tämä Leikolan ja Leroux’n raportista 

(2006, 9) otettu katkelma on monella tavalla osuva oman työni kohdalla. Se nostaa esille keskei-

simmät kulttuurivientiin liittyvät ongelmat. 

Toinen mielenkiintoinen näkemys on Kainulaisen (2012) esittämä ajatus vuorovaikutteisen 

innovoinnin tärkeydestä venäläisille suuntautuvien matkailupalveluiden tuotteistamisessa. 

Hän puhuu raportissaan laajalti living labista ja sen mukaan ottamisen tärkeydestä ja ehdottaa 

living lab -tyyppistä kehitysalustan organisointia monialaisiin yhteistyöprojekteihin sekä 

muun muassa venäläisiä asiakkaita koskevan living labin luomista jonnekin Suomen matkailu-

kohteeseen ja systemaattista asiakastiedon organisointia. (Kainulainen 2012, 76, 112 & 139.) 

Termillä living lab tarkoitetaan kehitysympäristöjä, jossa asiakas on innovoinnissa keskeisessä 

roolissa. Määrittelen termin tarkemmin luvussa 1.4.

Kehitysalustojen lisäksi Kainulainen (2012) kuitenkin puhuu living labista laajemmin yhteissuun-

nittelun kannalta. Tämä living labin perusajatus – yhteissuunnittelu – on yksi palvelumuotoilun 

perusajatuksista, ja koenkin, että Kainulaisen (2012) raportin voidaan katsoa puhuvan myös 

palvelu muotoilu -tyyppisten yhteistyösuunnittelutyötapojen puolesta. Kainulainen (2012, 75) 

toteaakin, että living lab -tyyppisten yhteissuunnittelualustojen kehittäminen nousee yhä keskei-

semmäksi menestymistekijäksi tulevaisuuden kulttuurituotannossa. Olen laajentanut Kainulaisen 

näkemyksen matkailupalveluiden muotoilun tarpeesta koskemaan koko kulttuurivientiä. 
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Näistä lähtökohdista muotoilen työni pääkysymyksen:

Kuinka tarjota kulttuurituotteita ja -palveluita Venäjän markkinoille ja onnistua arvonluonnissa?

Keskeiset alakysymykseni ovat seuraavat:

 • Kuinka hyödyntää palvelumuotoilua suunniteltaessa kulttuurivientiä Venäjälle?

 • Miten luoda asiakkaan tarpeita vastaavia palvelu- ja tuotekonsepteja?

 • Mitkä ovat Venäjän toimintaympäristön erityispiirteet?

Käsittelen työssäni kulttuurivientiä luovan talouden ja luovan kulttuurin pohjalta. Markkinoiden 

globalisoituminen tuo haasteen siitä, kuinka tunnistaa asiakkaiden tarpeet kullakin markkina- 

alueella. Tähän haasteeseen paneudun verkostoteorioiden ja muotoiluajattelun (design thinking) 

sekä erityisesti palvelumuotoilun tarkastelulla, jota käsittelen työssäni laajemmin luvussa 2.3. 

Muotoiluajattelun tuon työhöni palveluiden luonteen ja niiden suunnittelemisen haasteiden 

vuoksi; se, kuinka niitä kulutetaan samaan aikaan, kun tarjotaan, vaatii ennakoimista ja syvää 

asiakkaiden tarpeiden tuntemusta ja ymmärrystä.  

Nämä tarpeet ovat sidoksissa niin kulttuuriin, kulutustapoihin, uskomuksiin, arvoihin kuin mui-

hinkin kutakin asiakasryhmää muotoileviin asioihin. Uskonkin, että muotoiluajattelulla on paljon 

annettavaa käyttäjälähtöiseen suunnitteluun, jota todella tarvitaan palveluiden suunnittelussa, 

jossa asiakas on koko immateriaalisen tuotteen ja tuotannon keskiö. Palveluiden onnistuminen voi-

daankin optimoida jatkuvan kehittämisen mallilla (Palmu Inc. Teoksessa Tuulaniemi 2011, 115).  

1.3 Hypoteesi

Työni pohjautuu hypoteesiin palvelumuotoilun hyödystä kulttuuriviennin suunnittelussa 

– siihen, kuinka palvelumuotoilulla voidaan lisätä Venäjän toimintaympäristön tuntemusta 

sekä asiakastuntemusta, jonka pohjalta voidaan rakentaa toimivia kokonaiskonsepteja. 

Kokonaiskonseptien hahmottaminen taas helpottaa verkostoitumista sekä arvonluomista,  



6

ja näin ollen palvelumuotoilu linkittyy verkostoitumiseen. Tämän työni hypoteesin taustalla on 

lisääntynyt keskustelu arvonluonnin mekanismeista, Venäjän toimintaympäristön haasteellisuu-

desta sekä palvelumuotoilun eduista.

Palvelumuotoilun eduksi näen sen, että palvelumuotoilussa pyritään hahmottamaan asiakkai-

den tarpeita muotoilun keinoin, jolloin ideoiden konkretisointi on keskiössä (Miettinen 2011, 

21). Tämän nähdään auttavan ymmärryksen luomisessa sekä keskustelun synnyttämisessä, 

mikä voi muuten olla haasteellista toimittaessa aineettomien ja ei-käsinkosketeltavien palvelui-

den parissa. Palveluille on myös ominaista, että niitä tuotetaan ja kulutetaan samanaikaisesti. 

Ne luovat uudenlaisen kilpailun, sillä palvelusuhdetta ei voi kopioida. Näin ollen koettu ja luotu 

palvelukokonaisuus on aina uniikki. Tähän haasteeseen vastaa palvelumuotoilu pyrkimyksellään 

löytää uudenlaisia, käyttäjien tarpeista lähtöisin olevia liiketoimintaratkaisuja (Tuulaniemi 

2011, 111). Tässä on keskeistä asiakasymmärrys, jonka Tuulaniemi (2001, 67) määrittelee 

ymmärrykseksi ihmisten tarpeista ja toiminnan motiiveista – se on asiakkaan todellisuuden 

ymmärtämistä. 

Markkinoilla on paljon esimerkkejä siitä, kuinka asiakkaiden tarpeiden ennakoinnissa on 

epäonnistuttu, ja suuriksikin menestyksiksi ennakoidut tuotteet ovat epäonnistuneet markki-

noille tultuaan. Muotoiluajattelun teoreetikko Tim Brown (2009) kritisoikin perinteisiä markkina-

tutkimusmenetelmiä. Hän kokee, että niiden avulla voi olla vaikea saavuttaa todellisia tavoitteita. 

Sen sijaan muotoiluajattelun avulla voidaan päästä käsiksi ihmisten todellisiin tarpeisiin. Brown 

kokeekin, että muotoiluajattelijoiden tehtävänä on auttaa ihmisiä kertomaan piilevistä tarpeis-

taan (Brown 2009, 40). Kilpailuedun nähdäänkin rakentuvan sellaisesta aktiivisesta toiminnasta, 

jossa asiakkaiden tarpeet ja lisäarvoa tuottavat tekijät kyetään ennakoimaan. (Tsupari, Nissinen 

& Urrila 2003, 12.) Hyvin keskeinen osa palvelumuotoiluprosessia onkin varhainen ideoiden 

prototypointi, jolla pyritään selvittämään ideoiden ja konseptien toimivuus sekä huomaamaan 

mahdolliset virheet ja ongelmat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta ne eivät käy myö-

hemmässä vaiheessa kalliiksi yritykselle. Palvelumuotoilussa palvelukokonaisuutta pyritään myös 

arvioimaan mahdollisimman todellisessa tilanteessa, sillä se on kokonaisuus, johon vaikuttavat 

kaikki ympäristön osatekijät aina esineistä ääniin. (Vaahtojärvi 2011, 136–138.) 

Haasteen hypoteesin testaukselle loi aiheen vähäinen aikaisempi tutkimus- ja käyttäjätieto 

sekä haastateltavien vähäinen tietämys palvelumuotoilusta. Haastatteluissa kuitenkin ilmeni, 

että lähes kaikilla haastateltavilla oli kokemusta palvelumuotoilusta, vaikka he eivät itse sitä 
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välttämättä tiedostaneetkaan. Tästä hyvänä esimerkkinä on yhden haastateltavan kokemus siitä 

kuinka he olivat testanneet heidän konseptin ruokaideologiaa paikallisessa ”ravintolapäivässä”. 

 ” Eniten tuo ”testaus” vaikutti paikkavalintaan ja sitä myötä myös koko konsepti 

sai uuden ilmeen. Ymmärrettiin, että tässä aikataulussa ja kun ensimmäistä 

kertaa ollaan tekemässä tämän tyyppistä monimuotoista tapahtumaa, jolle 

ei löydy vastaavuutta (eli markkinoinnillisesti haastava), on turvallisempaa 

rakentaa jo valmiin ”infran” päälle. Alunperin olimme tekemässä Kulttuuri-

keittiötä tyhjään, ennestään suurelle yleisölle tuntemattomaan palatsisaliin, 

joka sijaitsee vasta avatussa kulttuurikeskuksessa. Tämä uusi paikka, joka 

löytyi Ravintolapäivän tapahtuman myötä ja oli ollut koko ajan aivan siinä 

meidän silmien alla (eli liian ilmiselvä) sijaitsee Taurian puistossa, jonka 

koko Pietari hyvin tuntee, ja sen vieressä on Suomen pääkonsulaatin resi-

denssin keittiö, jota voimme nyt käyttää apukeittiönä. Se on myös logistisesti 

huomattavasti järkevämpi, koska matkaa Suomen asemalta (johon juna Hel-

singistä saapuu) on vain 15 minuuttia.” (H2)

Näin ollen voidaan sanoa, että kokemusta palvelumuotoilusta on, mutta systemaattinen tulos-

ten raportointi uupuu. Ainoat löydettävissä olevat suomalaiset raportit Venäjälle suuntautuvan 

kulttuuriviennin palvelumuotoilukokemukset liittyivät matkailuun. Aiempien tutkimustulosten 

puuttumisen vuoksi en halunnut lähteä testaamaan palvelumuotoilua yksittäisissä vienti-

projek teissa, sillä en nähnyt yksittäistapauksien tuovan tarpeeksi kattavaa vastausta tutkimus-

kysymykseeni. Sen sijaan pyrin tutkielmassa kartoittamaan palvelumuotoilun tarjoavia hyötyjä 

ja sen soveltuvuutta koettuihin haasteisiin sekä luomaan jonkinlaista perustaa palvelumuotoilun 

käytettävyydelle Venäjälle suuntautuvaan kulttuurivientiin. Lisäksi pyrin haastatteluissa 

keräämään mahdollisimman paljon konkreettisia esimerkkejä, joita vertailen palvelumuotoilun 

prosessiin ja työkaluihin. Tällä pyrin hahmottelemaan sitä, missä roolissa palvelumuotoilu on 

Venäjälle suuntautuvan kulttuuriviennin suunnittelussa vuonna 2013. Kokemuksien pohjalta 

luomani yhteenvetotaulukon esittelen luvussa 5.1.
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1.4 Tutkimukseen käytetty kirjallisuus ja keskeiset käsitteet

Tutkimukseni perustuu keskusteluun ja skenaarioihin palveluiden nousevasta roolista, luovan 

talouden kasvusta sekä arvonluonnin tärkeydestä globalisoituvassa toimintaympäristössä, jossa 

verkostoituminen on keskeisessä roolissa. Rajaan tarkastelukohteeksi Venäjän. Laajennan 

työssäni arvonluonnin muotoiluajattelun ja palvelunäkemyksen kautta palvelumuotoiluun, 

jonka esittelen liiketoiminnan strategisen suunnittelun metodina. Esittelen palvelumuotoilua 

ja verkostoteorioita teorian, tutkimusten ja raporttien pohjalta sekä pyrin löytämään näiden 

kahden teeman risteämiskohtia. 

Tästä palvelumuotoilun ja verkostojen rakentamisen yhtymäkohdasta on hyvänä esimerkkinä 

yhden haastateltavan kertoma kokemus projektista, jossa he olivat pyrkineet ymmärtämään 

asia kasta ja hahmottamaan todellisia sidosryhmäläisiä. Ymmärtääkseen syvällisesti loppukäyt-

täjän näkökulmaa he olivat haastateltavan sanojen mukaisesti ”lähteneet kannibalisoimaan” 

olemassa olevaa verkostoa. Tämä tarkoitti esimerkiksi matkanjärjestäjäputken katkomista.  

He pyrkivät pääsemään loppukuluttajan arkeen kiinni ja sitä kautta ymmärtämään, mitkä tekijät 

olivat mahdollisesti pois tiputettavia väliportaita. Tähän kuului oleellisena osana ymmärryksen 

lisääminen siitä, missä yhteisöissä tulee vaikuttaa ja missä käydään Suomeen liittyvää keskus-

telua. Tässä he olivat kokeneet hyödylliseksi sosiaalisen median seurannan, sillä siellä he 

pystyivät myös tunnistamaan verkostoja ja avainsanoja ja -teemoja. Haastateltava myös kertoi, 

kuinka he olivat rakentaneet omia sosiaalisen median yhteisöjä, joissa he pystyivät aktivoimaan 

käyttäjiä. Hän totesikin, että itse pyrkisi hakemaan Venäjällä tapahtuvan verkostoitumisen 

lisäksi konkreettista asiakasrajapintaa. (H5.) Tällainen asiakasrajapinnan hakeminen, asiakkai-

den aktivoiminen ja heidän käyttäytymisen ja tarpeiden ymmärtäminen on palvelumuotoilun 

keskeisintä toimintaa sekä mahdollinen tapa katsoa verkostoja ja niiden muodostamista uudesta 

näkökulmasta.

Viitekehystä luodessani tärkeimpiä luovaa taloutta sekä luovaa kulttuuria koskevia teoreettisia  

lähteitäni ovat Hautamäen (2009) ja Kainulaisen (2012) raportit. Kulttuurivientiä ja sen mer-

kitystä Suomelle lähestyn eri tahoilla tehtyjen raporttien ja selvitysten kautta (mm. Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2011 sekä Opetusministeriö 2007). Verkostoja käsitellessäni tärkeimpiä läh-

teitäni ovat Möller, Rajala ja Svahn (2004 ja 2006) sekä Tsupari ym. (2003). Muotoiluajattelua 

lähestyn pääosin Tim Brownin (2009) sekä Satu Miettisen (2010) näkemyksien avulla. 
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Palvelumuotoilun merkittävämpiä lähteitäni ovat Tuulaniemi (2011), Koivisto (2007) sekä 

Miettisen toimittama ja Suomen ensimmäinen palvelumuotoilusta kertova kirja (2011), joka 

kokoaa yhteen joukon alan ammattilaisten artikkeleita. Palvelumuotoilun juuret ovat pitkälti 

Euroopassa, ja suomalaisilla on muiden pohjoismaalaisten tavoin ollut vahva ja näkyvä rooli 

kansainvälisessä keskustelussa (Tuulaniemi 2011, 62). Koenkin, että nämä kaksi tutkielmani 

pohjalla olevaa kirjaa ovat riittäviä palvelumuotoilun teorian pohjaksi. Lisätukea niille annan 

Moritzin (2005) ja Magerin (2009) teoksista. Alan tutkimusta on julkaistu jonkin verran, 

mutta kulttuuria koskevaa suomalaista palvelumuotoilun tutkimusta on niukalti saatavissa. 

Kirjallisuuskatsauksen lisäksi esittelen joitakin palvelumuotoilun esimerkkejä.

Venäjän kulttuurista ilmapiiriä, markkinoiden tilannetta sekä potentiaalia avaan pääosin 

Kimmo Kainulaisen (2012) Luova Suomi Etelä-Savossa -hankkeelle tekemän selvityksen 

avulla. Toinen tärkeä lähde, jonka avulla avaan Venäjän markkinoita ja toimintaympäristöä, 

on Ovet-hankkeen alaisuudessa tehty Vie osaaminen yhteiskuntaan – Venäjän ja itäisen 

Euroopan tuntemuksen uudet suuntaviivat -julkaisu. Venäjälle suuntautuvaan kulttuuri-

vientiin sain tieto pohjaa Suomen Pietarin Instituutin selvittämästä tutkimuksesta (Niconor 

Oy 2006). Kyseinen Kulttuuriviennin toteutettavuusselvitys paneutui eritoten kulttuurin 

ja liike- elämän väliseen yhteistyöhön ja sponsorointisuhteisiin. Kaiken kaikkiaan Niconor Oy:n 

raportti (2006) on todella kattava esitys liike-elämän hyödyntämisestä Venäjälle suuntautu-

vassa kulttuuriviennissä. Aihe on kuitenkin niin laaja ja moninainen, että rajaan sen oman työni 

ulkopuolelle, mutta pidän sitä tärkeänä asianhaarana. 

Venäjän markkinoihin tutustuin Järvikuonan, Panfilon & Karhusen (2010) kirjoittaman 

Palvelusektorin kehitys Venäjällä -julkaisun avulla. Kyseinen julkaisu on Aalto-yliopiston alai-

suudessa toimivan CEMATin (Center for Markets in Transition, Kansainvälisten markkinoiden 

tutkimuskeskus) julkaisuja. CEMAT on Venäjän ja Kiinan kaupan ja talouskehityksen tutkimus-

keskus, jolla on myös toimintaa Pietarissa, jossa se tekee yhteistyötä Pienyrityskeskuksen 

kanssa (CEMAT 2013). CEMATilla on paljon Venäjän kaupan ja markkinoiden, mutta myös 

luovan talouden kannalta keskeisiä julkaisuja, joista olen käyttänyt lähdeaineistona Nikulan, 

Penttilän, Kupin, Urmaan ja Kommosen (2009) Sirpaleisuudesta kilpailukyvyn keskiöön 

– Asiantuntijoiden näkemyksiä luovien alojen kansainvälistymisestä -julkaisua. Lisäksi 

muun muassa Järvikuonan, Panfilon, Karhusen ja Kososen (2010) Yritysten palveluiden 

ulkoistamisen potentiaali Pietarissa suomalaistoimijoiden näkökulmasta -julkaisu sekä 
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Ruudun, Panfilon ja Karhusen (2009) Cultural Industries in Russia. Northern Dimension 

Partnership on Culture -julkaisut ovat toimineet työni viittaamattomina taustatiedon lähteinä. 

Käytän lähdeaineistona runsaasti raportteja ja selvityksiä johtuen niiden linkittymisestä aihee-

seeni. Etenkin kulttuurivientiä käsittelevä kirjallisuus pohjautui vahvasti Opetus- ja kulttuuri-

ministeriön erilaisiin raportteihin, joihin myös viitataan runsaasti muussa kulttuurivientiä 

koskevassa kirjallisuudessa. Olen kuitenkin ottanut työssäni huomioon sen, että nämä raportit 

ja selvitykset eivät ole niinkään tutkimustietoa, vaan enemmänkin kartoituksia. Koen kuitenkin, 

että ne antavat hyvän pohjan, kun tarkoituksena on luoda kokonaiskuvaa kulttuuriviennin 

nykytilasta ja luovasta taloudesta.  

Seuraavaksi esittelen tutkimukseni keskeisimmät käsitteet ja lyhyet määritelmät.

Arvonluonti

Arvonluonti liittyy läheisesti arvoihin ja siihen, mitä arvostetaan. Koskela-Huotari (2012) näkee, 

että arvo muodostuu aina asiakkaan kokemista prosesseista, ja näin ollen yritykset eivät voi 

tuottaa arvoa, vaan he voivat antaa arvolupauksia. Koskela-Huotarin näkemys liittyy ajatuk-

seen siitä, kuinka perinteinen tavaroidentuotanto ja sitä kautta arvon luominen on muuttanut 

muotoaan, ja nykyään arvonluominen muotoutuu erilaista prosesseista sekä aineettomasta 

arvonluonnista, jossa aineeton pääoma, kuten tutkimus ja suunnittelu, ovat tärkeässä roolissa. 

Yritykset siis tuottavat arvoa, mutta arvon tuottaminen on muuttanut muotoaan ja onkin 

nähtävissä enemmän arvolupauksena, joka tulee lunastaa. Arvot ja arvonluonti liittyvät myös 

läheisesti innovaatioihin, sillä ne ovat uudenlaisen arvon tuottamista (Ruckenstein, Suikkanen 

& Tamminen 2011). Onnistunut arvonluonti vaatii kohderyhmän toimintaympäristön perusteel-

lista tuntemista (Ruckenstein ym. 2011).

Kulttuurivienti

Kulttuurivienti on yksinkertaisimmillaan kulttuurituotannon kaupallista vientiä muihin maihin 

(Koivunen 2004). Kulttuuriviennin alaisien luovien alojen määritelmä vaihtelee esiintymis-

yhteydestä riippuen. Koivunen (2004, 30) käyttää Kulttuurivienti-hankkeelle tekemässä selvi-

tyksessään kulttuuriviennin määritelmää kattaen seuraavat alat: ”elokuva, klassinen musiikki, 

populaarimusiikki, eri musiikinlajit, kirjallisuus, kuvataide, muotoilu, arkkitehtuuri, käsi- ja taide-

teollisuus, käsityö, teatteri, tanssi, sirkus- ja estraditaide, digitaalinen mediataide ja -kulttuuri, 
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radio- ja televisiotoiminta, peliteollisuus, kulttuuritapahtumat, kulttuuri- ja luonto matkailu sekä 

ruokakulttuuri. Kulttuurivienti koskee myös lastenkulttuuria ja kulttuurialan palvelukonsepteja 

kuten suomalaista kirjastokonseptia ja museosovelluksia sekä liikuntaa ja urheilua.” 

Näin ollen kulttuurivienti on kuitenkin laaja käsite, joka pitää sisällään moninaisia yhteistyö-

muotoja. Kulttuurivienti voikin olla myös ei-kaupallista kulttuurinvaihtoa, ja näin ollen 

kulttuuri vienti tarkoittaa eri tavoin organisoitua kulttuurintoimialojen vientiä (Kainulainen 

2012, 10). Hyvä ja tuore esimerkki Venäjälle suuntautuvasta kulttuuriviennistä on Venäjälle 

viety suomalainen vauvauinti, joka eroaa suuresti lapsilähtöisyydellään venäläisestä vauva-

uinnista (Yle Keski-Suomi 2013). 

Living lab

Toinen käyttäjän tarpeisiin pyrkivä ja yhteissuunnitteluun perustuva käytäntö ja termi on 

living lab. Se kuitenkin eroaa periaatteiltaan palvelumuotoilusta, eikä termejä tule näin ollen 

sekoittaa. Living labissa tuotteita ja palveluita kehitetään, suunnitellaan ja testataan aidossa 

käyttäjäympäristössä (Rönkä & Orava 2007, 4). Living labissa käyttäjät toimivat kehittelijöinä 

ja muut toimijat, kuten esimerkiksi muotoilijat, tukevat omilla toimillaan käyttäjien pyrkimyksiä 

tuoda esille uusia ideoita (Rönkä & Orava 2007, 9). Palvelumuotoilussa taas muotoilijat toimivat 

varsinaisina kehittelijöinä, mutta he keräävät ideoita käyttäjiltä (Tuulaniemi 2011, 117). 

Palvelumuotoilusta ja living labista puhuttaessa yksi tutkimukseni haastateltavista näki, että 

living lab on paljolti julkisorganisaatiovetoista, jolloin liiketoiminnallisuus ei ole niin keskeisenä. 

Palvelumuotoilussa taas pyritään tekemään houkuttelevia ja parempia palveluita asiakkaille, 

mutta sen takana on ajatus liiketoiminnan kehittämisestä ja kasvattamisesta. Living labissa 

käyttäjät ovat myös monesti henkilöitä, jotka asuvat ympäristössään, jota pyrkivät kehittämään. 

Palvelumuotoilun saralla puhutaan experience labista, jossa käyttäjät ovat väliaikaisesti jossakin 

ympäristössä kokemassa elämyksiä ja tällöin sidosryhmäläisiä on paljon enemmän kuin living 

lab -ympäristössä. Esimerkiksi matkailijan sidosryhmäläisiä voivat olla muun muassa matkan-

järjestäjä, lentoyhtiö ja VR. (H5.) Haastateltavan tekemä terminologinen ero on mielestäni 

osuva ja huomioin tämän työssäni. Keskitynkin tutkielmassani tarkastelemaan näitä laaja- 

alaisempia sidosryhmäkokonaisuuksia, jossa asiakkaan kokema arvo konkretisoituu taloudelli-

sena hyötynä.
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Muotoiluajattelu

Muotoiluajattelu (engl. design thinking, suunnitteluajattelu) on luova prosessi tai ajattelutapa, 

jossa käytetään muotoilun ajattelutapaa ja työmenetelmiä. Tavoitteena ovat uudenlaiset ratkaisut 

sekä haasteiden ratkaiseminen. Menetelmiä ovat muun muassa visuaalinen kommunikointi ja 

prototypointi. (Miettinen 2010.) 

Palvelu

Palvelut ovat aineettomia ja abstrakteja. Palvelu eroaa tuotteesta siinä, että keskeisenä osana ei 

ole fyysinen tuote. Palvelut voivat olla joko näkymättömiä tai näkyväksi tehtyjä. Näkymättömiin 

palveluihin kiinnitämme usein huomiota vasta, kun ne eivät toteudukaan (Tuulaniemi 2011, 

90). Tällaisien näkymättömien palveluiden tarkoituksena on muun muassa liikuttaa, turvata 

ja valvoa. Palvelut ovat vuorovaikutussuhteita eivätkä vaihdantasuhteita. (Tuulaniemi 2011, 

90 & 17.) Aiemmin esittämäni esimerkki vauvauinnista on myös oiva esimerkki palvelusta. 

Tällaisessa kulttuurivientihankkeessa viedään tuotteen sijasta osaamista, jossa on keskeisessä 

osassa vuorovaikutussuhde. 

Palvelumuotoilu

Tuulaniemi määrittelee teoksessaan (2011, 58) palvelumuotoilun ajattelu- ja toimintatavaksi, 

joka on sekä prosessi että työkaluvalikoima. Sen keskeisimpiä tavoitteita ovat ihmisten tar-

peiden parempi ymmärrys, uusien palvelu- ja liiketoimintamahdollisuuksien havaitseminen, 

toimivien palveluiden suunnittelu sekä suunnitelmien toteutus. Tähän päästään interaktiivisella 

lähestymistavalla sekä jatkuvalla testaamisella ja kehittämisellä. (Tuulaniemi 2011, 111 & 116.) 

Palvelumuotoilu on sekä tapa lähestyä kehittämistä että konkreettista toimintaa, jossa asiakas 

on keskiössä. Se on toimintaa, jossa rakennetaan palveluita yhdistämällä käyttäjien tarpeet ja 

palveluntuottajien liiketoiminnalliset tavoitteet. (Tuulaniemi 2011, 25 & 110.) 

Palvelumuotoilu on prosessi, jossa ammattimuotoilijoiden lisäksi vaikuttavat käyttäjät. Siinä 

käytetään hyväksi muotoilun perinteitä ja lähtökohtia. Keskeisiä muotoilun tuomia anteja ovat 

kontekstisidonnaisuuden ymmärtäminen, asiakasymmärryksen lisääminen sekä prototypointi 

eli palveluiden näkyväksi tekeminen. (Tuulaniemi 2011, 63.)
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Sidosryhmä (engl. stakeholder)

Sidosryhmiä ovat organisaation kannalta muut oleelliset ympäristön toimijat, jotka vaikuttavat 

sen toimintaan ja joihin sen toiminta vaikuttaa. Ne voivat olla yksilöitä, ryhmiä tai organisaa-

tioita. Sidosryhmiä ovat esimerkiksi omistajat, sijoittajat, asiakkaat, kumppanit, kilpailijat ja 

toimittajat. (Hatch 1997, 121.)

Verkostot

Verkostot ovat rakenteita, joilla ei ole hallitsevaa keskusta. Ne rikkovat rajoja, eikä niitä 

voida havainnoida esimerkiksi hierarkian avulla. Verkostoissa yritykset voivat muun muassa 

jakaa kustannuksia sekä lisätä tuottavuutta resursseja ja kustannuksia karsimalla. (Viitanen, 

Karvonen, Vaiste & Hernesniemi 2003, 37 & 5.)

1.5 Pieni Venäjä-tietous

Venäjä on noin kymmeneksi suurin talous maailmassa (Taloustaito 2013). Reaalipalkat ovat 

kolminkertaistuneet Venäjällä viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja tämän hetkinen työttö-

myysaste on vain viitisen prosenttia (Ulkoasiainministeriö 2013). Venäjän talouskasvu on ollut 

2000-luvulla huimaa. Vuosikymmenen alussa Venäjän talous keskimäärin huimat 7 % vuodessa. 

(Kainulainen 2012, 32.) Talouskriisin jälkeen kasvu on ollut maltillisempaa, ja ennusteiden 

mukaan se tulee olemaan lähivuosina kolmesta neljään prosenttia (Ulkoasiainministeriö 2013). 

Näkemykset Venäjän talouskasvusta kuitenkin hieman vaihtelevat. Korhonen (2013, 99) näkee, 

että Venäjän talouskasvu tulee tulevina vuosina olemaan reipasta, ja lisäkasvua tuo Venäjän 

liittyminen Maailman kauppajärjestön WTO:n jäseneksi vuonna 2012. Helsingin Sanomat (2013) 

taas uutisoi Venäjän talousministeri Andrei Belousovin sanoneen, että on olemassa uhka, että 

Venäjä ajautuu vuoden 2013 aikana taantumaan. Talousministeriö heikensi runsaasti kasvu-

ennustettaan tiputtaen sen 2,4 prosenttiin. (Helsingin Sanomat 2013, B10.) Yhteisesti jaettu 

näkemys on kuitenkin se, että Venäjän taloudella on suuri merkitys Suomelle (mm. BOFIT 

Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos 2013; Helsingin Sanomat 2013, B10). 

Venäjän taloudella on merkitystä Suomelle, sillä Venäjä on Suomen toiseksi suurin vientimaa  

– heti Ruotsin jälkeen. Vuonna 2012 Venäjä-vienti kasvoi 7 % vuoden 2011 viennistä sekä 
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kasvatti osuuttaan kokonaisviennistä. (BOFIT Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos 

2013.) Kasvu oli vielä aggressiivisempaa vuonna 2011, jolloin Suomen vienti Venäjälle kasvoi 

13 % edellisvuoteen verrattuna (Tullihallitus 2012, 1).

Tullihallituksen graafisesta esityksestä näkyy selkeästi eri toimialojen viennin trendit.
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Lähde: Tullihallitus  

Suomen matkapuhelin-, auto- ja muu tavaravienti Venäjälle, 
milj. euroa (12 kk liukuva keskiarvo)

Kuva 1. Suomen matkapuhelin-, auto- ja muu tavaravienti Venäjälle vuosina 2007–2012. 

(BOFIT Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos 2012)

Venäjä tuntuu olevan henkisesti kauempana suomalaisille kuin mitä se maantieteellisesti on. 

Venäjän innovaatiokeskittymät Pietari ja Moskova ovat vain noin 400 kilometrin (Pietari) ja 

1000 kilometrin (Moskova) etäisyydellä Helsingistä. Helsingistä Pietariin on siis noin sama 

matka kuin Helsingistä Vaasaan. Kainulainen (2012, 56) esittää raportissaan, että Pietarissa ja 

Moskovassa on parhaat edellytykset luovien alojen osaamisen kehittymiselle. Näistä Luoteis- 

Venäjän hallinnollinen keskus ja tuonnin ja viennin kauttakulkukaupunki Pietari on suomalai-

sille toimijoille tutumpi (Lautanen 2008, 10). Suomalaisilla on myös verrattain vahva miehitys 

Pietarissa, jossa toimii muun muassa Suomi-talo, jonka keskeiset toimijat ovat Suomalainen 

Pietari-säätiö, Suomen pääkonsulaatti, Pietari-säätiön Suomen Pietarin Instituutti ja Pietarin 

suomalainen koulu (Lautanen 2008, 12). Näistä Suomen Pietarin Instituutti kanavoi ison osan 

kulttuurivierailuista (Niconor Oy 2006, 21). 
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Moskovan kohdalla tulee muistaa, että se on yksi maailman kilpailluimmista markkinoista (H3). 

Moskova on kuitenkin nähtävissä innovaatiopotentiaalin suhteen merkittävämpänä tekijänä jo 

johtuen sen lähelle perustetusta Skolkovo Innovation Centeristä. Venäjän ”Silicon Valley” perus-

tettiin vuonna 2010, ja sen merkityksen on nostanut esille muun muassa Googlen hallituksen 

puheenjohtaja Eric Schmidt puhuessaan IT-osaamisen keskittymistä (Forbes 2011). Skolkovon 

yritys verkostolista on pitkä, ja sieltä löytyy muun muassa sellaisia suuria teknologiajättejä kuin 

Microsoft ja IBM. Skolkovo on kuitenkin vielä todella uusi hanke ja sen kehittyminen on vielä 

kesken. Onkin vaikea vielä arvioida minkälainen ruohojuuritason innovaatiopotentiaali alueelle 

syntyy. 

1.6 Metodologia

Perehtyäkseni Venäjälle suuntautuvan kulttuuriviennin suunnittelun erityispiirteisiin toteutin 

laadullisen puolistrukturoidun haastattelun, jossa haastattelin viittä alan asiantuntijaa. 

Haastattelut tein kesäkuun 2013 aikana. Haastattelussa kartoitin haastateltavien kokemuksia  

ja näkemyksiä Venäjästä toimintaympäristönä sekä sen erityispiirteistä suunniteltaessa kult-

tuurivientiä. Lisäksi selvitin heidän kokemuksiaan palvelumuotoilusta. Tein tämän saadakseni 

selville Venäjän toimintaympäristön erityispiirteet, arvonluonnin mekanismit Venäjällä sekä 

ymmärtämällä palvelumuotoilun tämän hetkistä roolia kulttuuriviennin suunnittelussa. 

Kesäkuussa 2013 tekemieni haastatteluiden lisäksi haastattelin kolmea haastateltavista uudel-

leen marraskuussa 2013 sähköpostin välityksellä. Tällä toisella haastattelukierroksella tarken-

sin ensimmäisellä haastattelukierroksella esiin nousseita asioita sekä pyrin vielä keräämään 

mahdollisimman paljon konkreettista tietoa heidän kokemuksistaan toimiessaan Venäjällä. 

Haastateltavat edustivat moninaisesti Venäjän ja kulttuurialan osaamista. Analysoin aineistoni 

analyyttisen vertailumetodin avulla. Kerron tästä lisää luvussa 3.

1.7 Tutkimusraportin rakenne

Tutkimukseni rakentuu perinteisen tutkimusraportin mukaisesti. Tällä olen pyrkinyt luo-

maan työhöni selkeyttä ja johdonmukaisuutta. Raportin luvussa 2 perehdyn aikaisempaan 
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tutkimukseen ja luon työlleni viitekehyksen. Luku 2.1 käsittelee luovaa taloutta ja kulttuurivien-

tiä. Luvussa 2.2 tarkastelen arvonluontia verkostoitumisen kautta. Luvussa 2.3 luon katsauksen 

muotoiluajatteluun ja esittelen tarkemmin palvelumuotoilun teorian ja menetelmät. Luvussa 

2.4 luon katsauksen Venäjään ja luvun lopussa luon lyhyen yhteenvedon luvun 2 käsittelemistä 

aiheista.

Luvussa 3 esittelen tutkimukseni toteutuksen sekä arvioin tutkimukseni luotettavuutta. Luvussa 4 

luon haastatteluiden pohjalta lyhyen katsauksen Venäjän tämänhetkiseen tilanteeseen sekä 

sen erityispiirteisiin toimintaympäristönä. Tämän jälkeen käyn haastatteluideni tulokset läpi. 

Raportin viidennessä luvussa luon johtopäätökset tutkimuksestani ja ankkuroin ne aikaisem-

paan tietopohjaan. Tämän pohjalta vastaan tutkimuskysymykseeni. 
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2 Luova kulttuuri ja arvonluonti

Tässä luvussa luon teoreettisen viitekehyksen työlleni. Teen tämän yhdistämällä luovan kult-

tuurin, arvonluonnin sekä palveluiden kasvun mukanaan tuomat tarpeet. Aloitan tutkielmani 

katsauksella luovaan talouteen ja kulttuurivientiin sekä sen merkitykseen talouden kannalta. 

Tämän jälkeen paneudun verkostoteorioihin ja eritoten strategisiin verkostoihin. Alaluvussa 2.3 

esittelen muotoiluajattelun sekä erityisesti palvelumuotoilun ja sen keskeisimmät annit liike-

toiminnalle. Viimeisessä alaluvussa 2.5 vedän yhteen esittelemäni aihealueet tarkastelemalla 

niiden risteämiskohtia ja esittelemällä tärkeimmät seikat koskien omaa tutkielmaani.

Palvelumuotoilu

Venäjä

Arvonluonti

Kulttuurivienti

Kuva 2. Oman tutkielmani risteämiskohdat.

2.1 Luova talous ja kulttuurivienti

Mitä on luova talous? Se on usein esitetty kysymys, johon on harvemmin yksiselitteisesti vas-

tattu. Luovan talouden käsite on moninainen ja laajaselitteinen johtuen sen sidoksellisuudesta 

sekä luovuuden että talouden kenttään. Opetusministeriön raportissa (2005, 65) todetaankin, 

että luovuuden, taiteen ja kulttuurin läheinen suhde aiheuttaa usein sekaannusta puhuttaessa 

luovasta taloudesta. Itse termillä kuitenkin viitataan luovan osaamisen ja luovien alojen synnyt-

tämään taloudelliseen lisäarvoon (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013). 
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Luovan talouden juuria ja merkitystä määriteltäessä Wilenius (2004, 11) näkee sen pohjautuvan 

kulttuuriosaamiseen: ”Olemme siirtymässä talouteen, jonka keskeisenä moottorina on 

kulttuuriosaaminen ja siitä kumpuava inhimillinen ja organisatorinen luovuus. 

Kulttuuriosaamista ovat kaikki ne inhimilliset kyvyt ja organisatoriset tekijät, jotka 

auttavat kulttuurisen pääoman hyödyntämistä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa  

ja tuotannollisessa toiminnassa.” 

Luovasta taloudesta puhuttaessa keskeisessä roolissa ovat luovat toimialat, jotka ovat luovan 

talouden pohja. Mitä sitten ovat luovat alat? Luovien alojen käsite pohjautuu kulttuuriteolli-

suuteen, jolla viitataan kulttuuritoiminnan taloudelliseen potentiaaliin (Kainulainen 2012, 44). 

Kauppa- ja teollisuusministeriö (2007, 20) listaa luoviksi aloiksi muun muassa seuraavat alat: 

animaatiotuotanto, arkkitehtipalvelut, elokuva- ja tv-tuotanto, kuvataide ja taidegalleriat, käsi-

työ, liikunta- ja elämyspalvelut, mainonta ja markkinointiviestintä, muotoilupalvelut, musiikki 

ja ohjelmapalvelut, peliala, radio- ja äänituotanto, taide- ja antiikkikauppa, tanssi ja teatteri ja 

viestintäala. Kainulainen (2012, 45) listaa luovien alojen toimijoiksi globaalit yritykset , vienti-

yritykset, kotimarkkinayritykset, start-up-yritykset, ammatinharjoittajat, freelancerit, yhdistys-

toiminnan, vapaan kentän toimijat, luovan toimialan opiskelijat, luovan toimialan harrastetekijät 

ja luovan toimialan viihdeharrastajat. 

Opetusministeriön raportissa (2005) luovat alat määritellään luovan tuotannon toimialoiksi. 

Luovan tuotannon nähdään olevan kulttuuristen merkitysten vaihdantaa. Tässä keskeiseen 

rooliin nostetaan tekijänoikeudet, jotka muodostavat luovan talouden selkärangan. (Opetus-

ministeriö 2005, 67.) Laajin luovien alojen luokitus kattaakin alleen kaikki ne alat, jotka 

synnyttävät tekijänoikeuksia, patentteja tai tuotemerkkejä (Kainulainen 2012, 46).  

Luovien alojen määritelmä on kuitenkin lähes maakohtainen, joten yhtä globaalia määritelmää 

sille ei ole (Kainulainen 2012, 44). Kulttuurivientiä ja erityisesti laajemmin luovien alojen 

vientiä suunniteltaessa ja mietittäessä onkin hyvä ymmärtää, että Venäjällä ei vielä täysin 

ymmärretä luovia aloja ja niiden luonnetta, mikä näkyy siinä, että niiden hoitamista ja tukemista 

ollaan siirrelty kaupungin hallituksessa komitealta toiselle. Esimerkkinä luovien alojen koh-

taamasta kilpailusta on Pietarissa oleva Krestyn-vankila, jota ollaan suunnittelemassa luovien 

alojen keskukseksi, kun se vuonna 2015 tyhjennetään. Hanke on kuitenkin keskustelun alla ja 

kilpailevana vaihtoehtona on sen muuttaminen asunnoiksi, koska se nähdään tuottavampana 

kuin luovien alojen tukeminen. (H4.)
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Kainulainen (2012) esittelee raportissaan samansuuntaisia ajatuksia. Hänen näkemyksensä on 

se, että Venäjällä ollaan palvelusektorin ja luovien alojen kehityksen suhteen vielä niin sano-

tussa transitiovaiheessa, jossa vahva valtiojohtoinen kulttuurielämä sekä uudet yrittäjäpohjaiset 

kulttuurimuodot tasapainoilevat keskenään. On kuitenkin huomattava, että luovat alat ja sitä 

kautta luova talous ovat kasvattamassa jalansijaansa Venäjällä, kuten muuallakin maailmassa. 

Tätä kasvua kiihdyttävät muun muassa vapaa-ajan lisääntyminen, ihmisten kulutustottumusten 

muutokset, elämyshakuisuus sekä palvelualan kasvu. Myös maan varallisuus näkyy sen kansa-

laisten kulttuurin ja vapaa-ajan käytössä. (Kainulainen 2012, 8, 43, 47 & 144.)

Luovista aloista puhuttaessa on mielestäni hyvä huomioida Hautamäen (2009) osuva ajatus 

siitä, että luovien alojen termiin tulisi suhtautua varauksella, koska kaikki innovaatiot, oli 

sitten kyseessä pyörä tai tietokone, edellyttävät luovuutta. Hän näkeekin, että olennaisinta 

luovissa toimialoissa on niiden immateriaalinen luonne sekä niiden ”henkinen kuluttaminen”. 

(Hautamäki 2009, 16.)

2.1.1 Luovan talouden merkitys

Luovat alat ovat jatkuvassa kasvussa ja useissa maissa ne ovat kasvaneet keskimääräistä talous-

kasvua voimakkaammin (Kainulainen 2012, 47). Opetus- ja kulttuuriministeriön raportista 

(2011, johdanto) käy ilmi, että vuonna 2008 luovien tuotteiden ja palveluiden viennin arvo 

nousi 11 % edellisvuoteen verrattuna, kun samanaikaisesti koko kansainvälinen kauppa supistui 

12 %. Luovat alat sekä kulttuurin toimialat muodostavatkin kehittyneissä maissa merkittävän 

osan bruttokansantuotteesta, arvonlisäyksestä ja työvoimasta (Kainulainen 2012, 8). Trendi on 

jatkuva, sillä on arvioitu, että inhimillinen osaamispääoma sekä luovuuteen perustuva kulttuuri-

tuotanto tulevat ylittämään taloudellisella tasolla aineellisen tuotannon osuuden (Kainulainen 

2012, 47).
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Luova talous

Luovat toimialat, matriisimalli

Teollisuustoimialat
Esimerkkejä: 
- Elektroniikka-
  teollisuus
- Elintarviketeollisuus
- Metalliteollisuus

Kulttuurin toimialat
Esimerkkejä:
- Elokuva
- Kuvataide
- Musiikki
- Viestintä

Palvelutoimialat
Esimerkkejä:
- Kauppa
- Matkailu
- Hyvinvointi

Muotoilu: tuotemuotoilu, animaatiot, 3d-mallinnus

Mainonta: mainokset, markkinointiviestintä, sähköinen markkinointi

Viestintä: painotuotteet, sähköinen kustantaminen

Ohjelmistopalvelut: ohjelmistot, eOppiminen

Kuva 3. Luovat toimialat, matriisimalli. (Kauppa- ja teollisuusministeriö 2007, 21)

Kauppa- ja teollisuusministeriön (2007, 20–21) raportissa korostetaan sitä, kuinka luovien 

alojen liiketoiminta liittyy läheisesti lähes kaikkiin teollisuus- ja palvelutoimialoihin. Samassa 

yhteydessä mainitaan tämän yhtymäkohdan kasvusta, kun tulevaisuudessa kaupataan yhä 

enenevissä määrin luovien alojen liiketoiminnan avulla luotuja tekijänoikeuksiin pohjautuvia 

tuote- ja palvelukokonaisuuksia. Nämä yhdessä muodostavat luovan talouden. (Kauppa- ja 

teollisuusministeriö 2007, 21.) Ei siis ole mikään ihme, kuten Kainulainen esittää (2012, 7), 

että luovan talouden strateginen painoarvo on kasvanut ja sitä pidetään kehityksen ja kilpailu-

kyvyn voimavarana ja edellytyksenä.

Luova talous on kasvussa Venäjälläkin, jossa kulttuurielämä on aikaisemmin ollut vahvasti 

valtiopohjaista. Nyt rinnalle on noussut uusia yrittäjäpohjaisia kulttuurimuotoja, jotka luovat 

pohjaa luovien alojen kasvulle. Kasvavia aloja ovat muun muassa musiikki- ja peliteollisuus 

perinteisten kulttuurialojen, kuten teatterit ja museot, pysyessä vahvasti valtion piirissä. 
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Tämä näkyy myös käsitetasolla, sillä kulttuurin käsite yhdistyy Venäjällä vahvasti valtiojoh-

toiseen kulttuuripolitiikkaan, kun taas kulttuuritoiminta nähdään työnä, jonka tarkoituksena 

on muun muassa luoda ja opettaa kulttuuriarvoja. (Kainulainen 2012, 8 & 46–48.)

2.1.2 Luovuuden kulttuuri ja innovaatiot

Innovaatioista on tullut yritystoiminnan keskeinen menestymistekijä (Sydänmaalakka 2009, 

15). Innovaatioiden keskeisyyden vuoksi mielestäni on todella keskeistä ymmärtää niiden sidok-

sellisuus kulttuuriin. Innovaatiot yhdistetään yleisesti luovuuteen, jonka Sydänmaalakka (2009, 

14) määrittelee kyvyksi ihmetellä, innostua ja innovoida. Hautamäki (2009) avaa artikkelis-

saan luovuuden ja innovaatioiden suhdetta sanoin ja kuvin (ks. kuvat nro 4 ja 5). Kuvassa nro 4 

elinkeinoelämään, hallintoon sekä kansalaisyhteiskuntaan vaikuttavien innovaatioiden nähdään 

syntyvän osaavien ja luovien tekijöiden yhdistäessä taiteen ja tieteen tuloksia. Näin vastuu 

sisältä kumpuavasta luovuudesta ja sen valjastamisesta innovaatiotoimintaan jää yksilö- tai 

organisaatiotasolle. (Hautamäki 2009, 17.)

Tiede

Taide

Luovat ja 

osaavat yksilöt

Elinkeinoelämä

Hallinto

Kansalais-

yhteiskunta

Innovaatiot

Kuva 4. Luovuus ja talous. (Hautamäki 2009, 17) (Alkuperäinen: Opetusministeriö 2005, 64)

Hautamäki (2009) kuitenkin laajentaa tätä yksisuuntaista näkemystä ansiokkaasti laajemmaksi 

kokonaisuudeksi, jossa on keskeisessä osassa luovuuden kulttuuri, jolla tarkoitetaan koko 
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yhteiskunnan kehittämistä luovuuden ja innovatiivisuuden näkökulmasta. Sille on ominaista 

idearikkaus, avoimuus ja rohkeus, jotka ovat keskeisiä myös innovaatioissa. (Hautamäki 2009, 

17.) Nämä piirteet menevät myös lähelle Sydänmaalakan (2009) määrittelemiä luovuuden 

piirteitä.

Luovuuden kulttuuriin vaikuttavat vahvasti taiteet ja muut kulttuurialueet, jotka toimivat 

luovuuden perustana. Luovuuden kulttuuri vaikuttaa vahvasti innovaatiotoimintaan, joka 

taas puolestaan vaikuttaa kulttuuriin ja sen kaupallistamiseen. Kulttuuri taas tuo lisäarvoa 

innovaatio toimintaan muun muassa designin ja brändien kautta. Innovaatiotoiminta ja kulttuuri-

toiminta ovat näin ollen toisiinsa vaikuttavia ja osin myös päällekkäisiä. Niiden väliin muodostuu 

alue, jossa elää taiteeseen ja kulttuuriin perustuva kaupallinen tuotanto eli luova talous, kuten 

kuva 5 esittää. (Hautamäki 2009, 17–18.) 

Hautamäki (2009) esittää koko ajatusprosessin hienosti: ”Kun yritysten innovaatio toimintaa 

aletaan tarkastella tältä kannalta, siirtyy kulttuuri tuotannon ytimeen. Sitran koolle 

kutsumassa Yritystoiminnan tulevaisuus -työryhmässä analysoimme tätä muutosta 

tuotannon ”henkistymisenä” eli luovan, kulttuurisen komponentin arvon lisääntyessä 

materiaaliseen komponenttiin nähden”. (Hautamäki 2009, 17.)

Kulttuuri
Taide InnovaatiotLuova

Talous

Luovuuden kulttuuri

Kuva 5. Luovuuden kulttuuri ja luova talous. (Hautamäki 2009, 18)

Näin Kauppa- ja teollisuusministeriön (2007, 21) esittämään malliin voidaan lisätä kulttuuri-

perintö ja taiteellinen itseilmaisu, jotka ovat luovan talouden pohjalla. 



23

Luovat toimialat, matriisimalli

Teollisuustoimialat
Esimerkkejä: 

Kulttuurin
toimialat

kuvataide

musiikki

viestintä

Palvelutoimialat
Esimerkkejä:

kauppa

Kulttuuri ja  

kulttuuri-

perintö

Immateriaali-

oikeudet, 

arvonluonti, 

lisäarvo ja 

kilpailukyky

elektroniikkateollisuus

elintarviketeollisuus

metalliteollisuus

Esimerkkejä:

elokuva matkailu

hyvinvointi

Muotoilu: tuotemuotoilu, animaatiot, 3D-mallinnus

Mainonta: mainokset, markkinointiviestintä, sähköinen markkinointi

Viestintä: painotuotteet, sähköinen kustantaminen

Ohjelmistopalvelut: ohjelmistot, eOppiminen

Luova talous

Kuva 6. Luovat toimialat, matriisimalli. (Muokkaus Marjo Mäenpään mallin mukaan 2013)

Kainulainen nostaa raportissaan (2012, mm. 56) laajasti esille Venäjän innovaatiotulevaisuuden 

ja Suomen mahdollisuudet sen suhteen. Venäjän innovaatioilmapiiri on vasta kehittymässä joh-

tuen Venäjän vasta heränneestä kiinnostuksesta sekä heikosta valtiollisesta tuesta. Myös orga-

nisaatiotasolla innovaatiotoiminnan tukemisella on lyhyt historia. Kaiken kaikkiaan Venäjällä ei 

ole tunnistettu luovia aloja ja kulttuuriteollisuutta taloudellisen kehityksen kohteena, mikä luo 

selkeitä mahdollisuuksia suomalaisille toimijoille. (Kainulainen 2012, 56–57.) Kulttuuri ja sen 

arvostaminen ovat kuitenkin Venäjällä aivan omaa luokkaansa ja se onkin mielestäni keskeinen 

asia, kun mietitään luovan talouden tulevaisuudennäkymiä Venäjällä. 

2.1.3 Kulttuurivienti

Kulttuurivienti on terminä luovan talouden termin tavoin hieman mutkikas ja monitulkintainen. 

Termissä toki esiintyy kulttuuri ja vienti, mutta mielestäni se on hieman harhaanjohtava näin 

auki purettuna. Kulttuurivienti voi nimittäin olla myös toimintaa Suomen rajojen sisäpuolella 

(H3). Sen ei siis tarvitse suuntautua maan rajojen ulkopuolelle. Tällöin on kuitenkin erityisen 

tärkeätä ymmärtää muun muassa venäläinen kalenteri ja sen mukaan määräytyvät lomat ja 
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pyhäpäivät. Yksi haastateltava kuvasikin venäläisen tärkeintä loma-aikaa, joka uuden vuoden ja 

loppiaisen välillä, suomalaisien ”laiska-seasoniksi” (H1). Kalenteri tulee ymmärtää myös tietysti 

rajan yli mennessä ja Venäjällä toimiessa. Esimerkiksi 8.3. vietettävä naisten päivä on Venäjällä 

todella suuri juhlapäivä (H1). 

Toiseksi sana kulttuuri voi myös johtaa harhaan tai asettaa liian korkeat kulttuuriset kriteerit, 

sillä kulttuurivienti voi olla kaikkea mahdollista luovan talouden toimintaa. Se voi myös liittyä 

mihin tahansa arvoketjun vaiheeseen ja näin ollen olla esimerkiksi sisällön tuottamista, mark-

kinointia tai jakelua (Kainulainen 2012, 12). Kainulainen (2012) tekeekin osuvan eron kult-

tuuriyhteistyön ja kulttuuriviennin termien välille. Näistä ensimmäisen hän näkee olevan 

taiteelliseen toimintaan ja sisältöihin liittyvää vuorovaikutukseen painottuvaa toimintaa, kun 

taas kulttuuriviennin hän näkee olevan enemmän kytköksissä talouteen ja liiketoimintaan. 

(Kainulainen 2012, 15.) On kuitenkin huomattava, että Venäjällä luovat alat ovat vasta synty-

mässä, mikä näkyy muun muassa siinä, että kulttuurivienti käsitetään aika pitkälti vielä korkea-

kulttuurin viemiseksi. Tämä johtaa siihen, että valmistelut ja neuvottelut tulee käydä todella 

tarkasti läpi, jotta päästään yhteisymmärrykseen siitä, mistä kulttuurissa on kyse ja mitä sinne 

ollaan viemässä. (H4.)

Leikola ja Leroux (2006, 49) jakavat kulttuuriviennin kolmeen näkökulmaan: ei-kaupalliseen, 

ei-liiketoiminnalliseen sekä liiketoiminnalliseen toimintaan. Itse käsittelen kuitenkin kulttuuri-

vientiä yhtenä kokonaisuutena. Pyrin katsomaan sitä näkökulmasta, jossa kulttuurivienti kyllä 

on kaikkea kolmea Leikolan ja Lerouxin määrittelemää, mutta näen sen aina – ei-kaupalli-

senakin toimintana – vaikuttavan talouteen. Jos ei suoranaisesti niin ainakin aiemmin esittä-

mäni Hautamäen (2009) teorian tavalla, jossa kulttuuri, taiteet ja innovaatiot tukevat toisiaan. 

Nämä muodostavat yhdessä luovan talouden, joka taas linkittyy suoraan talouteen. Näin 

kulttuuri vienti on mielestäni nähtävissä monisyisenä sekä monitulkintaisena kokonaisuutena.   

Herääkin kysymys, voiko – tai kannattaako – kulttuuria edes yrittää erotella siitä kokonaisuu-

desta, jossa se vaikuttaa ja on vaikutettavana? Kainulainen (2012, 16–17) vastaa tähän, että 

ei. Hän näkee Hautamäen (2009) tavoin kulttuurin ja talouden suhteen toisiaan muovaamina, 

ja käyttää siitä talouden kohdalla termiä talouselämän kulttuuristuminen (Kainulainen 2012, 

16). Näin ollen kulttuuriviennistä puhuttaessa puhutaan usein laajemmasta kokonaisuudesta, 

mikä antaa entisestään perusteluja sille, miksi kulttuuriviennin kehittäminen nähdään tärkeänä 

kilpailukyvyn ylläpitäjänä ja miksi sitä pyritään kasvattamaan ja tukemaan erinäisin tukitoimin. 
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Tällainen tukitoimi oli muun muassa vuonna 2005 Opetusministeriöön perustettu Kulttuuri-

vientiyksikkö, joka on sittemmin yhdistetty muihin yksiköihin (Niconor Oy 2006, 4). 

Koivunen (2004, 16) näkee, että Suomen kulttuuriviennin vahvuudet, muun muassa korkea-

tasoinen koulutus ja tutkimus, ovat arvoketjun alkupäässä ja mahdollisuudet loppupäässä. 

Näiksi mahdollisuuksiksi hän mainitsee klustereiden vahvistamisen ja perinteisten erikoistumis-

alojen ylittämisen monitieteisyyden, monitaiteisuuden ja -menetelmällisyyden suuntaan. Tällöin 

painopiste siirtyy tuote- ja materiaalikeskeisyydestä konseptoimiseen eli cross-brandingiin. Hän 

myös näkee, että kulttuurivienti tukee muuta vientiä ja kulttuuriset merkitykset voidaan integ roida 

koko talouteen. (Koivunen 2004, 16.)

Kulttuuriviennin SWOT-analyysi

Vahvuudet

ȏ EU-jäsenyys, kansainväliset 
yhteistyösopimukset

ȏ Luovuuspääoma: osaaminen, 
koulutus, tutkimus

ȏ Vahva teknoligiaosaaminen
ȏ Hyvä kotimainen infrastruktuuri 

ja kotimarkkinat
ȏ Korkea laatu
ȏ Eettisesti ja ekologisesti kestävä 

tuotanto
ȏ Luonnonmateriaalit, yksinkertaisuus

Mahdollisuudet

ȏ CREAFIN-klusteri
ȏ Eettinen ulottuvuus
ȏ Kulttuurivienti muun viennin tukena
ȏ Monitieteisyys, -taiteisuus ja 

-menetelmällisyys
ȏ Verkostoitumisen lisääminen
ȏ Konseptointi, cross-branding
ȏ Pääomarahoitus: uusien alojen vienti

Heikkoudet

ȏ Toimialarakenne ei kilpailukykyinen
ȏ Teknologiavetoisuus
ȏ Kulttuuriviennin strategia ja 

k oordinaatio
ȏ Tiedotus, markkinointi, promootio,

vienninedistäminen  
ȏ Immateriaalioikeuksien hallinta
ȏ Yrittäjyys, liiketoimintaosaaminen

Uhat

ȏ Globalisaatio, USA, Kiina-ilmiö
ȏ Pieni kulttuuri- ja kielialue
ȏ Nopeiden voittojen tavoittelu
ȏ Osaamisen yksipuolisuus ja 

kapea-alaisuus
ȏ Piratismi
ȏ Tähtikultti yksittäisten taiteilijoiden 

menestymisenä
ȏ Aivovuoto, artistit ulkomaille

Kuva 7. Kulttuuriviennin SWOT-analyysi. (Koivunen 2004, 17)
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Kulttuurivientiä koskevien selvitysten kohteena ovat olleet usein liiketoiminnalliset kohteet 

kuten peli- ja musiikkiteollisuus (Kainulainen 2012, 11). Ne ovatkin television lisäksi kulttuuri-

teollisuuden veturialoja, jotka ovat rahallisesti mitattuna suuressa roolissa, mutta toimivat myös 

tärkeinä monimediaisten brändien lanseerausalustoina. Luovien alojen keskeiset ansaintamallit 

ovatkin perinteisesti kytkeytyneet juuri näihin edellä mainittuihin teollisuuden aloihin. (Leikola 

& Leraux 2006, 21 & 48.) Näille ja monille muille luovan talouden aloille kulttuuriviennissä on 

kyse oikeuksien kaupasta. Näin aineettomat oikeudet muodostavat kulttuuriviennin perustan 

puhuttaessa liiketoiminnallisesta viennistä. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011b, 12.) Tällöin 

nousee erityisen tärkeäksi tekijänoikeudellisten ympäristöjen kehittäminen sekä aineettomien 

oikeuksien ymmärtäminen ja mittaaminen (Opetusministeriö 2007, 17; Opetus- ja kulttuuri-

ministeriöministeriö 2011b, 12). 

Opetusministeriön raportissa (2007, 13) puhutaan oikeuksien myynnin yhteydessä kulttuuri-

palveluista. Mielestäni tämä palvelu-sana on juuri se, johon tulisi kiinnittää yhä enemmän 

huomiota. Markkinoiden muuttuessa ja toimialojen raja-aitojen hälvetessä ansaintamallit ja 

logiikat joutuvat muutospaineen alaisiksi. Argillanderin & Martikaisen Tekesille tekemässä 

median selvitysraportissa (2009) puhutaan laajasti markkinoiden laajenemisesta, jakelu-

kanavien sekoittumisesta sekä niiden muotoutumisesta toistensa kaltaisiksi. Internet nähdään 

kyseissä raportissa ehkäpä jopa suurimpana perinteisten ansaintamallien särkijänä. Internetin 

sekoittaessa jakelukanavia se myös poistaa paikkasidonnaisuuden (Leikola & Leroux 2006, 20). 

Sen avulla esimerkiksi jälkikäsittelytyöt voidaan siirtää hinnan ja laadun perässä mihin tahansa 

maailman kolkkaan (Leikola & Leroux 2006, 20). Näin ollen palveluiden ja innovatiivisten 

ratkaisuiden merkitys jälleen korostuu. 

Kulttuuriviennin suurimmat alat sekä niiden mukanaan tuoma aineettomien oikeuksien arvon 

ymmärtämisen tärkeys näkyy myös Leikolan ja Lerouxin raportissa (2006, 46), jossa on listattu 

kulttuuriyritysten kärki (ks. taulukko nro 1). 
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Taulukko 1. Suomalaisen kulttuuriviennin kärkiyritykset. (Leikola & Leraux 2006, 46)
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1 Sulake 27 000 Uusmedia x 30,0 90,0 % AUS, CAN,
DEN, ESP,
FIN, FRA,
GBR, GER,
ITA, JPN,
NED, NOR,
SIN, SUI,
SWE, USA

2005

2 Contra 15 000 Mainonta x 20,0 75,0 % 100 CHN, GBR,
SIN, USA

2005

3 Satama 9 500 Uusmedia x 27,6 34,4 % GER, NED 2005
4 Imageneering 3 000 Mainonta 6,0 x 5,0 60,0 % 48 2005
5 Starcut 3 000 Mobiilisis. x 3,0 100,0 % 42 SIN 2005
6 Spinefarm 2 000 Musiikki 3,5 x x 5,6 35,7 % 12 2005
7 King Foo Entertainment 1 742 Musiikki x 2,9 60,0 % 2005
8 Matila Röhr Productions 1 496 Elokuva x 2,4 63,1 % 2005
9 Sony BMG 1 379 Musiikki 0,5 x x 15,6 8,8 % 2005

10 Red Lynx 1 200 Pelit x 3,0 40,0 % 40 2005
11 Yleisradio 1 100 TV 2,0 x 359,0 0,3 % 3600 2005
12 Moomin Characters 1 100 Monimedia x 2,2 50,0 % 2005
13 Publicis 800 Mainonta x 16,0 5,0 % 92 2005
14 Evia 800 Mainonta x 12,1 6,6 % 2005
15 Bob Helsinki 650 Mainonta x 4,6 14,0 % 2005
16 Tero Saarinen Company 600 Tanssi 0,5 x x 0,8 75,5 % 2005
17 WSOY 500 Kirjankust. 1,0 x 294,4 0,2 % 2025 2005
18 Ondine 446 Musiikki x x 1,4 33,0 % 2005
19 Generator Post 300 AV-tuotanto 2,0 x 4,3 7,0 % 2005
20 Kaivopuiston Grilli 245 AV-tuotanto x 4,9 5,0 %
21 Fennica Gehrman 220 Musiikki 2,0 x x 1,0 22,0 % 4 2005
22 Blind Spot Pictures 200 Elokuva x 1,1 17,5 % CHN, EST,

SUI, NED
2005

23 Housemarque 160 Pelit x 0,3 58,4 % 2004
24 Otava 140 Kirjankust. 1,5 x x 83,4 0,2 % 2005
25 Joulupukki TV 135 AV-tuotanto 2,2 x x x 0,3 54,0 % 2005
26 Frozenbyte 135 Pelit x 0,2 90,0 % 13 2005
27 Talvi 100 AV-tuotanto x 1,5 6,7 % 15 2005
28 Epidem ZOT 100 Monimedia x 0,2 50,0 % 2 2005
29 Broadcasters 100 TV x 6,3 1,6 % 10 2005
30 Sputnik Films 95 Elokuva x 0,3 34,8 % 2002

Mielestäni on erittäin mielenkiintoista huomata, että lista pitää sisällään vain yhden niin sanotun 

perinteisen kulttuurimuodon: tanssin (Tero Saarinen Company). Raportti on vuodelta 2006, 

joten se on vanha ja muutosta on varmasti tapahtunut, mutta trendi on selkeästi nähtävissä, 

kun kolmenkymmenen kärkeen mahtuu jopa neljä mainonnan ja viisi musiikin parissa toimivaa 
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yritystä. Raportissa kuitenkin painotetaan, että kulttuuriviennin kentän määrittely on vaikeaa, 

joten lista ei ole absoluuttinen, ja se on laadittu tietyin kriteerein. Lista on kuitenkin mielestäni 

oiva esimerkki kulttuuriviennin kentän moninaisuudesta, eikä se edes näytä kaikkia niitä muita 

toimialoja, joihin luova talous tavalla tai toisella kietoutuu. Nämä ”uudet” alat luovatkin lähes 

rajattomat mahdollisuudet kulttuuriviennille.

Haastateltavat kokivatkin, että toiminta Venäjällä voisi olla paljon suurempaa ja mittavampaa 

kuin mitä se tällä hetkellä on. Mahdollisiksi vientialoiksi he näkivät esimerkiksi opettajien kou-

luttamisen sekä tuottajakoulutuksen, jolla on jo pitkä historia Suomessa, mutta joka on vasta 

nyt nousemassa Venäjällä. (mm. H3.) Myös peliala nousi haastatteluissa mahdolliseksi tulevai-

suuden vientialaksi. Siitä suomalaisilla on jo näyttöä, ja sillä alalla tehdään isoja juttuja (H5). 

Pelialalla Suomella on myös jo jonkinlainen tarina ja olemassa olevat liiketoimintanäytöt (H5).

Mielenkiintoinen huomio on Niconor Oy:n (2006, 8) selvityksessä esiin nouseva seikka siitä, 

kuinka kulttuuritoimijoiden keskuudessa on huomattavissa vastahakoisuutta kulttuuri toimija-

termiä kohtaan. Osa kulttuurin parissa toimivista yritysmuotoisista toimijoista luokitteleekin 

itsensä ”busineksen tekijöiksi”, eivätkä kulttuuritoimijoiksi (Niconor Oy 2006, 8). On myös huo-

mattava, että osaa toimijoista ei todennäköisesti edes osa ajatella itseään kulttuuritoimijoiksi 

ja kulttuurin viejiksi. Voisin kuvitella, että tällainen tilanne on esimerkiksi luvussa 1.4 esittele-

mässäni esimerkissä, jossa viedään vauvauintia Venäjälle. Tällöin kyseessä on sekä palveluvienti 

että kulttuurivienti. 

2.2 Arvonluonti 

 ” Jos haluat saada asioita aikaiseksi, pitää johtaa ihmisiä, jotka tekevät ne asiat.” 

- Petteri Kilpinen (Markkinointi & Mainonta. 9/13)

Arvonluonnista ja käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta tunnutaan puhuvan kaikkialla. Mielestäni 

onkin selvää, että taloudellisen toimintaympäristön muutokset ja vaatimukset on pitkälti tun-

nistettu ja nostettu strategioiden keskiöön. Termiviidakko on moninainen: puhutaan innovaa-

tioista, verkostoista, arvoketjuista, hybriditaloudesta, innovaatioantropologiasta ja niin edelleen. 
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Pyrkimys näillä on kuitenkin jokseenkin sama: halutaan luoda kestäviä, innovatiivisia ja asiakas-

lähtöisiä ratkaisuja, joilla pyritän taloudelliseen kasvuun. 

Ruckenstein ym. (2011) puhuvat teoksessaan laajasti innovaatioiden sosiaalisesta perustasta. 

He näkevät innovaatioiden kytkeytyvän erottamattomasti arvonluontiin. Arvo taas perustuu 

siihen, mitä arvostetaan. Arvoa ovat taloudellinen, sosiaalinen, eettinen, moraalinen, ekologi-

nen sekä poliittinen arvo. Arvonluonnin ymmärtäminen vaatii kaikkien näiden eri ulottuvuuk-

sien ja niiden välisien suhteiden ymmärrystä. (Ruckenstein ym. 2011, 18.) Näin ollen arvon-

luonti vaatii syvällistä asiakasymmärrystä, jolla pyritään hahmottamaan tarpeiden taustalla 

olevia arvoja. 

Ruckstein ym. (2011) esittelevät tutkimustyölle perustuvan mallin, jossa arvonluontia tarkastel-

laan kolmesta näkökulmasta: taloudellisesta, sosiaalisesta sekä merkityksellisestä. Näistä talou-

dellinen arvo määrittää sitä, kuinka paljosta tai mistä ihmiset ovat valmiita luopumaan saadakseen 

tuotteen tai palvelun ja kuinka se voidaan tuottaa taloudellisesti kestävällä tavalla. Sosiaalinen 

arvo on näkökulma siihen, mitä asioita ja toimintatapoja tietty ihmisryhmä pitää hyvinä ja tavoi-

teltava. Merkityksiä etsivä näkökulma pyrkii hahmottamaan ne tavat ja keinot, joilla pyritään 

erottautumaan muista niin yksilö-, yhteisö-, kuin yritystasollakin. (Ruckstein ym. 2011, 143.) 

Ruckstein ym. (2011, 143) ankkuroivat mallinsa innovaatioantropologiaan. Se on tulkinnallinen 

viitekehys, joka on hybridi tutkimuksesta ja käytännön tekemisestä. Se tarkastelee taloudellista 

toimintaa edistäviä ja ohjaavia asioita käytännön tasolla. Keskiössä ovat sosiaaliset suhteet ja 

niissä rakentuneet pelisäännöt. Innovaatioantropologialla pyritään myös tulkitsemaan erottau-

tumisen keinoja, joilla pyritään uudenlaiseen arvonluotiin. (Ruckstein ym. 2011, 11 & 14–15.) 

Rajaan innovaatioantropologian tarkemman tarkastelun oman tutkielmani ulkopuolelle. Koen 

kuitenkin, että heidän yksinkertaistettu näkemyksensä siitä, että innovaatiot onnistuvat, jos ne 

auttavat käyttäjiä heidän arkipäivän pyrkimyksissään, on linjassa oman tutkielmani kanssa. 

 ” Se on loppujen lopuksi, että kuka siinä on asiakkaan paras kaveri ja kuka 

mahdollisimman lähellä sitä, antaa sille jotain lisäarvoa, niin se on kyllä 

voittaja tulevaisuudessa.” (H5)

Näen, että Rucksteinin ym. (2011) kehittelemä kolmen kohdan malli on yleistettävissä, kun 

puhutaan arvonluonnin mekanismeista. Lähestyn työssäni tätä kolmen kohdan näkemystä siitä 
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suunnasta, kuinka näihin kolmeen näkökulmaan päästään käsiksi eli kuinka saada syvällistä 

asiakastietämystä. Arvonluontiin vaikuttaa arvolupaus, joka taas perustuu arvoihin. Arvot ovat 

monitasoisia ja tahoisia ja siksi niiden hahmottaminen on haastavaa. On myös hyvä huomata, 

että niin eri kulttuureilla kuin eri ikä- tai maantieteellisilläkin ryhmillä on omat arvonsa. 

Tarkastelen arvonluontia muotoiluajattelun ja erityisesti palvelumuotoilun avulla. Lisäksi 

tarkastelen niitä mekanismeja, joilla arvoa voidaan mahdollisesti luoda, eli kuinka asiakkaan 

tarpeisiin voidaan vastata. Tämän teen verkostoteorioiden avulla.

2.2.1 Verkostot

Tässä luvussa esittelen verkostoteoriaa sekä pyrin selventämään, miten yritykset verkostoituvat 

keskenään, ja kuvailen näiden verkostojen muodostumista. Verkostoitumisen tärkeys, niin 

ihmisten kuin organisaatioidenkin välillä, on tieteellisesti todistettu, mutta verkostoitumisen 

malleista ja niiden toimivuudesta käydään jatkuvasti keskustelua (Hemphälä & Magnusson 

2012, 4). Verkostoituminen nousee esille monella eri elämän osa-alueella, monissa eri yhteyk-

sissä sekä erilaisin yhdistelmätermein kuten osaamisverkostot, sidosryhmäverkko, arvoverkko, 

liiketoimintaverkko ja niin edelleen (esim. Ahvenainen ym. 2010). Lisäksi puhutaan allians-

seista ja kilpailijoiden liittoumista, virtuaaliyrityksistä sekä klustereista (Mittilä 2006, 76). 

Pyrin tässä luvussa luomaan katsauksen verkostojen perusluonteeseen. Rajaan omassa työssäni 

verkostoitumisen organisaatioiden väliseksi enkä pyri tutkielmassani määrittelemään optimaali-

sia verkostoitumisrakennelmia. Sen sijaan keskityn perustelemaan verkostoitumisen tärkeyden 

verkostoteorioiden ja alalla tehdyn tutkimuksen pohjalta. Pyrin myös selventämään, mikä rooli 

verkostoitumisella on asiakkaan kokemassa arvon luonnissa. 

Verkko ja verkottuminen sekä verkosto ja verkostoituminen -termejä käytetään usein 

toistensa synonyymeina, mutta niiden välillä nähdään tarkemmassa tarkastelussa eroja (Mittilä 

2006, 76). Verkko on nähtävissä teknisenä rakenteena, kun taas verkosto on sosiaalinen ja 

taloudellinen prosessi. Näin ollen verkostoituminen kuvaa yhteistyötä ja verkottuminen on 

tekninen väline, jolla voidaan olla yhteydessä toisiin. Verkostot tarvitsevat verkkoja ja toisin-

päin. (Tsupari ym. 2003, 6.) Keskityn tutkielmassani eritoten avaamaan verkostoitumisen 

käytäntöjä. 
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2.2.2 Verkostoteoriaa

Verkostoitumisen tärkeydestä ja sen avainasemasta markkinoilla pärjäämiseksi puhutaan 

jatku vasti. 1990-luvulla verkostosta tulikin kehittämistoiminnan taikasana ja yksi johtavista 

toimintaperiaatteista. 1990-luvun taloudellisella lamalla oli merkittävä rooli verkostojen luonnin 

lisääntymisen kannalta. Niillä pyrittiin kustannusten karsimiseen ja niukkuuden jakamiseen. 

Sittemmin verkostojen merkitys kilpailukyvyn luojana ja ylläpitäjänä on kasvanut ja vakiinnutta-

nut asemansa. (Sotarauta, Linnamaa & Suvinen 2003, 9.)

Motiivit verkostoitumiselle ovat tänä päivänä moninaisempia. Niillä pyritään muun muassa 

parantamaan kilpailukykyä. Tämä tehdään esimerkiksi operatiivista tehokkuutta ja innovaatio-

kykyä parantamalla, sekä innovaatiojärjestelmiä ja -prosesseja kehittämällä. Verkostoitumisella 

haetaan nykyään usein myös uuden liiketoiminnan synnyttämistä. Lisäksi verkostojen nähdään 

tukevan yhteistyötä, taloudellista vaihdantaa, resurssien allokointia sekä parantavan tuotta-

vuutta. (Mittilä 2006, 84, 75 & 82.) Verkostoitumisella pyritään myös jakamaan ja hallitsemaan 

yritysriskiä (Tsupari ym. 2003, 12). On väitettykin, että kilpailu on muuttunut yritysten väli-

sestä kilpailusta verkostojen väliseksi kilpailuksi (Möller ym. 2006, 92). 

Tsupari ym. (2003) kiteyttävät verkostoitumisen: ”Verkostoituminen on prosessi, jossa 

yhteistyöyritysten tieto, osaaminen ja arvot yhdistetään lisäarvoa synnyttäväksi toimin-

naksi”. He rajaavat verkostoitumisen ulkopuolelle kertaluonteisen tavaroiden ja palveluiden 

ostamisen sekä kilpailutukseen perustuvan alihankinnan. Verkostoituminen ei myöskään ole 

toimintaa, joka hyödyttää vain yhtä osapuolta. (Tsupari ym. 2003, 7.) Verkostoituminen ja 

verkosto toiminta ovat pitkäjänteistä yhteistyötä, joka on nähtävissä pitkälle valistuneena ja 

pitkälle kehitettynä ulkoistamisena (Ollus, Ranta & Ylä-Anttila 1998, 7). 

Verkostoitumisella nähdään olevan hyötyä siinä toimivien yritysten ja loppukäyttäjien lisäksi 

myös koko kansantaloudelle. Tarkkoja lukuja ja hyötyä ei ole saatavilla vähäisen tutkimuksen 

ja vaikean mitattavuuden vuoksi, mutta tutkimukset ovat osoittaneet, että verkostoituneiden 

yritysten liikevaihdon kasvu on selkeästi nopeampaa kuin verkostojen ulkopuolisten yritysten. 

(Tsupari ym. 2003, 14.) Verkostoitumisella vastataankin siihen jatkuvaan kysymykseen, mitä 

kannattaa tuottaa itse ja mitä ostaa muilta (Ollus ym. 1998, 9). 
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Verkostoitumisesta puhuttaessa tulee mielestäni muistaa termin monimuotoisuus. Verkostoi-

tuminen ei siis ole yksistään vain uusien innovaatioiden metsästystä, vaan se on myös yhteis-

toimintaa sekä tiedon ja resurssien jakamista. Myös Opetusministeriön julkaisussa (2008) 

puhutaan verkostoista laajalti ja monisyisesti. Julkaisussa ne nähdään tärkeiksi vientitoiminnan 

kannalta ja ne ovatkin yksi linjatuista kehittämiskohteista.

Yhteinen tekijä käsittelemissäni raporteissa ja julkaisuissa (Kainulainen 2012; Leikola & Leroux 

2006; Nikula ym. 2009) on ymmärrys siitä, että luovien alojen sekä kulttuurialojen toimijat ovat 

yleisesti pieniä, mikä aiheuttaa sen, että kansainvälistymisen perustana, ja jos ei jopa ehtona, on 

verkostoituminen. Näin verkostoilla pyritään hakemaan uusien palvelu- ja tuoteinnovaatioiden 

lisäksi muskelia kansainvälisille markkinoille. 

2.2.3 Verkostojen rakenne

Verkostoja ja niiden rakennetta, tarkoitusta ja johtamista on tutkittu laajalti (mm. Ollus ym. 

1998; Mittilä 2000). Näkemyksiä verkostojen muodoista ja kerroksista on näin ollen monia. 

Verkostojen luokittelu ei ole toisiaan pois sulkevaa, sillä verkostoissa yhdistyy usein piirteitä 

useammasta ulottuvuudesta (Ollus ym. 1998, 14). Liiketoiminnan hallinnan kannalta on kuiten-

kin tärkeää ja tarpeellista hahmottaa erilaisia verkostoja ja niiden rajoja (Mittilä 2006, 79). Ollus 

ym. (1998) tekevät verkostojaottelua niin yhteistyön sisällön kuin muodostumistapojenkin 

perusteella. Lisäksi he tunnistavat vertikaalisia sekä horisontaalia verkostoja. Oman tutkielmani 

kannalta kiinnostavin on heidän mainitsemansa tuoteverkko. Tällä kirjoittajat tarkoittavat eri 

toimialoilta olevien yrityksien muodostamaa rypästä, jossa toimijat tuottavat toisiaan tukevia tai 

täydentäviä tuotteita. Syntynyt kokonaisuus on sellainen, johon kukaan verkoston jäsenyritys ei 

olisi yksin helposti pystynyt. (Ollus ym. 1998, 24.)

Selkeän tulkinnan liiketoimintaverkkoihin luovat Möller ym. (2004, 35), jotka tunnistavat 

kolmenlaisia strategisia verkkoja. Näistä ensimmäinen on perusliiketoimintaverkko, joka 

keskittyy verkon jäsenien ydintoimintaosaamisen vahvistamiseen ja sitä kautta tehokkuuteen. 

Toisena ovat liiketoimintaa uudistavat verkot, jotka keskittyvät verkostossa olevien erityis-

osaajien yhdistämiseen kehitysprojektien avulla. Tässä pääpaino on luottamuksellisessa sekä 

rajat ylittävässä tavaroiden ja palveluiden uudistamisessa. Kolmantena ovat uuden teknologian 

ja liiketoiminnan kehittämisverkot, jotka pyrkivät rakentamaan uusia verkostoja kehittelemään 
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uutta teknologiaa ja liiketoimintaa. Nämä vaativat osaavaa ja visioivaa johtamista. Paneudun 

tarkemmin strategisiin verkkoihin ja verkostoihin seuraavassa luvussa.

Verkostojen perusluonteenpiirteenä on niiden kyky rakentua ohi rajojen ja hierarkioiden, mikä 

tekee niiden tulkitsemisesta haastavaa. Näin ollen on huomattava, että vaikka edellä esitetty 

Möllerin ym. (2004) jako on selkeä ja kattavakin, niin nämä kuvaukset ovat äärimuotoisia ja 

ideaaleja (Möller ym. 2006, 95). Suuret yritykset, kuten esimerkiksi Nokia, toimivat useissa 

strategisissa verkoissa, ja monissa verkoissa on piirteitä ainakin kahdesta ideaalityypistä  

(Möller ym. 2006, 95).

Verkostoja tulee myös osata katsoa sosiaalisesta näkökulmasta, koska niiden kautta voi tuntea 

jonkun, joka tuntee sen jonkun, joka on todella vaikutusvaltainen. Venäjällä tämä on eduksi 

suomalaisille, sillä suomalaisilla on hyvät ja toimivat verkostot siellä. Näitä verkostoja kannattaa 

haastateltavien mukaan käyttää hyväkseen eikä Venäjälle ei kannata lähteä yksin toimimaan, 

vaikka se voisikin tuntua houkuttelevalta. (mm. H2.) Yksi haastateltavista näki, että suomalaiset 

verkostoituvat Venäjällä aivan liian vähän. Hän koki, että keskinäisellä verkostoitumisella saisi 

kontaktien lisäksi enemmän liikkumavaraa, rahaa ja joukkovoimaa. (H3.) Suomalaisien tulisikin 

ymmärtää, että Venäjällä kukaan suomalainen ei ole toisen suomalaisen kilpailija (H1). Samasta 

asiasta puhuvat Leikola ja Leroux raportissaan (2006): ”Suomalaisen kulttuurivienti-

yrityksen paras ystävä on kuitenkin toinen suomalainen kulttuurivientiyritys.”  

He näkevätkin, että tiedon vaihto on nopein ja halvin tapa kulttuuriviennin edistämiseksi.  

(Leikola & Leroux 2006, 99.)

Kiteytettynä voidaan sanoa, että verkostoituminen on jokapäiväistä henkilö-, organisaatio- ja 

liiketoimintatasolla tapahtuvaa toimintaa, jolla pyritään muun muassa innovaatioihin, uusien 

toimintatapojen löytämiseen sekä arvon luomiseen. Tuntuukin, että verkostoituminen ei ole 

enää mikään toimintaehdotus eikä edellytys, vaan se on enemmänkin olomuoto. 

2.2.4 Strategiset yritysverkostot

 ” Sellainen yritys tai yritysverkosto, joka kykenee toimimaan proaktiivisesti 

ennakoiden loppuasiakkaidensa tarpeet ja kulloinkin lisäarvoa tuottavat 

tekijät, saa kilpailuetua suhteessa muihin toimijoihin.” (Tsupari ym. 2003, 12.)
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Liiketoiminta verkottuu, kun arvotoiminnot ulkoistetaan ja sitä kautta yritysten keskinäiset 

sidokset kehittyvät yhä moniulotteisemmiksi ja vuorovaikutuksellisemmiksi. Strategisista 

arvoverkoista puhutaan silloin, kun tietoisesti rakennetaan liiketoiminnan uudistamiseen ja 

uusien liiketoimintamuotojen kehittämiseen kohdistuvia yhteistyömuotoja. Näillä strategisilla 

arvoverkoilla pyritään uudistamaan nykyisiä tuotteita, palveluita ja tuotantoprosesseja. Lisäksi 

voidaan tavoitella kokonaan uutta tuotetta, palvelujärjestelmää tai liiketoimintamallia. (Möller 

ym. 2006, 92–93.) Luvussa 1.4 esittelemäni haastatteluissa esille noussut esimerkki tietoisesta 

matkanjärjestäjäputken rikkomisesta ja todellisien arvonluojien ymmärtämisestä voidaan nähdä 

esimerkkinä strategisesta arvoverkkojen rakentamisesta. 

Strategiset arvoverkot rakennetaan usein päähankkijavetoisesti, jolloin on yksi ”veturiyritys” 

(Tsupari ym. 2003, 17). Kuvassa 8 veturiyritys on yritys, jolla on hallussaan jokin kriittinen 

resurssi, esimerkiksi asiakasrajapinnan hallinta. Lähimpänä veturiyritystä ovat strategiset 

kumppanit, jotka muodostavat strategisia verkostoja. Näiden verkostojen päällimmäisenä 

tavoitteena on tuottaa lisäarvoa asiakkaalle. Onnistuakseen tässä tulee jokaisen verkoston jäse-

nen tunnistaa asiakkaan tarpeet sekä oma ydinosaamisensa. Tämän lisäksi jokaisen verkostossa 

toimijan tulee hahmottaa kokonaisuus sekä ymmärtää oma osuutensa arvon tuottamisessa. 

(Tsupari ym. 2003, 10–11.)

Verkoston 
veturiyritys

A    Strategiset yhteis-
          työkumppanit

B       Avaintoimittajat

C              Muut toimittajat

Muut yritykset (eivät mukana verkostossa)
ȏ�� kilpailevat tilaukset, 
    verkostoyritysten benchmarking

Kuva 8. Strategisen verkoston perusrakenne. (Tsupari ym. 2003, 10)
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Kuvassa esimerkiksi venäläisille matkailijoille palveluita tarjoava yritys on veturiyritys, joka 

on rakentanut ympärilleen strategisen verkoston. Tällaista verkosta rakentaessa tulisi toi-

mijan ymmärtää keitä ovat ne kumppanit, jotka ovat asiakkaalle arvoa tuottavia ja pyrkiä 

verkostoitumaan heidän kanssaan. Toisaalta tulee taas ymmärtää se, ketkä toimijat eivät ole 

arvoa tuottavia, mutta ovat kuitenkin jostakin syystä ”jääneet” verkostoon. Tällaista toimintaa 

on esimerkiksi yhden haastateltavan kuvaama ”matkanjärjestäjäputken” rikkominen. Tässä 

verkostojen rakentamisessa on kriittisen tärkeää asiakkaan tunteminen ja hänen tarpeidensa 

ymmärtäminen. 

2.2.5 Verkostot ja ympäristö

Luovuuden ja innovaatioiden yhteenliittoumasta sekä niitä tukevasta ympäristöstä puhutaan 

laajalti luovaa taloutta käsittelevässä kirjallisuudessa (esim. Florida 2005 & 2006; Sotarauta ym. 

2003). Yhteinen näkemys on, että ympäristöt vaikuttavat innovaatiokykyyn ja näin ollen ympä-

ristöllä on suuri vaikutus siihen, kuinka luovuus ilmenee. Ajatuksen ytimenä on näkemys siitä, 

että luova ympäristö tukee ja mahdollistaa luovan toiminnan, eli se ajaa ihmisiä luovuuteen eikä 

pakota siihen (Sotarauta ym. 2003, 24). Tästä puhuin luvussa 2.1.2, jossa esittelin luovuuden 

kulttuuri -käsitteen. Luovuutta tukevien ympäristöjen rakentaminen on jatkuva haaste, jonka 

myös Kainulainen (2012) nostaa esille raportissaan. Hän näkee, että tämä haaste on innovaatio-

politiikan ja luovien alojen keskeisin haaste ja se koskee myös Venäjää, jossa suomalais-venäläi-

sellä yhteistyöllä on mahdollisuuksia (Kainulainen 2012, 55). 

Uotila esittelee raportissaan (2011) ekosysteemi-käsitteen, jolla viitataan eri toimijoiden 

vuorovaikutukseen ja keskinäiseen riippuvuuteen. Nämä ekosysteemit rakentuvat yhteistyö-

verkostojen ympärille. Ekosysteemin toimijoilla on omia tavoitteitaan, joihin he pyrkivät ja 

pääsevät muiden toimijoiden avulla. Näin ollen se kuvaa toimijoita ja prosesseja, joista syntyy 

kokonaisuus. Uotila puhuu raportissaan myös kulttuurisista ekosysteemeistä, jotka luovat muun 

muassa edellytyksiä innovatiiviselle yritystoiminnalle ja luovien prosessien syntymiselle. Näiden 

ekosysteemeiden mahdollisiksi toimijoiksi hän luettelee esimerkiksi kulttuuritapahtuvat, 

taiteilijat ja kulttuuriset käyntikohteet ja ne voivat rakentua esimerkiksi historiallisten kohtei-

den ympärille, jolloin ne ovat monialaisia, mutta niitä yhdistää matkailun aspekti. (Uotila 2011, 

17–19.) Tällainen kulttuurinen ekosysteemi voi olla esimerkiksi Porin kaupunki, Pori Jazz, 
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Porissa sijaitsevat hotellit, julkinen liikenne sekä muut palvelut, jotka linkittyvät matkailijan 

kokemaan kokonaisuuteen. 

Ekosysteemi koetaan ja tulkitaan aina jonkun näkökulmasta ja tämä kokemus tehdään jälkikä-

teen ymmärrettäväksi, jolloin syntyy narratiiveja. Nämä narratiivit ovat kokijan tai ulkopuoli-

sen havainnoijan kommunikoitavia kertomuksia koetusta. On huomattava, että nämä narratiivit 

voivat olla esimerkiksi asiakkaan tai tuottajan, eli narratiivi on aina jonkin kokijan tai havain-

noijan ymmärrys tilanteesta. Omassa tutkimuksessaan Uotila (2011) on tutkinut Savonlinnan 

Oopperajuhlien eri toimijoiden narratiiveja. Tämä monien toimijoiden yhteistyö muodostaa 

laajenevan ja kasvavan eepoksen, toisin kuin yksittäinen rajattu kokemus, jota Uotila kutsuu 

traagiseksi kertomukseksi. (Uotila 2011, 17–19.) 

Narratiivien ymmärtäminen on keskeistä, sillä niiden avulla päästään kunkin havainnoijan koke-

mukseen kiinni. Narratiivien eli palvelutarinoiden strateginen käyttäminen asiakasymmärryksen 

hankinnassa on yksi palvelumuotoilun menetelmistä. Palaan tähän tarkemmin luvussa 2.3.4.

2.3 Muotoiluajattelu ja palvelumuotoilu

Yksi kulttuuriviennin tunnistettu haaste on se, kuinka suoraan kuluttajamarkkinoille tarjotta-

vien tuotteiden ja palveluiden menestyminen voidaan ennakoida (Opetus- ja kulttuuriminis teriö 

2011b, 13). Palvelut ovat luonteelta monialaisia, mikä korostuu etenkin käyttäjälähtöisessä 

suunnittelussa, jossa pyritään hahmottamaan tilanteet käyttäjän silmin sekä palveluverkoston 

näkökulmasta. Palveluille luontainen dynaamisuus ja aikasidonnaisuus luo suunnittelulle haas-

teita, joita ovat muun muassa toimijoiden verkoston hallinta ja materiaalinen ja immateriaalinen 

ulottuvuus. Näihin haasteisiin muotoiluajattelulla ja palvelumuotoilulla pyritään vastaamaan. 

Muotoiluajattelun ja palvelumuotoilun välille on vaikea tehdä yksiselitteistä eroa. Yksi palvelu-

muotoilun keskeisimmistä suomalaisista ammattilaisista toteaakin, että muotoiluajattelu on 

palvelumuotoilijan tärkeä ajattelutapa (Miettinen 2011, 27). Tarkastelen ja puhun työssäni 

palvelumuotoilusta, koska se vastaa eritoten palveluiden suunnittelemisen haasteeseen. 



37

2.3.1 Palvelut

On tutkittu, että länsimaissa elinkeinoelämän kehitystä ohjaa palvelualojen merkityksen kasvu. 

Tämä kasvu liittyy taloudelliseen kehitykseen sekä yhteiskuntien vaurastumiseen. (Kainulainen 

2012, 34–35.) Palveluala on merkittävässä roolissa Suomen talouden kannalta. Vuonna 2011 

palveluala työllisti 1,8 miljoonaa suomalaista, ja kaksi kolmasosaa (noin 66 %) bruttokansan-

tuotteen (BTK) arvosta syntyi palveluista (Elinkeinoelämän keskusliitto 2013). 

Myös Venäjällä palvelusektori on alkanut kehittyä johtuen erinäisistä markkinauudistuksista 

ja sen nähdään olevan yksi Venäjän talouskasvun moottoreista (Kainulainen 2012, 35–36). 

Kainulainen (2012, 36 &144) arvioikin tämän olevan suotuisaa kulttuuri- ja vapaa-ajan pal-

veluille, joiden kasvu näkyy kokonaisvaltaisena heijastuksena venäläisessä yhteiskunnassa, 

arvostuksissa ja elämäntyyleissä. Palvelusektori Venäjälle syntyi Neuvostoliiton hajoamisen 

seurauksena, ja vuonna 2009 se muodosti 62 % Venäjän BKT:stä (Järvikuona ym. 2010, 20–21). 

Venäjä onkin muuttumassa vauhdilla palveluyhteiskunnaksi (Ulkoasiainministeriö 2013). 

Yleisesti palveluiden kasvun nähdään olevan seurausta yhteiskuntien vaurastumisesta sekä 

taloudellisesta kehityksestä. Venäjällä palvelusektorin vahvistumista ovat myös edes auttaneet 

markkinauudistukset ja yksityistämiset. (Kainulainen 2012, 35.) Palvelusektorin kasvun lisäksi 

koko Venäjän talous on kasvanut voimakkaasti ja tasaisesti koko 2000-luvun, ja kasvun odote-

taan myös jatkuvan (Niconor Oy 2006, 4). 

Palveluala on myös merkittävässä roolissa Suomen viennissä ja se on jatkuvassa sekä voimak-

kaassa kasvussa (ks. kuva 9). Osuus viennistä voi todellisuudessa olla kuitenkin huomattavasti 

suurempikin, koska rajanveto palveluiden ja tuotteiden välille on vaikeaa ja epämääräistä. Yksi 

ongelmallinen kohta on muun muassa se, että osa palveluista kirjautuu teollisuustuotannoksi 

johtuen siitä, että tavaroiden valmistukseen liittyy usein huomattava määrä palveluita, jota ei 

huomioida. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2013.)
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Kuva 9. Palveluviennin ja -tuonnin arvo. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2013b)

Palvelualaa on pyritty kehittämään erilaisilla tutkimushankkeilla, joista esimerkiksi Tekesin jo 

loppunut Vapaa-ajan palvelut -ohjelma pyrki tukemaan liiketoimintamallien, prosessien sekä 

uusien palvelukonseptien kehittämistä. Vapaa-ajan palveluilla nähdään olevan valtava kasvu-

potentiaali myös kansainvälisillä markkinoilla. (Tekes 2013.)

Suomen siirtyessä yhä enenevissä määrin pois perinteisestä tuotteiden valmistajan roolista 

palveluiden merkitys tulee kasvamaan entisestään. Tästä esimerkkinä on hissien valmista-

jana tunnettu Kone Oy, jonka liikevaihdosta suurin osa tulee asennus- ja huoltopalveluiden 

myynnistä. (Miettinen 2011, 21.) Muutoksesta puhutaan myös Opetus- ja kulttuuriministeriön 

loppuraportissa (2011b, 9), jossa todetaan, että on tilastollisesti todennettavissa, että Suomessa 

on käynnissä elinkeinorakenteen muutos, jonka myötä palveluiden ja yleensä immateriaalisen 

tuotannon ja kulutuksen osuus kansantaloudesta kasvaa. Ala on kuitenkin haastava, sillä pal-

veluiden tuottajat kohtaavat lukuisia haasteita dynaamisessa ja jatkuvassa muuttoliikkeessä 

olevassa toimintaympäristössä, ja juuri tämän vuoksi palveluiden muotoilulle on tarvetta.
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2.3.2 Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu syntyi 1990-luvun alkupuolella, vaikkakin palveluita on suunniteltu koko niiden 

olemassa olon ajan. Alan syntyyn ovat vaikuttaneet palvelualan kasvu ja siihen kohdistuvat pai-

neet, mitä on ollut nähtävissä siirryttäessä jälkiteollisuudesta palveluiden aikaan. Teknologian 

kehitys sekä internetin nousu ovat olleet omiaan vauhdittamaan palvelumuotoilun kehitystä. 

Palvelumuotoilulla on vahvat eurooppalaiset juuret ja eritoten pohjoismaalaisilla on ollut vahva 

näkyvyys kansainvälisessä keskustelussa. Suomalaisen palvelumuotoilun juuret ovat vahvasti 

vuonna 1997 perustetussa Satama Interactivessa, josta siirtyi vuonna 2007 joukko keskeisiä 

ammattilaisia Taivas-konsenin Ego Beta -palvelumuotoilutoimistoon. (Tuulaniemi 2011, 61–62.)

Palvelumuotoilussa asiakas nähdään vastaanottajan sijasta aktiivisena käyttäjänä, jonka tarpeita 

ja toiveita pyritään kuulemaan ja vastaamaan niihin (Miettinen 2011, 13). Käyttäjäkeskeisyys 

perustuu siihen, että ilman asiakasta eli palvelun käyttäjää ja kuluttajaa ei olisi palveluakaan, 

sillä aina tarvitaan palvelunkuluttaja, joka on tilanteessa läsnä (Tuulaniemi 2011, 71). Näin ollen 

palvelu on aina kontekstisidonnaista ja riippuvainen laajasta joukosta erilaisia tilannesidonnaisia 

tekijöitä. Ymmärtämällä näitä tekijöitä ja sitä kokonaisuutta, jossa asiakkaan kokema arvo 

rakentuu, voidaan lunastaa arvolupaus (Tuulaniemi 2011, 71). 

Palvelumuotoilun menetelmillä voidaan kehitellä niin palvelutuotteita kuin hybridituotteitakin. 

Koivisto (2007) puhuu tutkielmassaan hybridituotteista ja määrittelee sellaiseksi tuotteen, jossa 

palvelu on suunniteltu erottamattomaksi osaksi sitä. Se on siis tuote- ja palvelukokonaisuus, 

jossa tekijät eivät ole erotettavissa toisistaan. (Koivisto 2007, 17.) Hybridituotetta kehitettäessä 

tulee kehitellä samanaikaisesti ja rinnakkain sekä tuotekonseptia että palvelujärjestelmää. 

Pelkkiä kulutustuotteita valmistavat yritykset haastetaan kehittelemään hybridituotteita. Tähän 

haasteeseen on vastaamassa muun muassa Philips, joka pyrkii yhä voimakkaammin integroi-

maan tuotteiden sisälle etenkin digitaalisesti toteutettavia palveluita. Tähän he pyrkivät käyt-

täjiä osallistavalla tuotekehityksellä. (Miettinen, Kalliomäki & Ruuska 2011, 109–110.) Hybridi-

tuotteiden nähdään olevan houkuttelevia arvolupauksia, koska kuluttajien valintoja ohjaavat 

myös emotionaaliset tekijät eikä vain tuotteen toiminnallisuus. Käyttäjäkeskeinen lähestyminen 

mahdollistaa uudenlaisien arvolupauksien ja palvelukonseptien kehittämisen. Näin palvelu-

muotoilun menetelmä voi lisätä innovaatiokyvykkyyttä. (Miettinen ym. 2011, 109–110.)
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Palvelumuotoilun kirjallisuudessa sekä tutkimuksissa nousee jatkuvasti esille sen tarjoama 

taloudellinen hyöty (esim. Miettinen 2011, 14). Tuulaniemi (2011) esittelee teoksessaan 

case-esimerkkinä Veikkauksen laajan verkkopalvelu-uudistuksen, joka tehtiin yhteistyössä 

palvelumuotoilutoimisto Palmun kanssa vuosina 2009–2010. Uudistuksen tuloksena keskimää-

räinen viikkomyynti kasvoi 20 %, tavoiteltujen kohderyhmien kasvu oli 96 % nuorien naisien 

kohdalla ja 64 % nuorien miehien kohdalla. Tämä osoittaa, että markkinoiden muuttuessa ja 

globalisoituessa kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ei enää riitäkään tuotantoprosessien tehostaminen. 

Sen sijaan tulee ymmärtää palveluiden merkitys sekä niiden linkittymiskohdat muihin palveluihin 

sekä siihen fyysiseen ympäristöön, jossa palvelu koetaan. (Tuulaniemi 2011, 196–204 & 67.) 

Palvelumuotoilussa siirrytäänkin pois yksittäisistä ratkaisuista kohti laajempaa näkökulmaa, 

jossa on keskiössä ihmisten, teknologian ja tuotteiden välinen vuorovaikutus ja sen ymmärtä-

minen (Miettinen 2011, 26). Tässä korostuvat käyttäjäkokemukseen vaikuttavat eri tekijät ja 

osa-alueet. Keinonen ja Jääskö (2004, 86) listaavat teoksessaan käyttäjäkokemukseen vaikutta-

viksi tekijöiksi käyttäjän persoonan, tuotteen uutuusarvon, käyttöön ja monistamiseen liittyvän 

ympäristön ja sen fyysiset ulottuvuudet ja toiminnallisuuden, sekä tuotteen merkityksen muo-

toutumisen. Käyttäjäkokemus on näin ollen kokonaisvaltainen eri osa-alueiden jonkinasteinen 

yhteentörmäys, jossa rajat ovat vaikeasti hahmotettavissa. Se tapahtuu aina kontekstissa ja näin 

ollen suunnitteluprosessin tulisikin olla kokonaisvaltainen ja laaja-alainen.

2.3.3 Palvelumuotoilu prosessina

Palvelumuotoilun yksi keskeisistä asioista on pyrkimys jonkinasteiseen ennakointiin – siihen, 

että tarpeisiin pyritään vastaamaan jo ennen kuin käyttäjä on ehkä itsekään pystynyt 

nimeämään niitä. Tähän tavoitteeseen pyritään ihmisten ja heidän tarpeidensa syvällisem-

mällä ymmärtämisellä sekä jatkuvalla oppimisella. Palvelumuotoilu onkin jatkuva prosessi 

(Tuulaniemi 2011, 127). Näin ollen se ei ole perinteistä muotoilijan työtä, josta syntyy 

lopputuloksena designia, vaan se on tekemistä, jossa palvelua muotoillaan toimiviksi pal-

veluiksi (Tuulaniemi 2011, 65). Palvelumuotoilussa koko suunnitteluprosessi on tavallaan 

käännetty päälaelleen. Jos aiemmin vasta testausvaiheessa kerättiin palautetta, jonka jälkeen 

tehtiin parannuksia, niin nyt käyttäjä otetaan suunnittelun lähtökohdaksi ja keskipisteeksi. 

Yhteissuunnittelu onkin yksi palvelumuotoilun keskeisimpiä termejä (Miettinen 2011, 23). 
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Yhteissuunnittelulla pyritään tilanteesta riippuen ryhmän yhteistyön parantamiseen ja yhteisen 

kielen löytämiseen, luovan ajattelun ja käyttäjälähtöisen asenteen kehittämiseen, lisätiedon 

saamiseen ja ymmärryksen kehittämiseen tietyssä kohderyhmässä sekä uusien liiketoiminta- 

tai yhteistyöverkostojen luomiseen (Vaajakallio & Mattelmäki 2011, 81). Tavoitteena on myös 

mahdollisimman laaja-alainen kokemuksien ja näkökulmien kerääminen, jonka pohjalta palvelu-

muotoilijat pyrkivät löytämään määritetyn tavoitteen mukaisia ratkaisuja (Tuulaniemi 2011, 

117–118). Yhteissuunnittelu, tai Tuulaniemen teoksessa laajasti (2011) käytetty vastaava termi 

yhteiskehittely, on työtapa. Se ei siis ole työkalu, vaan pikemminkin palvelumuotoilun perusta. 

Toinen palvelumuotoilun saralla käytetty termi on iteraatio, jossa kehittäminen, kokeileminen 

ja arvioiminen ovat toistuvia prosesseja (Miettinen 2011, 23). Suunnitteluratkaisuja ikään kuin 

tuunataan jatkuvasti käyttäjien tarpeita vastaaviksi. Tällä iteratiivisella suunnittelusyklillä 

(kehittäminen–tulos–arviointi–analyysi–kehittäminen) pyritään tulokseen, joka täyttää proses-

sille asetetut tavoitteet (Tuulaniemi 2011, 115). Näin voidaan välttää ajautumasta tilanteeseen, 

jossa jo valmista tuotetta testataan ja vasta sitten mahdollisesti muokataan. 

Tuulaniemi esittää teoksessaan (2011, 127) palvelumuotoiluprosessin seuraavasti:

Määrittely Tutkimus Suunnittelu Tuotanto Arviointi

Kuva 10. Muotoiluprosessi Tuulaniemen (2011) mukaan. (Tuulaniemi 2011, 127)

Tässä prosessi muodostuu lineaariseksi tapahtumaketjuksi, jossa kukin toiminto on nimetty ja 

rajattu. Näistä tutkimus, suunnittelu sekä myös tuotanto, ovat niitä vaiheita, joissa asiakas ja 

käyttäjä ovat aktiivisessa roolissa. Huomattavaa esitetyssä palvelumuotoiluprosessikaaviossa on 

se, että tuunausta tehdään vielä arviointivaiheessakin. 

Tuulaniemen (2011) esittämä viiden portaan prosessi on kuitenkin vain yksi näkemys palvelu-

muotoilun prosessiin, josta on olemassa eri näkemyksiä muun muassa vaiheiden määrän suh-

teen. Esimerkiksi Mager (2009) määrittelee prosessin nelivaiheiseksi, kun taas Moritz (2005) 
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näkee sen kuusivaiheisena (122). Peruslähtökohta on kuitenkin kaikissa prosesseissa sama, 

vaikka vaiheiden määrät hieman eroavat. 

Palvelumuotoiluprojektissa kuitenkaan harvoin seurataan kaikkia prosessin vaiheita. Etenkin 

projektin alkuvaiheessa korostuu iteratiivinen suunnittelu. (Miettinen 2011, 35.)

 

 PALVELUN 

KONSEPTOINTI

Visualisoinnin menetelmät

 

Mallinnus

(Koemallit)

(Yhteissuunnittelu)

Arvioiva muotoilun tutkimus

Asiakasymmärrys

Uutta tuottava muotoilun 
tutkimus, empaattinen 

muotoilu ja 
PXRWRLOXHWQRJUDȴD�
(yhteissuunnittelu)

Kuva 11. Palvelumuotoiluprosessin alkuvaiheet. (Miettinen 2011, 35) 
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Iteratiivisen suunnittelu kuitenkin jatkuu koko prosessin halki, kuten Miettisen (2011, 37) 

esittämä kuva osoittaa:

Asiakasymmärrys

Uutta tuottava muotoilun 
tutkimus, empaattinen 

muotoilu ja 
PXRWRLOXHWQRJUDȴD�
(yhteissuunnittelu)

 

Palvelun 
 

konseptointi

Visualisoinnin menetelmät

Mallinnus

(Koemallit)

(Yhteissuunnittelu)

 

Arvioiva muotoilun tutkimus

Lanseeraus

ylläpito
ja

Kuva 12. Palvelumuotoiluprosessi Miettisen (2011) mukaan. (Miettinen 2011, 37)

2.3.4 Palvelupolku, palvelutuokio, kontaktipisteet ja palveluele

Palvelumuotoilussa palvelukokonaisuus nähdään palvelupolkuna, jossa asiakkaan kokema pal-

velu etenee lineaarisesti esipalvelun ja ydinpalvelun kautta jälkipalveluun. Palvelupolku rakentuu 

palvelutuokioista, jotka puolestaan rakentuvat useista kontaktipisteistä. (Tuulaniemi 2011, 

78–80.) Palvelutuokiot ovat palvelun keskeisiä vaiheita, joissa tapahtuu palvelun tuotanto sekä 

asiakkaan ja palveluntarjoajan välinen vuorovaikutus. Kontaktipisteet taas ovat näiden osasia ja 

ne ovat havaittavissa kaikilla asteilla: kuulo, näkö, maku, haju ja tunto. Kontakti pisteet pyritään 

muotoilemaan asiakkaan kannalta selkeiksi ja harkituiksi kokonaisuuksiksi, jotta saavutetaan 

strategian, tavoitteiden ja asiakkaan tarpeita vastaava palvelutuokio. (Koivisto 2011, 51–53.) 

Koivisto (2011, 49–51) tekee eron palvelupolku- ja markkinoinnista tutun palveluketju- termin 

välille. Hän näkee, että palveluketju on hyvin organisaatiolähtöinen, asiakkaat massana näkevä 
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ja ketjumaisesti etenevä ennalta määritelty prosessi. Palvelupolku on taas asiakaskeskeinen, 

asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiva ja muokkautuva prosessi, josta rakentuu asiakkaan 

näköinen palvelupolku. Palvelupolku toimii myös erinomaisena apuvälineenä uusien palvelu-

kokonaisuuksien konseptoinnissa, jolloin tarvitaan näkemystä siitä, mitä palvelun rakenne ja 

päävaiheet ovat ja kuinka palvelu tuotetaan. (Koivisto 2011, 51.)

Kontaktipisteet voidaan jakaa neljään eri ryhmään: kanavat, esineet, toimintamallit ja ihmiset. 

Näistä kanavat ovat ympäristöjä, tiloja tai paikkoja, ja ne voivat olla fyysisiä, digitaalisia tai 

aineet tomia. Esineet ovat hyvin tärkeitä kontaktipisteitä, koska usein asiakkaat tekevät juuri 

niiden laadusta johtopäätöksiä palvelusta. Esineitä ovat tavarat ja laitteet, joita asiakas käyttää 

tai saa omakseen. Ne voivat olla myös palvelun tuottamiseen tarvittavia esineitä, joita esimer-

kiksi asiakas palvelija käyttää. Toimintamallit ovat malleja siitä, kuinka palvelupolun yksittäinen 

palvelutuokio suoritetaan. Tällainen voi olla esimerkiksi määritelmä siitä, kuinka lentovirkailija 

on ohjeistettu tekemään lähtöselvitys. Ihmisillä tarkoitetaan palvelumuotoilussa sekä palveluiden 

käyttäjiä että palvelun tuottajia. Määritelmillä katetaan muun muassa asiakaspalvelun laajuutta, asia-

kaspalvelun laatua ja luonnetta, asiakaspalvelun ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta ja sen kulkua 

ja niin edelleen. On myös hyvä huomata, että asiakaskokemukseen vaikuttavat usein myös muut 

asiakkaat ja siksi palvelumuotoilun avulla pyritään myös määrittelemään tätä asiakkaiden välistä 

vuorovaikutusta. (Koivisto 2011, 51–53.) Moritz (2006) vertaa kontakti pisteitä palapelin palasiksi. 

Jokainen pala kuuluu omalle paikalleen ja näin täydentää palvelu kokonaisuutta. (Moritz 2006, 45.) 

Kontaktipisteistä puhuttaessa on mielestäni hyvä huomata niiden kulttuurisidonnaisuus. 

Esimerkiksi kielenkäytöstä yksi haastateltavista totesi, että on hyvä huomata, että venäläiset 

ovat tottuneet erilaiseen kielenkäyttöön kuin suomalaiset. He tykkäävät leikkiä sanoilla ja 

merkityksillä, ja tämän vuoksi asioiden tulee olla kirjoitettu kiinnostavasti, hauskasti, maalaillen 

ja korulauseilla. (H2.) Tämä on vain pieni esimerkki, mutta kertoo siitä kuinka eri kulttuureissa 

arvostetaan erilaisia asioita ja se tulisi huomioida kontaktipisteitä suunnitellessa. 
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Kuva 13. Teatterimetafora. (Moritz 2006, 41)

Palvelumuotoilun kirjallisuudessa (mm. Moritz 2006, 41; Tuulaniemi 2011, 76)  esiintyvässä 

teatterimetaforassa palveluprosessi on teatteri, jossa asiakkaalle näkyvä osa on sen lava. 

Kulisseissa tapahtuvat palveluntarjoajan taustaprosessit ja näyttelijöiden tilalla ovat asiakas-

palvelijat. Aivan kuten teatterikin, palveluprosessi koetaan yksilöllisesti, ja se voi onnistua vain 

silloin, kun kaikki osatekijät toimivat ja työskentelevät yhteen. (Moritz 2006; Tuulaniemi 2011.)

Palvelut ovat siitä erityisiä prosesseja, että ne voidaan määrittää toimintatavoiltaan ja rutiineiltaan 

pienintäkin yksityiskohtaa myöten. Palveluiden pienin määritettävä yksityiskohta on palveluele. 

Palvelueleellä voi pienuudesta huolimatta olla todella suuri merkitys siihen, kuinka palvelu 

koetaan. Esimerkkejä palvelueleistä ovat muun muassa, kun lentovirkailija ympyröi lentolipusta 

lähtöportin tai kun hotellin siivoaja kääntää vessapaperin päät kolmioksi. (Koivisto 2011, 52.) 

2.3.5 Vaiheet ja työkalut

Palvelumuotoilun tavoitteena on hahmottaa palvelupolku ja sen varrella olevat kontaktipisteistä 

rakentuneet palvelutuokiot. Jotta ymmärretään niitä elementtejä, joista onnistunut palvelu-

kokonaisuus rakentuu, tulee käyttää erilaisia työkaluja prosessin eri vaiheissa. Kullakin prosessin 

vaiheella onkin omat selkeät tavoitteensa sekä työkaluvalikoima tavoitteiden saavuttamisen 

avuksi. Tärkeässä asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden selvittämisvaiheessa eli tutkimusvaiheessa 

käytetään apuna muun muassa määrällistä tutkimusta, haastatteluita, varjostusta ja havainnoin-

tia. (Tuulaniemi 2011, 147–150 & 152; Hämäläinen, Vilkka & Miettinen 2011, 61–75.)

Yhtenä kiinnostava tutkimusvaiheen työkaluna Tuulaniemi (2011) esittelee Alex Osterwalderin 

ja Yves Pigneurin kirjoittamassa kirjassa esiintyvän Business Model Generationin. Se on ”taulu”, 
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jossa yhdeksän kohdan ja niissä esitettyjen kysymysten avulla pyritään hahmottamaan oman 

liiketoiminnan tilaa ja sitä kautta löytämään kehitys- ja innovaatioratkaisuja. Tämä työkalu on 

perusteltu ja tärkeä, sillä on tutkittu, että juuri olemassa olevan liiketoiminnan kehittäminen  

on kaikista tuottoisinta innovaatiotoimintaa. (Tuulaniemi 2011, 175–179.)

Suunnitteluvaihe on tärkeä osa prosessia, sillä silloin käyttäjät pääsevät mukaan suunnittelu-

prosessiin yhdessä suunnittelijoiden kanssa (Miettinen 2011, 26). Tällöin hyödynnetään tut-

kimusvaiheessa saatua asiakaskokemusta ja mallinnetaan palveluprosesseja muotoilun pro-

sesseilla, menetelmillä ja taidoilla (Jäppinen & Sorsimo 2011, 100). Suunnittelussa käytetään 

apuna luovia menetelmiä, joita ovat muun muassa visualisointi, prototypointi ja muodonanto. 

Näillä halutaan antaa mukana olijoille keinoja itseilmaisuun sekä välineitä kommunikointiin ja 

yhteistyöhön. Näillä menetelmillä myös pyritään luomaan yhteistä ymmärrystä suunnittelu-

ryhmälle, mikä nopeuttaa kehitysprosessia. (Tuulaniemi 2011, 115 & 117.) 

Vaajakallio ja Mattelmäki (2011, 94–96) esittelevät muutamia keskeisiä yhteissuunnittelun 

työ kaluja. Näitä ovat muun muassa suunnittelupelit (Design Games), tarinankerrontaryhmä 

(Storytelling Group) ja hahmopeli (Character Game). Kaikkien metodien tavoite on parempi 

asiakas ymmärrys ja sen kautta joko vanhan ja olemassa olevan palvelun parantaminen tai 

uuden liiketoiminnan ja uusien palvelumahdollisuuksien löytäminen.  

Vaahtojärvi (2011) erottaa prototypoinnin ja pilotoinnin toisistaan ja näkee, että prototypointi 

on enemmän asiakkaan tarpeisiin keskittyvää, kun taas pilotointi on järjestelmän kehitystä 

siinä vaiheessa, kun palvelu on jo lähes valmis (Vaahtojärvi 2011, 130–137). Tuulaniemi (2011) 

asettaakin pilotointivaiheen prosessikaaviossaan tuotannon ensimmäiseksi vaiheeksi, kun taas 

prototypointi on suunnitteluvaiheen viimeinen osa. Samalla hän kuitenkin muistuttaa, että 

proto typointia tehdään kaikissa palvelukehityksen vaiheissa, ja se on oleellinen osa palvelu-

muotoilua. Sen avulla pyritään varhaisessa vaiheessa testaamaan konseptien toimivuutta ja tätä 

kautta löytämään toimivat ja ei-toimivat osat ja näin minimoimaan riskejä. (Tuulaniemi 2011, 

231.) Palveluiden prototypointi kuitenkin eroaa perinteisistä muotoilun menetelmistä, sillä 

palvelumuotoilussa pyritään mallintamaan kokemuksia, jotka ovat usein immateriaalisia ja tilan-

teessa tapahtuvia. Tällöin apuna käytetään muun muassa storyboardeja eli kuvakäsikirjoituksia 

sekä skenaarioita, jotka kertovat mahdollisista tulevaisuuden käyttötilanteista. (Vaahtojärvi 

2011, 130–137.) 
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Tuulaniemi (2011) esittelee teoksessaan useita prototypoinnin välineitä, joista yksi on Blue print-

malli, joka toimii sekä uusien palvelutuotteiden kehittämistyökaluna että jo olemassa olevien 

palveluiden korjausvälineenä. Keskeisintä Blueprint-mallissa on ymmärtää asiakkaan kulkema 

reitti eli palvelupolku ja sen varrella olevat kontaktipisteet, joiden pohjalta luodaan palvelumalli. 

Se on visuaalinen kuvaus tuotettavasta palvelusta, jossa on huomioitu sekä asiak kaan että tuot-

tajan rooli. Näiden kahden kohtaamisia kutsutaan ”totuuden hetkiksi”, sillä ne ovat niitä hetkiä, 

joiden pohjalta asiakas luo mielikuvan palvelun tuottajan kyvykkyydestä. Blueprint-mallissa 

palvelukokonaisuus jaetaan asiakkaalle näkyvään osaan, jossa ovat asiakas, palvelun toteuttajat 

ja järjestelmät, sekä näkymättömään osaan, joka on palveluntuotanto. Näiden neljän ”tason” 

pohjalta luodaan kaavio, jonka avulla pystytään hahmottamaan palvelu kokonaisuutta. Keskeisintä 

Blueprint-mallissa on se, että se luodaan asiakkaan tarpeiden tai asiakkaan rakentaman kerto-

muksen pohjalta. Näin pystytään hahmottamaan koko se arvoketju, joka palveluntarjoajan tulee 

pystyä tuottamaan. (Tuulaniemi 2011, 210–215.) Myös Mager (2009) ja Moritz (2005) esittelevät 

erinäisiä menetelmiä käytettäväksi prosessin eri vaiheissa. Keinot pyrkivät samaan tavoitteeseen 

ja ovat näin vain lopputuloksen mahdollistajia eivätkä itsearvoisia. 

Jokaiselle vaiheelle on siis tarjolla omat työkalunsa, joiden tarkoituksena on saada kustakin 

vaiheesta mahdollisimman paljon irti. Työkalut valitaan tilanteen, tavoitteiden ja resurssien 

mukaan. Tiivistettynä prosessi etenee minimissään neljän vaiheen (tutkimusvaihe, luomisvaihe, 

arviointivaihe ja toteutusaihe) kautta, kuitenkin syklimäisesti ja iteraativista työtapaa mukail-

len. Ensimmäisessä vaiheessa lisätään asiakasymmärrystä esimerkiksi haastatteluin, toisessa 

vaiheessa hyödynnetään ensimmäisessä vaiheessa hankittua tietoa esimerkiksi mallintaen, 

kolmannessa vaiheessa luodaan uusia palvelumalleja luomisvaiheessa syntyneiden ideoiden 

pohjalta ja testataan niitä esimerkiksi prototyyppien avulla. Neljännessä vaiheessa nämä 

testatut mallit otetaan käyttöön. 

2.3.6 Palvelumuotoilu ja strateginen ajattelu

Palvelumuotoilussa on kyse palveluiden ja asiakaskokemusten jäsentämisestä uusilla käsitteillä. 

Tällä pyritään palvelutuotteiden määrittelyn ja tuotteistuksen helpompaan konkretisoimiseen 

sekä hallitsemiseen. (Koivisto 2011, 43.) Konkretiaan pyrkimisen takana on halu ymmärtää 

asiakkaan tarpeita niin hyvin, että pystytään rakentamaan tarpeita vastaavia palvelupaketteja. 

Palvelupaketit ovat se yksittäisien osapalveluiden kokonaisuus, joka palvelutuotteessa tulee 
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olla, jotta asiakkaan tarpeet tulevat tyydytetyiksi. Tarpeet myös tyydytetään aina jossakin 

ympäristössä, jolloin palvelu nitoutuu kontekstiinsa, ja syntyy palveluympäristö (Miettinen 

2011, 29). Palvelumuotoilussa lähestytään tätä palveluympäristöä sekä kokemuksen tuotteis-

tamista uudella tavalla (Miettinen 2011, 29). 

Palvelupaketit rakentuvat ydinpalvelun ympärille. Ydinpalvelu vastaa asiakkaan keskeisimpään 

tarpeeseen. Sen ympärille tulevat liitännäispalvelut, joita ovat avustavat ja tukipalvelut. Näistä 

avustavat palvelut ovat usein välttämättömiä, kun taas tukipalvelut tekevät palvelun käyttämi-

sestä miellyttävää. (Koivisto 2011, 44.) Koivisto (2011) antaa hyvän esimerkin palvelupaketista. 

Siinä ydinpalvelu on lentomatka, jonka liitännäispalveluita ovat muun muassa lähtöselvitys

ja turvatarkastus. Nämä ovat niitä palveluita, joita ilman lentomatkustus ei onnistuisi. 

Mukavuus tekijöitä ovat taas ruoka- ja juomatarjoilu lentokoneessa, jotka ovat tukipalveluita. 

Koko tämä osapalveluiden summa eli palvelupaketti ratkaisee sen, miten asiakas kokee lento-

matkansa. (Koivisto 2011, 44–45.)

Palvelupaketteja siis rakennetaan strategisesti. Keskeinen rooli tässä on asiakkaalla, joka otetaan 

mukaan suunnitteluprosessiin määrittelemään tarpeitaan. Myös Tsupari ym. (2003, 11–12) näke-

vät lisäarvon muodostuvan vuorovaikutteisen prosessin tuloksena. Lisäarvo muodostuu yrityksen 

ydinosaamisesta, mutta myös prosessista, jossa asiakas määrittelee tai ohjailee yrityksen ydin-

osaamista omien tarpeidensa mukaiseksi. Lisäarvon synnyttäminen edellyttääkin tasa painoisia ja 

vuorovaikutteisia suhteita ydinosaamisen, verkostosuhteiden ja asiakkaan tarpeiden välillä. 
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Kuva 14. Lisäarvon synty verkossa. (Tsupari ym. 2003, 11)
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Palvelumuotoilun käyttämisestä uusien palveluiden suunnittelussa hyvänä esimerkkinä on 

Heathrow’n lentokentälle kulkeva express-juna, joka suunniteltiin asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. 

Suunnittelu  prosessin tulos yllätti suunnitteluryhmän, sillä he eivät olisi arvanneet, että asiakkaat 

ovat todella valmiita maksamaan enemmän, jos junayhteys on vain tarpeeksi nopea. (Moritz 2005, 

78.) Näin ollen asiakkaiden tarpeet olivatkin muuta kuin mitä perinteinen markkina-ajattelu 

tarjoaa perinteisine hintakilpailuajatuksineen. Palvelupakettien tarve Venäjälle suuntautuvassa 

kulttuuri viennissä nousi haastatteluissa vahvasti esille ja palaan aiheeseen vielä luvussa 4.4.1.

2.4 Yhteenveto

Loin viitekehykseni tarkastelemalla luovaa taloutta sekä arvonluonnin mekanismeja. Esittele-

mäni tutkimuksen perusteella on selvää, että luova talous kytkeytyy innovaatioihin, ja sitä 

kautta luovan talouden ymmärtäminen koskee lähes kaikkia toimialoja (mm. Kauppa- ja teolli-

suusministeriö 2007). Kulttuurivienti taas perustuu luovien alojen toimintaan ja näin ollen se 

linkittyy luovaan talou teen. Luovien alojen kasvupotentiaali perustuu siihen, että ne kyetään 

yhdistämään laaja- alaisesti muihinkin toimialojen yrityksiin (Kainulainen 2012, 139). Se, että 

Venäjällä ei ole tunnistettu luovia aloja ja kulttuuriteollisuutta taloudellisen kehityksen koh-

teena, luo selkeitä mahdollisuuksia suomalaisille toimijoille (Kainulainen 2012, 56–57). 

Ruckenstein ym. (2011) näkevät innovaatioiden kytkeytyvän erottamattomasti arvonluontiin. 

Innovaatiot ja arvonluonti taas vaativat toimijoilta ymmärrystä käyttäjistä ja heidän tarpeistaan, 

mutta myös laajempaa, omien toimintojen ulkopuolelle suuntautuvaa katsomista, jotta voidaan 

hahmottaa muiden toimijoiden rooli ja tarjonta suhteessa omaan tarjontaan ja tavoitteena ole-

vaan palvelukokonaisuuteen (Koivisto 2011, 51). Palveluita suunniteltaessa tuleekin hahmottaa 

pelkän prosessikuvauksen sijasta koko toimintakenttä (Vaahtojärvi 2011, 134). 

Arvonluonnin yhteydessä puhutaan laajalti yhteissuunnittelusta. Tällaisella ihmiskeskeisellä 

ja käyttäjän tarpeista lähtevällä suunnittelulla pyritään minimoimaan epäonnistumisen riskiä, 

koska suunnittelu on tehty jo olemassa olevien tarpeiden pohjalta (Tuulaniemi 2011, 72). 

Tämä on merkittävä seikka, sillä usein käytön suunnittelun laiminlyömisestä johtuvia erheitä 

ei pystytä myöhemmin korjaamaan (Hyyssalo 2009, 14). Yksi yhteissuunnittelua hyväksi-

käyttävä työskentelytapa on palvelumuotoilu, jonka avulla pyritään hahmottamaan koko 
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sitä kokonaisuutta, josta asiakkaan kokemus ja sitä kautta arvonluonti rakentuu. Palvelu-

muotoilussa käytet tävät palvelupolun, palvelutuokioiden sekä kontaktipisteiden määrittä-

minen auttaa jäsentämään palvelua ja ymmärtämään sitä asiakkaan näkökulmasta (Koivisto 

2011, 49). Palvelupolun määrittämisellä pystytään myös havainnoimaan niitä kohtia palvelu-

kokonaisuudessa, jossa tarvitaan strategisia yritysverkostoja. Usein yksittäinen palveluntarjoaja 

ei pysty tarjoamaan kaikkia asiakkaan tarpeiden vastaavia palveluita, ja tällöin nämä aukot 

palvelu polussa tulee täyttää toisen palveluntarjoajan avulla (Koivisto 2011, 51). 

Nykypäivän tuotteet ovat usein niin monimutkaisia, että yksi toimija ei voi todellisuudessa 

edes kyetä hallitsemaan koko prosessia (Tsupari ym. 2003, 12). Helsingin Sanomien artik-

keli Facebookin liitosta HTC:n kanssa kertoo osuvasti verkostojen luonteesta tänä päivänä. 

Strategisilla arvoverkoilla pyritään rakentamaan kilpailukykyä yhdessä muiden verkostossa 

olevien toimijoiden kanssa niin, että lopputuotteena on esimerkiksi innovatiivisia palvelu-

kokonaisuuksia, elämyksiä taikka muunlaisia uniikkeja ratkaisuja, joiden kopioiminen on vaikeaa. 

Kuva 15. Strateginen arvoverkko. (Helsingin sanomat 6.4.2013)
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Toinen hyvä esimerkki on tanssipelit, jotka on kehitelty yhdessä pelialan ja tanssitaitelijoiden 

kesken (Nikula ym. 2009, 29). Nämä Nikulan ym. esittelemät tanssipelit ovat oiva esimerkki 

siitä, kuinka esittäviä taiteita on yhdistetty toisiin osaamisaloihin ja kuinka innovaatioverkot 

voivat olla paljon muutakin kuin kahden suuryrityksen yhteistoimintaa. 

Esittelemäni tutkimuksen perusteella on selvää, että toimialojen rajat ovat hälvenneet ja tämä 

asettaa arvonluonnille uudenlaisia haasteita. Näihin haasteisiin pyritään vastaamaan muun 

muassa verkostoitumisella. Asiakastuntemus tuntuu kuitenkin olevan se kaikista tärkein, mutta 

myös haastavin kohta. Lähdinkin tutkielmassani selvittämään, kuinka onnistua arvonluonnissa 

globalisoituvassa toimintaympäristössä, jossa asiakasymmärrys on ensisijaisen tärkeää. Tähän 

luo omat haasteensa kunkin markkina-alueen omat erityispiirteensä. Rajasin tutkielmani koh-

teeksi Venäjän. Ei ole myöskään selvää, että palvelumuotoilu istuu kulttuuriviennin suunnitte-

luun, ja tämä onkin yksi tutkimukseni keskeisimmistä kysymyksistä. Seuraavaksi esittelen oman 

haastattelu tutkimukseni toteutuksen, jonka jälkeen luvussa 4 esittelen tutkimuksen tuloksia ja 

luvussa 5 luon tulosten pohjalta johtopäätöksiä. 
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3 Metodologia

Saadakseni tarkemman kuvan kulttuuriviennin ja Venäjän nykytilasta toteutin puolistruktu roidun 

haastattelututkimuksen, jonka kohteena oli viisi asiantuntijaa. Tarkoituksenani oli etsiä vastauksia 

Venäjän nykytilaan sen osalta, kuinka kulttuuriviennin verkostot rakentuvat, millaisia tarpeita 

kuluttajilla on sekä mitkä muotoilun menetelmät ovat käytössä ja kuinka ne istuvat kulttuuri-

viennin ja verkostojen saralla. Lisäksi pyrin saamaan mahdollisimman paljon kokemuksia ja 

konkreettisia esimerkkejä Venäjällä toimimisesta. Näitä saamiani kokemuksia peilaan palvelu-

muotoilun teoriaan ja luon vertailupohjalta johtopäätökset luvussa 5. Työni rajaus – kulttuuri-

viennin kohdemaana Venäjä – toimi haastateltavia valitessa yhtenä määrittelevänä tekijänä. 

Tutkimukseni pääaineiston keräsin puolistrukturoidulla haastattelututkimuksella. Tässä luvussa 

esittelen tutkimukseni toteutuksen kertomalla ensin haastattelujeni toteutuksesta, analy-

soinnista sekä muusta aineistoni keruusta. Luvun lopuksi arvioin tutkimukseni onnistumista 

ja tuloksieni luotettavuutta. Tärkeimpänä lähteenäni on Hirsjärven ja Hurmeen (2006) teos 

teemahaastattelun teoriasta sekä Koskisen, Alasuutarin ja Peltosen (2005) teos laadullisista 

menetelmistä. 

3.1 Aineiston keruu

Aineistoni on kerätty teemahaastattelujen avulla. Valitsin teemahaastattelun, koska se 

istui tutki elmani tavoitteeseen. En halunnut tehdä haastatteluja tiukkojen kysymysten 

rajaamina, mutta avoin haastattelukaan ei mielestäni vastannut tutkimukseni tavoitetta. 

Teemahaastattelussa haastattelu etenee tiettyjen teemojen varassa, kuitenkin antaen tilaa 

ihmisten omille tulkinnoille ja merkityksille (Hirsjärvi & Hurme 2006, 48). Teemahaastattelu 

onkin puolistrukturoitu juuri siinä esiintyvien ja kaikille haastateltaville yhteisten teemojen 

vuoksi (Hirsjärvi & Hurme 2006, 48). Teemoittelu sopi hyvin omaan tutkielmaani, jossa on 

selkeät aiherajaukset ja joiden keskinäisistä kontaktipinnoista pyrin löytämään lisätietoa. 
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3.1.1 Haastattelujen toteuttaminen

Haastattelin tutkimustani varten viittä asiantuntijaa. Määrä vastaa oman tutkimukseni tavoi-

tetta, joka on luoda katsaus Venäjälle suuntautuvan kulttuuriviennin nykytilaan, sen rakentei-

siin sekä tunnistettuihin tarpeisiin. Tavoitteenani oli myös saada kuulla konkreettisista koke-

muksista Venäjällä toimimisesta. Haastateltavien joukko on nähtävissä harkinnanvaraisena 

näytteenä, koska etsin uutta tietoa ja tilastollisen yleistämisen sijaan pyrin ymmärtämään 

tilannetta syvällisemmin (Hirsjärvi & Hurme 2006, 58). Hirsjärvi & Hurme (2006, 59) näke-

vätkin, että jopa muutaman henkilön haastattelu voi antaa merkittävää uutta tietoa. Esittelen 

haastateltavat liitteessä 1. 

Haastateltavien valikoitumiseen vaikutti kaksi kriteeriä:

 • heillä tuli olla kokemusta Venäjälle suuntautuvasta kulttuuriviennistä, tai

 • heillä tuli olla kokemusta Venäjän markkinoista ja luovasta taloudesta. 

Olen huomioinut tutkimuksessani, että harkinnanvarainen näyte voi olla myös monella tavoin 

harhainen (Hirsjärvi & Hurme 2006, 60). Pyrin minimoimaan harhaa hyvin perustelluilla kri-

teereillä, jotka asetin ennen kuin lähdin kartoittamaan mahdollisia haastattelutahoja. Asetin 

kriteerit työni pohjalta niin, että ne vastasivat mahdollisimman hyvin tutkimusongelmaani sekä 

tietoaukkoa, jota lähdin täyttämään. 

Ennen varsinaista haastatteluiden sisällön suunnittelemista tutustuin palveluiden erityis-

piirteisiin, kulttuuriviennin nykytilaan ja Venäjän markkinoiden tilanteeseen sekä siellä toimi-

neiden kokemuksiin. Lisäksi perehdyin arvonluonnin mekanismeihin sekä palvelu muotoilun 

työ kaluihin. Tutustuin eritoten Jyväskylän ammattikorkeakoulussa vuosina 2010–2012 toteute-

tun Creative Commons -lisenssin alaiseen palvelumuotoilutyökalupakkiin (SDT 2013), jonka voi 

ladata ilmaiseksi osoitteesta sdt.fi (SDT – Palvelumuotoilun työkalupakki, Jyväskylän ammatti-

korkeakoulu). Näiden pohjalta suunnittelin teemahaastattelurungon, jossa yhdistin aikaisempaa 

tutkimusta sekä SDT-työkalupakin sisällöstä nousseita ajatuksia. 

Haastattelurungon (liite 2) rakensin teemojen ympärille Hirsjärven ja Hurmeen oppeja seuraten 

(2006, 66–67). Teemat edustavat teoreettisessa viitekehyksessäni esiintyvien pääkäsitteiden 

alakäsitteitä, kuten esimerkiksi ”Venäjä toimintaympäristönä, nykytilanne”. Kysymykset muo-

toilin näiden teemojen määrittelemiin aihealueisiin. Kysymyksien tarkoituksena on tarkentaa 
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teema-alueita haastattelutilanteessa (Hirsjärvi & Hurme 2006, 66). Näin ollen niitä ei laadita 

tiukaksi ja pakonomaisesti käytäväksi haastattelurungoksi. Ne toimivatkin muistilistana haas-

tattelutilanteessa, kuitenkin niin, että kunkin haastateltavan kohdalla teema-aluetta voidaan 

syventää tilanteen mukaisesti (Hirsjärvi & Hurme 2006, 66–67).

Toteutin haastattelut kahden viikon sisällä kesäkuussa 2013. Tein haastatteluista neljä kasvok-

kain ja yhden Skypen välityksellä. Lähetin haastattelurungon etukäteen nähtäväksi haasta-

teltaville. Rungon liitteenä oli SDT-työkalupakki, jonka työkalua (numero 3A – liite 3) yksi 

haastattelurungon kysymyksistä koski. Haastattelut pidettiin pääosin haastateltavien omissa 

toimitiloissa. Yksi haastatteluista tehtiin kahvilassa, koska haastateltava asuu ja työskentelee 

vakituisesti Venäjällä ja hän oli vain työmatkalla Suomessa. Haastattelut kestivät noin tunnin. 

Olen nauhoittanut ja litteroinut ne. Litterointivaiheessa pyrin litteroimaan haastattelut sana-

tarkasti kuitenkin poistaen turhat toistot sekä haastattelurungon ulkopuolelle rönsynneet 

lyhyehköt keskustelut. Haastattelut onnistuivat suunnitellusti ja ne rakentuivat teemojen ympä-

rille kuitenkin jättäen tilaa haastateltavien omille kokemuksille. Haastattelua ohjaavat kysymyk-

set saattoivat tulla eri järjestyksessä johtuen kunkin haastattelun yksilöllisestä luonteesta sekä 

haastateltavien eriävistä taustoista ja kokemuksista.

Marraskuussa 2013, työn ollessa loppusuoralla, lähetin tekstin nähtäväksi haastateltaville. 

Pyysin kaikilta haastateltavilta kommentteja, minkä lisäksi pyysin kolmelta haastateltavalta 

lisätietoa luvussa 5.1. esitettyyn taulukkoon, joka oli ensimmäisen haastattelukierroksen 

jälkeen vielä vajavainen joidenkin tietojen osalta. Nämä tarkentavat kysymykset toimivat 

uutena haastattelu kierroksena, ja näin haastatteluista muodostui iteratiivinen prosessi. Kaikki 

haastateltavat antoivat kommentteja, joiden pohjalta tein korjauksia. Sen lisäksi sain tärkeää 

ja täydentävää tietoa rakentamaani taulukkoon ja sitä kautta koko työhön. Tämä iteratiivinen 

työskentelytapa osoittautui oman työni kohdalla todella hyväksi ja toimivaksi, sillä uudet kysy-

mykset nousivat esille vasta työn edetessä ja näin ollen niihin pystyi saamaan vastaukset vasta 

työn myöhemmässä vaiheessa. 

3.1.2 Haastatteluiden analysointi

Koodasin aineistoni analyysiä varten Hirsjärven ja Hurmeen (2006) oppien mukaisesti avoi-

mella koodauksella, joka tehdään jo projektin alkuvaiheissa. Se muodostuu tutkijan arvioista 
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siitä, mistä kussakin vaiheessa on kysymys, ja tutkija voi jo esittää joitakin hypoteeseja, kuten 

itse tein oman tutkielmani kohdalla. (Hirsjärvi & Hurme 2006, 165.) 

Analysoin aineistoni analyyttisen vertailumetodin tavoin. Kyseinen yhdistelmä on Glaserin ja 

Straussin kehittelemä lähestymistapa, joka yhdistää kaksi analyysin yleisintä lähestymistapaa. 

Tässä tavassa yhdistetään hypoteesin testaamisen tapa sekä teorian uudelleen luomisen tapa. 

Näin päästään analyysiin, jossa ei vain testata hypoteesia, vaan myös uudelleen luodaan ja 

muodostetaan sitä sekä jatkuvasti jäsennellään teoreettisia näkemyksiä. Näin tutkija kehittelee 

kysymyksiään koko analyysin ajan ja muokkaa niistä parempia kuin ne olivat tutkielman alussa. 

(Hirsjärvi & Hurme 2006, 167.) Tein tutkimukseni aineiston analyysin juuri kuten edellä kuvasin. 

Pyrin testaamaan jo asettamaani hypoteesia, mutta samalla myös muodostin sitä. Jäsentelin 

teoriaa ja näkemyksiäni jatkuvasti tutkimukseni edetessä. Vertasin haastattelu aineistoa 

luomaani teoriapohjaan ja pyrin löytämään yhteyksiä ja samankaltaisuuksia. En kuitenkaan 

luonut tarkempia päätelmiä vielä aineistoni purku- ja luokitteluvaiheessa luvussa 4, jossa esitän 

tutkimukseni tulokset kuuden eri luokan kautta, vaan varsinaisen analyysin luon vasta luvussa 

5, jossa esitän johtopäätökset koko tutkielmani aineiston pohjalta. 

3.1.3 Tutkimuksen muu aineisto

Teemahaastattelut toimivat kvalitatiivisen eli laadullisen tiedon päälähteenä, jonka lisäksi käytin 

tutkielmani taustoittamiseen kirjallisuutta, jo olemassa olevaa tutkimusta, artikkeleita sekä 

muita kirjallisia lähteitä. Tämän olemassa olevan materiaalin sekä toteuttamani haastattelu-

tutkimukseni lisäksi yhtenä keskeisenä aineistona toimi SDT -työkalupakki. Käytin kyseistä 

työkalupakkia haastattelurungon ideoimisen lähteenä sekä tekemissäni haastatteluissa yhden 

haastattelukysymyksen pohjana. Työkalupakki on kaikkien saatavilla ja se on vapaasti käytet-

tävissä myös kaupallisessa mielessä. Ilmoitin kuitenkin käyttöaikomuksestani työkalupaketissa 

mainitulle projektipäällikölle Juha Tuulaniemelle. 

Kysymykseni pohjautui työkalupakissa olevaan työkaluun nro 3A ja se kuului näin:

Mitkä kaksi teemaa oheisessa listassa (liite; kohta ”Työkalu 3A, apua ja näkökulmia 

ideointiin”) ovat mielestäsi oleellisimpia pohdinnan kohteita Venäjälle suuntaaville luovien 

alojen yrittäjille? Perustelut.
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Kyseisessä työkalussa on kymmenen teemaa (esimerkiksi ”paketointi ja ketjuttaminen”),  

joista haastateltavien tuli valita kaksi mielestään tärkeintä pohdinnan kohdetta. 

Kokemukseni tämän työnkalun käytöstä oli todella onnistunut ja koin, että sain kyseisellä 

työkalulla paljon enemmän irti kuin mitä olisin saanut jos olisin kysynyt saman asian avoimella 

kysymyksellä. Työkalussa listatut vaihtoehdot antoivat kokemukseeni perustuen haastateltaville 

enemmän konkretiaa, johon pohjata ajatuksiaan sekä kokemuksiaan. Pystyin myös näiden 

valmiiksi hahmoteltujen vaihtoehtojen kautta luomaan kvantitatiivisia johtopäätöksiä siitä,  

mikä koettiin tärkeäksi.  

Tämä pienimuotoinen palvelumuotoilun työkalun kokeileminen osoitti, että palvelumuotoilua 

voi tehdä pienesti ja näinkin yksinkertaisilla työkaluilla kuin mitä tässä ilmaiseksi ladattavassa 

paketissa on saatavilla. Mielestäni ehkäpä tärkeimpänä asiana siinä onkin ymmärtää työkalujen 

tavoite, joka on abstraktien ilmiöiden ja asioiden jonkinlainen konkretisoiminen puheen ja 

fyysisen esittämisen tasolle. 

3.2 Tutkimuksen arviointia

Tutkimusta on perinteisesti arvioitu reliaabeliuden ja validiuden kautta, mutta ne sopivat 

kvalitatiiviseen tutkimukseen monilta osin huonosti (Koskinen ym. 2005, 255). Tämän vuoksi 

vältänkin arvioimasta omaa tutkimustani täysin näiden jäykähköjen mittareiden kautta. Koen, 

että luotettavuuden arvioinnin kannalta on keskeisintä Koskisen ym. (2005, 258) esittämällä 

tavalla antaa lukijalle riittävästi tietoa siitä, miten havainnot on tuotettu, tallennettu ja kuinka 

ne on muokattu tulkinnaksi Näin ollen pyrkimys ei olekaan täydelliseen toistettavuuteen ja 

objektiivisuuteen, vaan enemmänkin lukijan mahdollisuuteen luoda arvio työn luotettavuudesta 

suhteessa siinä käytettyyn aineistoon. 

Olen tutkielmassani pyrkinyt tähän mahdollisimman selkeällä ja johdonmukaisella kuvauksella 

tutki mukseni toteutuksesta sekä saadusta aineistosta. Tutkimusaineiston luotettavuuden arvioin-

nin pohjaksi esitän työni liitteissä haastattelurungon kokonaisuudessaan sekä haastateltavien hen-

kilöiden nimet. Tutkimustulokset olen pyrkinyt esittelemään mahdollisimman tarkasti ja avoimesti. 

Joissakin kohdissa koin, että on tarpeellista lisätä suora lainaus haastateltavalta, jotta esitetty asia 

vastaa haastateltavan sanoja. Koen, että tutkielmani täyttää laadun ja luotettavuuden kriteerit. 
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4 Case: Venäjälle suuntautuvan kulttuuri-
viennin suunnittelun erityispiirteet

Tässä luvussa esittelen haastattelututkimukseni tulokset. Aloitan kuvailemalla ensin yleisellä 

tasolla Venäjän ilmapiiriä haastatteluissa tulleiden tulosten valossa. Tämän jälkeen siirryn tulosten 

purkamiseen kuuden eri luokan kautta: perusedellytykset Venäjällä toimimiseen, viennin suunnit-

telu, kuluttajiin tutustuminen, tuotteen markkinointi, verkostot sekä viimeisenä tulevaisuus. 

Lukijan on hyvä huomata, että pyrin purkamaan haastatteluissa esille tulleet vastaukset 

mahdollisimman tarkasti vielä johtopäätöksiä vetämättä. Teen tämän, jotta saisin kaiken mah-

dollisen irti mielenkiintoisista haastatteluista joissa yksi pääpyrkimyksistäni oli saada mahdol-

lisimman paljon kokemuksia ja tuntemuksia esille. Varsinaiset tutkielmani johtopäätökset luon 

luvussa 5. 

4.1 Tutkimuskohteeni esittely

Haastattelin tutkimukseeni viittä asiantuntijaa. Heidän taustansa olivat toisistaan poikkeavia, 

mutta vahva yhdistävä tekijä oli osaaminen ja kokemus Venäjällä joko luovien alojen tai mat-

kailun parissa. Haastateltavista yksi asui tutkimusta tehdessä vakituisesti Venäjällä ja muut 

Suomessa. Haastateltavista kaksi oli asunut aiemmin Venäjällä. Toinen heistä oli työsken-

nellyt noin viiden vuoden ajan Moskovassa ja toinen opiskellut muutamia vuosia Pietarissa. 

Haastateltavista kaksi oli miehiä ja kolme naisia.

Viidestä haastateltavasta kolme puhui sujuvaa venäjää. Kielitaidon he olivat kartuttaneet muun 

muassa lukiossa. Yksi haastateltavista oli koulutukseltaan venäjänkielen tulkki ja hänellä oli 

pitkä kokemus erilaisista kulttuuripuolen tulkkaus- ja käännöstöistä. Venäjän tuntemuksesta 

puhuttaessa Moskova ja Pietari nousivat vahvasti esille, ja haastateltavat kokivatkin tuntevansa 

nämä tai jommankumman näistä kaupungeista kaikista parhaiten. 

Haastateltavien nimet ja taustatiedot löytyvät liitteestä 1. 
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4.2 Venäjä toimintaympäristönä

Haastateltavat kokivat Venäjän tärkeäksi markkina-alueeksi. Se nähtiin mahdollisuuksien 

markkina-alueena, jossa voi saada oman liiketoiminnan vaikkapa satakertaisiksi (H2). Se nähtiin 

maana, jossa kaikki on mahdollista, jos vain keksii keinot, koska se on valtava maa, jossa on 

mittavat yleisö- ja ostajamäärät. 

 ” Mikään ei ole mahdollista ja kaikki on mahdollista. (…) Siellä on aivan kaikki 

mahdollista, että ei tarvitse jarrutella itseään.” (H2)

Venäjä on tällä hetkellä myös todella kapitalistinen maa, jossa kulutetaan ja ostetaan valtavasti, 

mikä heijastuu toimijoiden mahdollisuuksiin siellä. (H2.) Etenkin matkailun puolella Venäjällä 

on markkina-alueena nyt ja tulevaisuudessa kasvava ja merkittävä rooli, koska Suomen kansain-

välinen matkailun kasvu on viime vuosina perustunut venäläisen matkailun kasvuun ja tulevai-

suudessa kasvun ennustetaan jatkuvan, matkailutulon ollessa kolminkertainen 2025 eli noin 

3–4 miljardia (H5). 

 ” Tuossa meidän niin kuin seinän takana on valtavat markkinat, hirveästi 

rahaa, paljon kiinnostusta ja muuta.” (H1)

Haastateltavia yhdistävä mielipide oli kuitenkin se, että Venäjän markkinoille pyrkiminen ei ole 

kaikille aloille ja kaikille toimijoille ajankohtaista, vaan siihen tulee olla kiinnostus ja se tulee 

suunnitella hyvin. Kiinnostuksen puutteesta puhui yksi haastateltavista, joka koki, että suoma-

laiset näyttävät olevan enemmän kiinnostuneita maista, joissa puhutaan englantia (H1). Hän 

näki sen olevan haastavaa, koska esimerkiksi Englannin kanssa joudumme tekemään monin 

verroin enemmän työtä markkinoille pääsemiseksi, koska Suomi ja suomalaisuus on siellä 

vieraampaa. Sen sijaan meille luontevat kauppakumppanit Venäjä ja esimerkiksi Saksa ovat jo 

valmiiksi Suomesta kiinnostuneita. (H1.)

Haastatteluissa nousi vahvasti esille Venäjän nopea muutos viime vuosikymmenien aikana (mm. 

H1). Muutos sulkeutuneesta Neuvostoliitosta nykypäivän Venäjäksi on ollut nopea, ja Venäjä 

on kansainvälistymässä voimakkaasti (H1 & H4). Yksi haastateltavista koki, että Venäjä ei ole 

asettunut poliittisesti, liiketaloudellisesti eikä kulttuurisesti, vaan koko maa on jatkuvassa 
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muutoksessa (H3). Kaiken kaikkiaan Venäjä nähtiin länsimaisena maana, etenkin Euroopan 

puoleinen Venäjä ja Siperia (H3).

 ” No mulla on itsellä se kokemus vuodesta –99. Mä menin sinne silloin, kun 

siellä pidettiin tatuoituja ihmisiä vankilasta karanneina ja kaikki niin kuin 

kummalliset vaatteet – jos vaikka joku tämän hetken hipsteri olisi mennyt –99 

Pietarissa kadulle niin sen perässä olisi juostu ja kyselty, että kuka sä olet 

ja oletko sä joku maailman tähti ja näin. Niin siihen nähden niin kuin nyt 

viimeksi kun mä juuri tulin Pietarista, niin mulla oli sellainen olo, että mä 

olen tullut Barcelonasta tai jostakin keski-Euroopan mageesta kaupungista. Se 

on valtavan nopea se muutos siihen aika Eurooppalaiseksi kaupungiksi.” (H2)

Tapahtunut radikaali muutos koettiin sekä haasteeksi että mahdollisuudeksi. Toisaalta Venäjän 

nähtiin olevan jälleen sulkeutumassa nopean avautumisen jälkeen, ja sen koettiin olevan 

menossa jopa hieman taaksepäin (H3 & H4). Sulkeutumisen nähtiin tapahtuvan niin poliitti-

sesti, yhteiskunnallisesti kuin sosiaalisestikin. Vanhat ja uskonnolliset arvot ovat saaneet jalan-

sijaa ja ilmapiiri on muuttunut konservatiivisemmaksi. (H3.) Arvomaailman koettiin olevan se, 

joka muuttuu kaikkein hitaimmin (H4). Yksi haastateltavista nosti esille sen, että juuri tämänkin 

takia on tärkeää, että Venäjälle mennään ja siellä toimitaan. Mennään ikään kuin hiukan häirit-

semään ja sekoittamaan pakkaa niin, että maa ei pääse täysin sulkeutumaan ja eristäytymään 

ympäristöstään. (H3.)

Kaikki haastateltavat nostivat esille henkilökohtaisen huolensa Venäjän tämän hetkisestä poliit-

tisesta tilanteesta ja sen suunnasta. Yksi haastateltavista muisteli yhden Aleksanteri Instituutin 

tutkijan sanoneen, että Venäjällä on menossa tällä hetkellä Neuvostoliiton restaurointi (H2).  

4.2.1 Moskova vs. Pietari

Haastateltavat näkivät, että usein Venäjästä puhuttaessa puhutaan vain joko Pietarista tai 

Moskovasta. Venäjä on kuitenkin todella iso maa ja täynnä miljoonakaupunkeja. Yksi haastatel-

tavista totesikin, että Moskova on eri kuin Pietari ja muut alueet sekä sama toisin päin (H1). 

Venäjän markkinoille menoa suunniteltaessa tulisikin tehdä itselle selväksi se, mihin ollaan 

ensisijaisesti suuntaamassa (H1). 



60

Kaksi haastateltavista nosti esille Moskovan ja Pietarin välillä vallitsevan ”kilpailun” (H1 & H3). 

Toinen heistä näkikin, että Pietarilaisten sydän voi sykkiä enemmän jopa Suomeen päin kuin 

Moskovaan (H1). Sama haastateltava vertasi Moskovan ja Pietarin välistä tunnelmaa Barcelonan 

ja Madridin välillä olevaan jännitteeseen. Pietarin markkinoiden kautta Moskovaan pyrkiminen 

nähtiinkin haasteelliseksi, sillä moskovalaiset eivät halua pietarilaisia (H3). Yksi haastateltavista 

pohtikin, että voisi olla paikallaan pyrkiä jonkin muun miljoonakaupungin markkinoille ensin ja 

sitä kautta myydä itseään Moskovaan, jossa läpilyönti on todella vaikeaa. Eli ensin tehdä isot 

jutut jossakin muualla Venäjällä ja sitten vasta pyrkiä Moskovan markkinoille. (H3.)  

Moskovan ja Pietarin eroista puhuttaessa yksi haastateltavista näki, että kulttuuri on Pietarissa 

ja raha Moskovassa (H1). Pietarissa toimiminen on suomalaisille helpompaa, koska siellä on 

paljon muitakin suomalaisia, mistä voi olla apua esimerkiksi verkostoja rakentaessa ja partne-

reita etsiessä (H3). Pietari koettiin myös selkeämmäksi, rauhallisemmaksi ja yksinkertaisem-

maksi kuin Moskova, joka on aivan valtava (H2). 

 ” Siellä (Moskovassa) sitten tosiaan täytyy tuntea kyllä joku ihminen, joka sitten 

auttaa, koska muuten sä saatat seisoa viikon ihan väärässä paikassa.” (H2)

Tutkimuksessani kävi ilmi, että fyysinen läsnäolo Venäjällä ja eritoten Moskovassa ja Pietarissa 

on elintärkeää onnistuvan kulttuuriviennin takia. Sitä kautta luodaan suhteita ja saadaan asiat 

ylipäätään etenemään. (mm. H2 & H3.) Fyysisestä paikalla olon keskeisyydestä on esimerkkinä 

Nokia, jonka epäonnistumista USA:n markkinoilla on perusteltu monin syin. Yhdeksi keskei-

simmäksi syyksi on kuitenkin nostettu Nokian riittämätön läsnäolo Silicon Valleyssä, joka on 

maailman internet-toimintojen kehittämisen keskus (Kenney & Pon 2011, 8). Innovaatioiden ja 

niiden takana olevien verkostojen luonnissa ja ylläpitämisessä sääntönä tuntuukin olevan vanha 

tuttu ”location, location, location”. 

Samoista asioista puhutaan Niconor Oy:n (2006, 20) tekemässä selvityksessä, jossa todetaan, 

että yleispätevänä sääntönä Venäjälle mentäessä ja siellä toimittaessa on se, että Venäjällä 

toimivia yrityksiä on pystyttävä palvelemaan paikan päällä, ja tämä koskee niin kulttuurialoja 

kuin muitakin toimialoja. On löydettävä jokin yritys tai organisaatio, joka pystyy tarjoamaan 

palveluita sekä laskuttamaan niitä paikan päällä, jos oma organisaatio ei siihen pysty. 
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4.2.2 Suomi-kuva

Haastateltavat nostivat esille Venäjällä vallitsevan positiivisen mielikuvan Suomesta sekä 

tietynlaisen brändimielikuvan siitä, että asiat osataan hoitaa ja muun muassa tarjotut palvelut 

ovat laadukkaita (H5). Suomen ei kuitenkaan koettu olevan varsinaisesti trendin huipulla, vaan 

venäläiset näkevät esimerkiksi Tukholman mielenkiintoisempana ja trendikkäämpänä kuin 

Helsingin (H5). Suomi on venäläisille pohjoinen, ihan helposti tavoitettava matkailumaa, mutta 

ei erityisen kiinnostava. Suomi on vielä pohjoisempana kuin Pietari, joka on Venäjän pohjoinen 

pääkaupunki (H4). Moskovasta lennetään Suomen yli Lontooseen ja muualle Eurooppaan (H1). 

Yksi haastateltavista totesikin, että venäläiset kokevat Euroopan olevan enemmänkin yhtä kuin 

Saksa, Ranska, Englanti ja Italia (H4). Pietarilaiset ovat kuitenkin kiinnostuneita Suomesta. 

Etenkin Suomen luonto, puhtaus, rauha, hiljaisuus ja ekologisuus kiinnostavat heitä. (H2.) 

Suomalaisilla toimijoilla voisikin olla mahdollisuuksia juuri Pietarin alueella tai pohjoisempana 

rajan lähettyvillä (H1).

Yksi haastateltavista kertoi esimerkin siitä, kuinka hänen kollegansa oli Itä-Venäjällä käydessään 

törmännyt tilanteeseen, jossa Ruotsi ja Sveitsi oli sekoitettu toisiinsa (Shvetsija = Ruotsi ja 

Shveitsarija = Sveitsi). Haastateltava arveli tämän johtuvan heidän vähäisestä kiinnostukses-

taan Eurooppaa kohtaan, sillä he käyvät kauppaa vain Kiinan kanssa. Haastateltava totesikin 

Euroopan olevan heille kaukainen ja kuolemassa oleva alue. (H3.)

Yksi mielenkiintoisimmista haastatteluissa nousseista asioista oli näkökanta suomalaisuuteen 

ja sen brändäykseen. Yksi haastateltavista näki, että yksi mahdollisuus voisi olla se, että enää 

ei korostettaisikaan Suomea ”Made in Finland” tai ”Finnish Brand”, vaan toiminta voisi olla 

kansain välistä niin, että tuote olisikin esimerkiksi venäläinen, mutta osaaminen siihen tai johon-

kin sen osaan tulisi Suomesta. Tämä tarkoittaa yhdessä tekemistä ja oppimista. Me voisimme 

ottaa Suomessa oppia esimerkiksi Moskovassa sijaitsevasta Gorki-puistosta ja taas vaihtoehtoi-

sesti tarjota sinne meidän osaamista kaupunkisuunnittelussa. (H3.) 

 ” Suomalaisien pitäisi ymmärtää, että Suomi ei ole kauhean kiinnostava 

maana maailmassa, että miksi me ei voida viedä venäläistä? Koska se kiin-

nostaa maailmalla paljon enemmän kuin joku suomalaisuus. Eli miksi pitää 

viedä suomalaista makkaraa? Miksi ei voi viedä venäläistä makkaraa? Miksi 
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ei voi kehittää borssi-keitosta hyvän tuotteen ja viedä sitä maail malle? Suoma-

laisyritys sen sijaan, että se olisi venäläisyritys, joka vie.” (H3)

Kaksi haastateltavista nosti spontaanisti esille Aamu Songin ja Johan Olinin tekemän Venäjän 

salat -projektin, jossa suunnittelijapariskunta matkasi pitkin Venäjää asenteella, että ”näyttäkää 

ja opettakaa te meille”. Tämän pohjalta he muotoilivat uudelleen perinteisiä venäläisiä tuotteita. 

Haastateltavien mielestä tämä on oikeanlainen lähestymistapa kansainväliseen yhteistyöhön. 

(H2 & H3.) Aamu Song ja Johan Olin ovat tehneet Venäjälle kaksi matkaa vuosian 2011 ja 2013, 

joiden pohjalta on syntynyt ”Secrets of Russia” part I ja part II. Matkojen pohjalta syntyneet 

tuotteet ovat olleet esillä Kiasmassa Helsingissä ja Borey Art Centerissä Pietarissa. (COMPANY 

2013.)

Kuva 16. ”Secrets of Russia” (part II) -tuotteet; HOHLOMA-tuoli. (COMPANY 2013)
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Kuva 17. ”Secrets of Russia” (part I) -tuotteet; Cheers Bear / Na Zdorovya Medvedi.  

”A bear that cheers you up”. (COMPANY 2013)

Kuva 18. Aamu Song työskentelemässä. (COMPANY 2013)
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4.3 Perusedellytykset Venäjällä toimimiseen

Venäjän nopeasta muuttumisesta ja länsimaalaistumisesta huolimatta kaikissa haastatteluissa 

nousi vahvasti esille venäjän kielen osaamisen tarve. Se koettiin välttämättömyydeksi ja edelly-

tykseksi Venäjällä toimimiseen. Yksi haastateltavista vertasi sitä siihen, että menee englannin-

kieliseen maahan eikä puhu englantia (H4). Jos ei itse hallitse venäjän kieltä niin silloin kannat-

taa haastateltavien mielestä palkata osaava tulkki tai assistentti. Se on normaalia Venäjällä, ja 

venäläiset ovatkin tottuneita tulkkien läsnäoloon. (H1 & H2.) 

Haastateltavat tekivät selkeän eron ”nuoren sukupolven” ja ”neuvostoajan ihmisen” välille. 

Rajan veto iällisesti näiden eri sukupolvien välille oli haastatteluissa 25–40-vuotta, tarkoittaen, 

että alle kyseisen iän olevat ovat mieleltään ja ajatusmaailmaltaan eri maailmaa kuin yli tuon iän 

olevat ihmiset (H1). 

Kielitaidon koettiin olevan parempi nuoremmalla sukupolvella, ja heidän kanssaan toimiessaan 

voi pärjätä pelkällä englanninkin kielellä. Yksi haastateltavista teki jaon myös maaseudun ja 

kaupunkien välille (H4). Hän koki kielitaidon olevan parempi kaupungeissa kuin maaseudulla. 

Yleisesti englannin kielen kanssa oli ongelmana se, että vaikka sitä opiskellaan kouluissa, niin 

sitä ei kuitenkaan pahemmin käytetä eikä siihen törmää Venäjällä. Esimerkiksi TV-ohjelmat 

ovat dubattuja. Haastateltava kertoi esimerkin siitä, kuinka muutama vuosi sitten Moskovassa 

oli mainostettu alennusmyyntiä sanalla ”sale”. Tämä oli johtanut yleiseen keskusteluun sekä 

lopuksi aluehallintoon johtaneeseen kyselyyn, että miksi se on englanninkielellä. (H4.)

Ihmisten jakautuminen neuvostovallan aikana aikuisena olleisiin ja sen jälkeen aikuistuneisiin 

koettiin haasteeksi heidän erilaisen käyttäytymisensä vuoksi. (H1 & H2.) Nuori sukupolvi 

koettiin avoimemmaksi ja ennakkoluulottomaksi kuin vanhempi sukupolvi, jossa elää yhä 

Neuvostoliiton aikaiset muistot (H1). Nuoremman sukupolven koettiin myös kyseenalaistavan 

asioita (H4). Tätä sukupolvijakoa kuvaa hyvin yhden haastateltavan antama esimerkki.

 ” Kun me esimerkiksi pyydettiin siellä kaikkia niitä tuolla näyttelyssä käyneitä, 

että voisitteko te kirjoittaa vieraskirjaan jotain kommenttia, niin voi sanoa, 

että alle kolmekymppiset joo ilman muuta ja ne kirjoitti sitten vuolain sanoin 

kaiken laisia. Ihmiset jotka näyttivät noin nelikymppisiltä ja vanhemmilta, 

kukaan ei suostunut laittamaan nimeään. Ei kukaan. Kategorisesti.” (H1)
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Toisaalta sama haastateltava koki, että nuoremman sukupolven kanssa voi olla ongelmia käyt-

täytymisen ennakoimisessa, koska he eivät ole enää vanhoja neuvostoajan venäläisiä, mutta 

eivät eurooppalaisiakaan (H1). 

 ” He voivat käyttäytyä tänään yhdellä tavalla ja huomenna aivan toisin.” (H1)

Haastateltavat nostivatkin vahvasti esille yllätyksien määrän ja asioiden ennakoimattomuuden 

toimiessa Venäjän markkinoilla. Kaikkeen on varauduttava. 

Kaksi haastateltavista puhui myös rohkeudesta ja sen tärkeydestä toimiessa Venäjän markki-

noilla. Tarkentaessani käsitettä sain vastaukseksi rohkeuden olevan muun muassa ei-tyypillisien 

toimintatapojen tunnistamista. Ei myöskään pidä jäädä jumiin omiin uskomuksiinsa ja vanhoi-

hin tapoihinsa, vaan pitää pystyä hylkäämään oma kulttuuritaustansa ja uskomukset siitä, mikä 

on oikein ja mikä väärin. Pitää olla avoin kaikkea kohtaan. Lisäksi haastateltavat näkivät, että 

pitää olla rohkeutta tarttua tilanteisiin ja hoitaa ne. Se voi vaatia tunteiden näyttämistä ja jopa 

huutamista, mutta sitä ei pidä pelästyä. Se on ihan sallittua ja Venäjällä ollaan totuttu siihen. 

(H5 & H2.) 

Muita haastatteluissa esille nousseita välttämättömiä asioita Venäjälle mennessä olivat riittävä 

aika ja raha. Kuten yksi haastateltavista totesi, että esimerkiksi Moskova on niin suuri, että 

siellä voi ohjelmoida maksimissaan kaksi tapaamista per päivä (H3). Tämä voi olla yllättävää 

suomalaisille, jotka ovat tottuneet sukkuloimaan nopealla tahdilla pienissä kaupungeissa pala-

ve rista toiseen. Venäjälle menoon tulisi myös suhtautua pitkäjänteisesti eikä niin, että sinne 

mennään ja sieltä tullaan nopeasti pois (H4). Pitää siis olla riittävästä aikaa ja olla henkisesti 

varautunut siihen, että Venäjän valloitus ei tapahdu helposti. Yhdeksi menestymistekijäksi nousi 

myös yrityksen johdon vahvuus ja sen keskeisyys, sillä Venäjällä ollaan totuttu ylhäältä päin 

tulevaan vahvaan johtoon, jonka pitää pystyä näyttämään kyntensä. (H3.) 

Yksi Venäjän markkinoille menemisen erityispiirre on haastatteluiden mukaan tarve venäläisen 

kulttuurihistorian tuntemukselle. Venäjän markkinoille pyrkiminen ilman venäläisen kulttuurin 

ja kirjallisuuden tuntemusta koettiin mahdottomaksi yhtälöksi. Haastatteluissa kävi ilmi, että 

venäläiset muun muassa lukevat paljon ja he keskustelevat esimerkiksi kirjallisuudesta hyvin-

kin avoimesti ja aktiivisesti. (H1 & H2.) Yksi haastateltavista totesikin, että venäläiset ovat 
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kulttuurikansaa suomalaisiin verrattuna (H5). Venäläiset myös tiedostavat tämän itse ja pitävät-

kin itseään merkittävänä kulttuurimaana ja asettavat itsensä aika kovalle lähtötasolle, joka voi 

olla haasteellinen Suomen kaltaiselle pienelle maalle (H4). 

 ” Siis täytyy tuntea kulttuurihistoria, että ei voi mennä Venäjälle tekemään 

asioita ja olla, että en tiedä kuka on Dostojevski. Se on vähän niin kuin sellai-

nen mahdoton yhtälö. Tämmöisiäkin mä olen nähnyt. Sivusta näen, että sua 

ei silloin kukaan oikeastaan sitten enää kauhean vakavasti ota, ellet sä ole 

ihan huippu omalla alallasi omassa maassasi.” (H2)

Tutkimustani tukevat muut tutkimukset, joissa on tullut esille samat teemat. Muun muassa 

Niconor Oy:n laajalle joukolle kulttuuritoimijoita teettämässä kyselyssä lähes kaikki toimijat 

kokivat Venäjällä toimimisen toiminnan laajentamisen esteiksi kielitaidon, Venäjän toiminta-

ympäristön tuntemuksen sekä kontaktien puutteen (2006, 8). Myös Vie osaaminen yhteis-

kuntaan – Venäjän ja itäisen Euroopan tuntemuksen uudet suuntaviivat -julkaisussa 

(2013) puhutaan kautta linjain samoista tarpeista. Etenkin Laukkanen (2013, 87) puhuu 

kyseisessä julkaisussa vahvasti Venäjän historian ja kulttuurin tuntemuksen tärkeydestä. 

Muita aikaisemmissa tutkimuksissa esille nousseita keskeisiksi koettuja (Kainulainen 2012; 

Ulkoasiainministeriö 2012) haasteita ovat muun muassa turvallisuus- ja viisumikysymykset, 

henkisen omaisuuden suojan puutteet, erot kulttuuri- ja taidekäsityksissä sekä venäläisen 

toimintakulttuurin tuntemus. 
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Oheinen kuva kiteyttää osuvasti Venäjän markkinoilla tarvittavat taidot.

AIVORIIHEN ANTIA

KOLME  VENÄJÄN JA ITÄISEN EUROOPAN  
ASIANTUNTIJAN TÄRKEINTÄ TAITOA

1. Kielitaito ja kulttuurintuntemus
2. Oikea asenne ja joustavuus
3. Oman alan substanssiosaaminen

Jokeri:
Laulutaito yhdistettynä vahvaan fysiikkaan

Kuva 19. Venäjän markkinoilla tarvittavat taidot. (Tenhio 2013, 116)

Lista on tärkeä, sillä tällä hetkellä vain 2 % suomalaisista puhuu Venäjää (Kuokkanen 2013, 97). 

Enää ei siis Jokeri-kohta riitä, vaan Venäjän markkinoilla toimittaessa tarvitaan laaja-alaista, 

oman toimialankin rajojen ulkopuolista, kulttuurista ja taloudellista osaamista. Suomen pankin 

ekonomistina työskentelevä Korhonen (2013, 101–102) näkeekin, että ”itseoppineiden kauppa-

ratsujen” aika on ohitse, ja Venäjän talouskasvun tuoma kilpailu lisää painetta Venäjän-kaupan 

ammattilaisille. 

Kielestä puhuttaessa yksi haastateltavista totesi osuvasti, että tämän kielikysymyksen voisi jo 

pistää omaan arvoonsa, koska me tiedetään asia eikä sitä pidä pelätä. Pitää vain palkata henkilö, 

joka puhuu venäjää, jos ei itse puhu. (H1.) Kulttuurivientiä suunniteltaessa on kuitenkin hyvä 

huomata, että esimerkiksi teatterin kanssa vastaan tulee helposti kielimuuri, jos mietitään, 

että suomalaisen teatterin katsojina ovat venäläiset kuluttajat (H4). Kieli ei näin ollen ole vain 

yksisuuntainen haaste.
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Edellä esitetyt haastatteluissa esille nousseet näkemykset Venäjällä toimimisen perusedelly-

tyksistä ovat järkeenkäypiä sekä linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa. Kieli voidaan nähdä 

haasteena, mutta toimivien yhteistyösuhteiden kautta pystytään varmasti löytämään tarvittavaa 

kielitaitoa. Yllätyksellisyys, sukupolvien ero sekä markkinoiden jatkuva liikkeellä olo puhuvat 

hereillä olemisen puolesta. Tähän sopii palvelumuotoilulle tyypillinen iteratiivinen eli jatkuva 

suunnitteluprosessi, jolla pyritään jatkuvasti vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. 

4.4 Viennin suunnittelu

Tarjonnan suunnittelussa tulisi haastateltavien mielestä olla tarkka, eikä Venäjälle kannata 

lähteä vain kokeilemaan, vaan viennin tulee olla hyvin suunniteltua ja valmisteltua. Haastat-

teluissa esille nousseita ”kuumia aloja” olivat matkailu, konsultaatio sekä muu ”aivovienti” ja 

palveluvienti. 

Yksi haastateltava totesi, että ei välttämättä lähtisi tällä hetkellä viemään Venäjälle mitään 

tavaraa johtuen tullin byrokratiasta ja tavaroiden lisensoinnin vaikeudesta. Sen sijaan hän 

ottaisi selvää, mitkä ovat mahdollisuudet kyseisen tavaran valmistamiselle Venäjällä. Tästä  

on hyvänä esimerkkinä Moomin Characters, joka toimii näin. (H3.)

Haastatteluissa myös nousi esille Venäjän markkinoilla vallitseva kova kilpailu, jota ei pidä 

missään nimessä aliarvioida (mm. H3). Yksi haastateltavista myös totesi, että ei pidä myöskään 

kuvitella, että me täällä Suomessa osaisimme jotakin paremmin kuin he siellä (H1). 

 ” Ja siellä suomalaisilla on tyypillistä aliarvioida se kilpailutilanne siellä. 

Suomalaiset tykkää, että se on joku sellainen perifeerinen maa, että on erittäin 

kilpailtu markkina ja erittäin nopeasti muuttuva ja nopeasti toimiva.” (H3)

Yksi haastateltavista vertasi Moskovan markkinoille menoa yhtä haasteelliseksi kuin menoa 

New Yorkin markkinoille (H3). Toinen haastateltavista totesikin, että pietarilaiset ovat nähneet 

jo kaiken ja he katsovat tällä hetkellä paljon enemmän esimerkiksi New Yorkiin ja Pariisiin kuin 

Helsinkiin. Venäjältä löytyy kaikki samat kaupat kuin meiltäkin, ja venäläiset käyvät Suomessa 

ostoksilla vain sen takia, että meillä on täällä halvempaa. Tämän vuoksi Venäjälle meneminen 
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vaatii tarkkaa suunnittelua, eikä Venäjän markkinoille pidä pyrkiä heppoisin sisällöin. (H2.) 

Samainen haastateltava kertoi, että Bali on tällä hetkelle pietarilaisille ja moskovalaisille luovan 

talouden ammattilaisille se paikka, jossa tehdään freelance-työrupeamia, ja josta lähetellään 

palmujen alta sähköpostia.

Kovan kilpailun nähtiin jatkuvan myös työntekijöihin saakka, eli hyvistä työntekijöistä on kova 

kysyntä, ja heidän sitouttamisensa tulee tehdä perusteellisesti (H3). Toisaalta esimerkiksi koulu-

tuksen tarjoaminen työntekijöille voi johtaa siihen, että koulutat henkilön, joka sitten siirtyy toiselle 

työnantajalle. Yksi haastateltavista kokikin, että työntekijät vaihtavat työpaikkaa surutta. (H3.) 

Kova kilpailu, niin tarjonnan kuin tekijöidenkin suhteen, on ilmeinen Venäjän markkinoilla. 

Kilpailua ei kuitenkaan pidä mielestäni pelästyä, vaan enemmänkin tulisi keskittyä siihen, 

kuinka tähän kilpailutilanteeseen vastataan ja kuinka luodaan uniikkeja palvelu- ja tai tuote-

kokonaisuuksia. Tässä kohdin asiakkaan tarpeiden tunnistaminen on elinehto ja sama pätee 

mielestäni myös työntekijöihin ja heidän tarpeidensa tunnistamiseen. 

4.4.1 Paketointi

Paketointi ja sen tarpeellisuus nousi vahvasti esille haastatteluissa. Kaksi haastateltavista nosti 

paketoimisen keskeiseksi kohdaksi SDT-työkalua käyttäessäni. Yleisesti haastateltavat perään-

kuuluttivat monien toimijoiden yhteistyötä ja sitä kautta elämyksien tarjoamista. Yksi haasta-

teltavista totesikin osuvasti, että venäläismatkaajat eivät tule Suomeen vain siksi, että täällä on 

hotelleja (H5). Uotila (2011, 27) tukee tätä näkemystä omassa raportissaan, jossa hän toteaa, 

että kulttuuri- ja matkailutoimijoiden verkostoituminen on niukkaa. Tutkimuksista on tullut 

esille, että venäläiset ihmettelevät, mikseivät suomalaiset osaa paketoida tarjontaa ja miksei 

low season -ajattelua käytetä hyväksi (H3). Meidän tulisikin aktiivisesti pyrkiä tarjoamaan 

uudenlaisia elämyksiä ja kokemuksia venäläismatkailijoille. He haluavat mennä ja ostaa sekä 

ovat aktiivisempia kuin suomalaiset. (H2.) 

Paketoinnista puhuttaessa haastatteluissa nousi esille muutamia esimerkkejä.

 ” No hyvä esimerkki oli, kun meillä oli Musiikkitalossa yksi seminaari, niin me 

puhuttiin Sibeliusakatemian kanssa, joka on sijoittunut sinne. Esimerkiksi 

yhdessä talossa on kolme eri isoa toimijaa. Orkesteri, Sibelius akatemia, jossa 
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on opiskelijat, ja sitten esimerkiksi akatemialla, Sibelius akatemialla, on vielä 

Järvenpäässä jossakin joku koulutuskeskus tai joku tällainen. Siinä on jo 

selkeä paketti. Tuodaan se venäläinen. Ensinnäkin se, että Musiikkitalon 

väki, markkinointiväki ei silloin ollut kovin innostunut ajattelemaan, että 

venäläiset olisivat jotakin erityisyleisöä, jota tarvitsisi houkutella heille. Koska 

silloin se Musiikkitalo oli vasta avattu ja sen myynti kapasiteetti oli täynnä 

95-prosenttisesti. Se aiheuttaa sen, että ei ajatella, että tarvitsisi kolmen neljän 

vuoden kuluttua. Niin, voi olla, että se uutuuden viehätys laskee ja sitten 

onkin yhtäkkiä, että miksi me ei voitais – nyt voitaisiin ottaa niitä venäläisiä 

tänne konserttiin. Niin silloin niille voisi myydä tällaisen ihan oman talon 

sisälläkin mietityn asian, että mitä siihen lippuun sen lisäksi vielä voisi lait-

taa. Käynnin siellä Järvenpäässä siellä koulutuskeskuksessa, yöpymisen siellä 

ja suomalaisen illallisen, koska ne haluaa tosi paljon suomalaista ruokaa 

maistaa.” (H3)

Toinen haastateltava kertoi kokemuksestaan, jossa he olivat tehneet yhteistyötä venäläisten 

matkailutoimistojen ja matkanjärjestäjien kanssa, joiden oli tarkoitus myydä suomalaisia 

matkailu palveluita. Matkailutoimistot ja matkanjärjestäjät olivat heti kysyneet, että mitä nähtä-

vää ja koettavaa siellä alueella on. Tarve kokonaispaketeille ja kulttuuripalveluiden linkitykselle 

oli siis selvästi nähtävissä. Ei riittänyt, että vuokrataan pelkkä mökki, vaan piti tarjota jotakin 

muutakin, mikä on se vetovoima ja houkuttelevuustekijä. (H4.)

Yksi esille nousseista esimerkeistä oli, että kun venäläinen tulee Suomeen kolmeksi päiväksi, 

niin hän haluaa nähdä sekä kaupunkia että maaseutua. Tämän lisäksi hän haluaa käydä 

museossa, konsertissa, kalastamassa sekä mahdollisesti myös vierailla musiikkifestivaaleilla. 

Tällaista pakettia ei kuitenkaan ole saatavilla. Esimerkin antanut haastateltava koki, että venä-

läinen ei yleensä ole seikkailijamatkailija, vaan he haluavat kaiken valmiina. Tämä vaatii suoma-

laisista yhteistyötä sekä myös hintajoustoa. Tulisikin miettiä, kuinka voitaisiin myydä enemmän, 

mutta hiukan halvemmalla. (H3.) 

On huomattava, että kulttuuri limittyy monin paikoin vahvasti ja jopa huomaamattomasti matkai-

luun, koska sitä tuotetaan ympäristöissä, jossa matkailu on suuressa roolissa (Uotila 2011, 

6). Yksi haastateltavista mainitsi, että olisi kuitenkin paikallaan tutkia ja selvittää se, tuleeko 

matkailija Suomeen juuri esimerkiksi Savonlinnan Oopperajuhlien vuoksi vai vieraileeko hän 
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vain siellä, mutta matkan päätarkoituksena onkin ollut luontomatkailu. Tulisi siis selvittää, mikä 

on ollut matkan keskeisin tarkoitus ja mitä ollaan saatu myytyä siihen päälle ja lisäksi. (H4.)

Venäläiset käyttävät edelleenkin paljon matkatoimistoja ja hakevat paketoituja matkoja ja 

kokemuksia (H3). On myös todettu, että venäläisillä on tarve siihen, että he voivat paikan päällä 

katsoa ja valita palveluita. Haastatteluissa kuitenkin nousi esille, että ostokäyttäytymisissä ja 

paketointitarpeissakin on eroja Venäjällä. Pietarilaiset ovat tottuneempia varaamaan suoraan 

netistä tai puhelimitse. Moskovalaiset taas käyttävät matkatoimistoja, koska se on luotettavam-

paa sitä kautta. Paketit myös vastaavat kiireisen elämän tarpeisiin, jossa viikot tehdään lujasti 

töitä ja viikonloppuina lähdetään minilomille, joilla halutaan lyhyessä ajassa kokea ja nähdä 

mahdollisimman paljon. (H4.) 

Paketoinnissa tulisi myös hakea ostamisen helppoutta ja henkilökohtaisempaa palvelua 

pelkän fasiliteettien tai ympäristön tarjoamisen sijasta. Ostamisen helppous nousi esille 

myös SDT-työkalun avulla. Yhden haastateltavan mielestä tulisi miettiä, mitkä ovat asiakkaan 

ostoprosessissa sellaisia paikkoja, joissa tulee olla läsnä (H5). Esimerkiksi kuinka päästä ABC-

huoltoasemille, joissa venäläiset joka tapauksessa käyvät tankkaamassa (H5). Ostamisen help-

pous ja sitä kautta palvelukokonaisuuksien rakentaminen ovat myös erittäin tärkeitä kriteereitä 

mietittäessä verkostoitumista. 

 ” Toisaalta myöskin verkostoitumisen sijaan puhuisin enemmänkin palveluiden 

konseptoinnista, palvelukokonaisuuksien rakentamisesta. Mitä me katso-

taan monesti aika nurkka suuntaisesti tai liian pienesti käytännössä täällä 

Suomessa. Me ei mahdollisteta sitä ostamisen helppoutta.” (H5)

Paketointia olisikin hyvä ajatella myös oman työn, ajan ja rahan suhteen. Eli kun Venäjälle 

lähde tään, niin sinne ei lähdetä vain yhden pienen jutun vuoksi, vaan esimerkiksi omaan 

taidenäyttelyyn voisi pyrkiä paketoimaan rinnalle luentoja ja vaikka konsertteja. Lisäksi koko-

naisuutta olisi hyvä pyrkiä näyttämään ja tuomaan esille mahdollisimman monessa kohteessa 

Venäjällä. Tässä korostuu verkostojen ja partnereiden tärkeys. (H3.)

Samoista paketoimisen tarpeista puhuu Kainulainen, joka näkee, että enää ei puhuta 

vain tuotteista tai palveluista, vaan yritysmaailma on siirtynyt kokemusten tuotteistami-

seen (Kainulainen 2012, 43). Yksittäisien tavaroiden ja palveluiden tarve on poistunut 
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kokonais valtaisien ratkaisujen tieltä. Yritysten onkin pystyttävä tarjoamaan kokonaisratkaisuja 

ihmisten tarpeisiin sekä osattava paketoida ja konseptoida ne tarpeita vastaaviksi paketeiksi ja 

elämyksiksi. Kyvykkyys tuottaa juuri elämyksellisiä palveluita ja kokonaisuuksia nousee tulevai-

suuden kilpailutekijäksi. (Kainulainen 2012, 35.) Tällöin tarjoaja muuttuu järjestäjäksi ja 

asiakas vieraaksi. Näin synnytetään elämyksiä ja myydään elämäntapaa, jossa konkreettinen 

tuote on vain symboli valitulle elämäntyylille. (Sotarauta ym. 2003, 17.) Kainulainen (2012, 

77) toteaakin, että moni alaisien palveluinnovaatioiden luominen on suomalaisien luovien alojen 

haaste. On huomattava, että palvelualat tulevat lähenemään toisiaan ja sitä kautta esimerkiksi 

matkailupalvelut linkittyvät kulttuuriin. Palveluista tulee näin kokonaisvaltaisia, Sotaraudan ym. 

mainitsemia elämyksiä.

Palveluiden tarjoaminen ja niiden liittäminen fyysisiin tuotteisiin antaa lähes rajattomat 

mahdol lisuudet. Tuulaniemi toteaakin teoksessaan (2011), että liiketoimintaa laajennettaessa 

on hyvä muistaa, että aineettomiin palveluihin voi aina lisätä tavaroita ja tavaroiden ympärille 

voi aina lisätä palveluita. Näin liiketoiminnan laajentamisen mahdollisuudet kasvavat aivan 

uusiin ulottuvuuksiin ja päästään tilanteeseen, jossa uniikin arvon luominen onnistuu vain 

ymmärtämällä asiakkaan eli käyttäjän tarpeita. (Tuulaniemi 2011, 19.)

Paketoinnin tarpeesta puhutaan myös Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen raportissa (Ahvenainen 

ym. 2010, 26), jossa puhutaan ”yhden luukun periaatteesta”: asiakas asioi palvelun tarjoajan 

kanssa, joka toimii kuin orkesterin johtajana halliten koko palettia. Näin ollen markkinoiden 

seuraaminen, jatkuva kehittyminen sekä innovointikyky ovatkin tärkeitä piirteitä palveluntuot-

tajille, jotka pyrkivät säilyttämään jo olemassa olevat asiakkaansa sekä saamaan uusia asiakkaita 

(Miettinen 2011, 29). 

Venäläisille suunnattuja palvelukokonaisuuksia mietittäessä ja suunniteltaessa olisi hyvä 

huomata se, että käyttäjänä on yksittäisen ihmisen sijasta yhteisö, koska Venäjällä yhteisö ja 

ihmissuhteet ovat kaikki kaikessa. Yhteisö voi olla esimerkiksi perhe, mutta on huomattava,  

että perhe- ja sukukäsitys on Venäjällä paljon laajempi kuin mitä se Suomessa on. (H5.)
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4.4.2 Hinnoittelu

Haastatteluiden perusteella venäläiset ovat tottuneita siihen, että isoissa kaupungeissa, esi-

merkiksi Pietarissa, korkeakulttuurissa kuten baletissa ja oopperassa on hinnoittelusysteemi. 

Systeemissä on kaksi hintaa: oma hinta venäläisille ja toinen ulkomaalaisille. Näistä venäläisien 

hinta voi olla huomattavastikin edullisempi. (H4.) 

Hinnoittelua kannattaisi myös miettiä sen suhteen, että jos täällä Suomessa on jonakin aikana 

kapasiteettia vapaana, niin sitä voisi tarjota halvemmalla. Kesä on high seasonia jo suomalai-

sien omien lomienkin takia, mutta venäläisiä matkailijoita voisi yrittää houkutella enemmän 

Suomeen esimerkiksi keväisin ja syksyisin, jolloin myös tarjonta voisi olla edullisempaa. On 

kuitenkin hyvä huomata, että vaikka venäläiset ovat todella hintatietoisia, niin he kuitenkin 

käyttävät reippaasti rahaa ja heiltä voi pyytää ihan kunnon hinnan. (H3.) 

Haastatteluissa käyttämäni SDT-työkalun avulla esille nousi myös tarve skaalaamiseen eli 

mittakaavan muuttamiseen. Kaksi haastateltavista nosti tämän kahden tärkeimmän kohdan 

joukkoon. Kokemus oli, että liian usein tarjotaan vain yhtä versiota, kun skaalaamisella voisi 

tavoittaa uusia käyttäjäryhmiä uudella tavalla ja näin avata paljon portteja. (H5.) Tämä vastaa 

myös osaltaan hintakysymykseen, ja mielestäni olisikin tärkeätä pohtia, kuinka tarjota pienem-

min, suuremmin tai kokeiluversiota. 

 ” Skaalaaminen ja ostamisen helppous, se on ehkä se kaikkein, millä saa 

nopeita voittoja. Tai mitkä ovat taas sellaisia kriittisiä kohtia tällä hetkellä 

tuosta asiakkaan näkökulmasta.” (H5)

Niin kokonaispakettia, kuin hinnoitteluakin miettiessä, on hyvä muistaa, että kohderyhmiä on 

valtavasti ja niiden tarpeet ja odotukset poikkeavat toisistaan rajustikin. 

 ” Sen sijaan, että puhuttaisiin yhtenäisestä Venäjästä, että siellähän on paljon 

erilaisia ryhmiä, eri suuntiin menossa ja erilaisia trendejä siitä että mikä 

heitä nyt ja tulevaisuudessa kiinnostaa.” (H5)
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4.4.3 Tarinat

Haastatteluissa nousi selkeästi esille venäläisien tarinakulttuuri. Venäjä on tarinoiden maa ja 

siellä on suuria tarinan kertojia (H1). Asiat tulisi osata kertoa tarinallisemmin, eikä vain pelkin 

teknisin faktoin. Yksi haastateltavista totesikin, että voi olla vaikeata markkinoida esimerkiksi 

jotakin suomalaisen pitäjän kirkkoa, kun jo Pietarissa yksistään on pitkälti toista sataa kirkkoa. 

(H5.) Suomalaisten tulisikin pyrkiä kehittämään palveluistaan ja yrityksistään tarinoita ja 

viemään ne Venäjälle tarinat edellä (H1). Se olisi tärkeää myös Suomen imagon ja suosittelun 

kannalta (H5). Yksi haastateltavista pohtikin, että silloin ollaan jo vahvoilla, jos tarina iskee 

heihin (H1). Yhden haastateltavan näkemyksen mukaan venäläiset näkevät Suomen eksootti-

sena ja mystisenä paikkana. Meidän tulisi kuitenkin osata tarinallistaa itsemme. Hän myös koki, 

että olisi tärkeää osata kertoa Suomen ja Venäjän yhteisestä historiasta. (H5.) 

Yksi haastateltavista kertoi omasta kokemuksestaan, kuinka he olivat neuvotelleet elokuva-

tuotannosta isojen amerikkalaisien tuottajien kanssa. Tuohon aikaan Bond-elokuvia tehtiin 

Islannissa. Mielikuva Islannista oli, että siellä osataan ja se on luotettavaa. Myös Islannin 

myyttinen mielikuva toimi vetovoimana. Suomessa hintataso olisi kuitenkin ollut halvempi ja 

kuvauspäivätkin olisivat voineet olla pidempiä pitkien kesäpäivien ansiosta. Suomessa ei kuiten-

kaan osattu pakata eikä tarinallistaa omaa tarjontaa niin, että olisi saatu vahvoja suosittelijoita. 

Haastateltava kokikin, että tämä on iso kysymys Suomen kilpailunäkökulmasta. (H5.)

Yhden haastateltavan antama esimerkki on oiva kuvaus siitä kuinka kokonainen tapahtuma 

voidaan rakentaa tarinan ympärille. Tarinoita voidaan myös rakentaa yrityksistä, tuotteista ja 

palveluista. Tarinan avulla saadaan yhdistettyä eri palvelutuokiot ja näin nidottua kokemus 

eheäksi. Aiemmin esittelemäni termi narratiivi vastaa tällaista palveluiden tarinallistamista. 

Tuotteiden tai yrityksen tarinallistaminen taas menee lähemmäksi brändäystä. 

 ” Meillä on sellainen juju, että me päädyttiin, että me tehdään se (kulttuuri-

keittiö) niin kuin elokuva. Me rakennetaan koko nelipäiväinen tapahtuma 

niin kuin me tehtäisiin elokuvaa, että joka ikinen asia on ikään kuin… että 

vaate on jonkun suomalaisen suunnittelijan ja kaikki kupit mihin sä tartut 

ja kaikki, että sä tavallaan tulet johonkin sellaiseen valmiiseen kattaukseen. 

Sen lisäksi me tehdään siihen käsikirjoitus eli siellä ei tule tyhjiä hetkiä vaan, 

että me pyritään koko ajan siihen, että siellä tapahtuu jotain yllätyksellistä 
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tai että ne yritysesittelyt, jos sellaisia tulee, niin ne tapahtuu jotenkin yllättä-

vällä ja hauskalla tavalla. Me tehtäisiin paljon valoilla ja käytettäisiin jotain 

3D-asioita. Ettei ole mitään pöytiä, missä ihmiset esittelevät tuotteitansa vaan 

tämä on nyt se meidän rusina pullassa.” (H2) 

Venäjällä erittäin tunnettu suomalainen näyttelijä Ville Haapasalo on hyvä esimerkki tarinallis-

tamisesta brändäysmielessä. Hän on kertonut pitävänsä erittäin tarkkaa huolta julkisuuskuvas-

taan ja todennut elävänsä ”tarkkaan kirjoittamattoman brändikirjani mukaan”. (Demari.fi 2013.)

Toisaalta taas toimijat voivat rakentaa tarinoita myös omista kohderyhmistään ja pyrkiä sitä 

kautta ymmärtämään paremmin asiakkaitaan ja heidän tarpeitaan. Hyvä esimerkki tällaisesta 

asiakkaiden tarinallistamisesta on Rucola-projekti (Russian Consumer Latent Needs), jossa 

yksi haasteltavista oli ollut mukana. He loivat neljä erilaista matkailijaprofiilia (kohdebongari, 

löytöretkeilijä, viihdytettävä ja kesäasukas) ja kullekin profiilille tarkan asiakaskuvauksen ja 

tarinan. Tätä kautta he auttoivat projektissa mukana olleita yrityksiä suunnittelemaan parem-

min tarjontaansa sekä hahmottamaan kunkin asiakasryhmän ostoprosessia. (OSKE – Matkailun 

ja elämystuotannon klusteriohjelma 2013.)

Tarinallistamisen tärkeydestä puhuu myös Miettinen (2011), joka näkee, että palveluita tulisi-

kin rakentaa kuten tarinoita, jossa jokaisella yksityiskohdalla on merkitystä ja jossa jokainen 

valinta on viesti. Näin esimerkiksi ruualla tai työntekijöiden puhetyylillä on merkitystä, sillä 

niiden kautta rakennetaan palvelun tarinaa ja yrityksen brändiä. Tässä yhteydessä tarinalla tarkoi-

tetaan juonellista tapahtuminen sarjaa, jolla on selkeä alku ja loppu. Tämä tarinallistaminen on 

palvelun yhteen sitomista tarinan avulla. Tarinan pohjalta voidaan luoda kuvakäsikirjoitus, joka 

vertautuu palvelumuotoilun palvelupolku -käsitteeseen. (Miettinen ym. 2011, 111.)

Tähän voidaan myös linkittää luvussa 2.2.5 esittelemäni näkemys ekosysteemeistä ja narra-

tiiveista, joista puhuttaessa on mielestäni keskeistä huomioida se, että niiden toimintaan on 

yhtä monta näkökulmaa kuin on toimijoitakin. Oheinen mallikuva ekosysteemistä on nähtynä 

Savonlinnan Oopperajuhlien silmin. (Uotila 2011, 21–22.)
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Kuva 20. Esimerkki kulttuuriekosysteemistä. Case Savonlinnan Oopperajuhlat. (Uotila 

2011, 22)
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Uotila (2010, 22) erittelee Savonlinnan Oopperajuhlien toimijoiden funktioita ja suhteita 

seuraavassa kaaviossa:

Taulukko 2. Savonlinnan Oopperajuhlien toimijoiden funktioita. (Uotila 2010, 22)

Toimija Funktio Suhteen luonne ja kesto

Savonlinnan 

ammattiinstituutti

Lavastamo – lavasteiden 

tekemistä. Kausityövoimaa 

teknisiin tehtäviin

Sopimus (orgaaninen, 

tilapäinen)  

UUSI

OpeArt - Savonlinnan  

OKL

Taidekasvatus – opettajien 

kouluttamista oopperan ja 

teatterin soveltajiksi omassa 

työssään.

Yhteiskuntasuhde 

(missionaarinen suhde)  

UUSI

Palvelujen tuottajat 

(ravintolat, hotellit, 

risteilyt, matkanjärjestäjät, 

matkailupalvelu, golf yms.)

Tuottaa sellaisia palveluja, 

joita oopperaan tulevat 

tarvitsevat

Riippuvuussuhde 

(symbioottinen)  

MUUTTUMASSA

Mainostoimistot, viestintä-

toimistot, agentit yms. 

Tuottaa organisaation 

tarvitsemia palveluja

Sopimus (orgaaninen)  

JATKUNUT PITKÄÄN

Oma mielenkiintoni kohdistuu tässä ajatukseen siitä, kuinka nämä eri toimijoiden roolit vai-

kuttavat asiakkaan kokemukseen eli dialogien eepokseen, joiden pohjalta hän luo yhden oman 

dialoginsa, ja kuinka eri toimijoiden muodostamaan dialogia voitaisiin paremmin johtaa tavoit-

teenhakuisesti? On myös erityisen kiinnostavaa miettiä, miltä asiakkaan kuva näyttäisi ja ketä 

toimijoita siihen tulisi lisää, jos hän olisi mukana määrittelemässä tätä dialogia. 

4.4.4 Mausteet ja lisäarvotekijät 

SDT-työkalulla nousi esille tarve mausteisiin ja lisäarvotekijöihin. Tämä oli mielestäni yksi 

kiinnostavimmista ja myös tärkeimmistä esille nousseista asioista. Uskon, että pääsin kysei-

seen teemaan käsiksi ainoastaan SDT-työkalun avulla, mikä puhuu onnistuneesta työkalun 

kokeilusta.
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Yhdessä haastattelussa ilmeni, että venäläisillä on venäjänkielessä sana izjuminka, joka tar-

koittaa suomenkielessä ”rusinaa”. Tällä rusinalla he tarkoittavat jotakin pientä, erityistä juttua, 

”twistiä”. Se on verrattavissa suomenkielessä olevaan sanontaan ”kirsikka kakun päällä”. Sanan 

ja sen merkityksen esille nostanut haastateltava näki, että tämä ”rusina” tulee aina olla. Se on 

jokin pieni erikoisjuttu, joka tekee tavarasta tai palvelusta jollakin tavalla hiukan erilaisen. Hän 

myös pohti, että skandinaavinen pelkistetty linja voisi upota venäläisiin paremmin, jos siinä olisi 

se jokin ”rusina”. Haastateltava nosti esille myös venäläisen ornamentiikan ja koristeellisuuden, 

jota voisi käyttää hyväksi. (H2.) Haastatteluissa esille nousseet ajatukset lisämausteista puhu-

vat asiakkaan tuntemisen tärkeydestä. Mielestäni on todella keskeistä huomata, että lisämauste 

on aina tapauskohtainen eli samaa asiaa ei voi tarjota globaalisti ja eri kohderyhmille vaan se 

tulee aina räätälöidä tarpeita ja mieltymyksiä vastaavaksi.  

4.5 Kuluttajiin tutustuminen

Kaikki edellä esitetyt tulokset puhuvat kuluttajiin tutustumisen tärkeydestä. Miettinen (2011, 18) 

toteaakin, että ymmärtämällä asiakkaan tarpeita ja toiveita voidaan löytää uusia kaupallistami-

sen mahdollisuuksia. Näin asiakkaalle voidaan rakentaa uusia palvelukonsepteja sekä lunastaa 

arvolupaus vain ymmärtämällä ne tarpeet, joiden kautta arvolupaus lunastetaan (Tuulaniemi 

2011, 71). 

Kuluttajiin tutustumisesta puhuttaessa haastateltavilla oli vaihtelevasti kokemusta markkinointi-

tutkimuksista, living labeista sekä muista keinoista tutustua kuluttajiin. Yhteinen näkemys oli 

kuitenkin, että mahdollinen esitestaus tai pienemmällä mittakaavalla tehty lanseeraus olisi 

paikallaan. Muutamalla haastateltavalla oli jaettavina hyviä kokemuksia esitestauksesta ja sen 

toimivuudesta. 

Yksi haastateltavista kertoi kokemuksesta, jossa suomalainen yhtye oli esiintynyt paikallisessa 

radiossa ja ohjelman loputtua fanit, jotka olivat kuulleet heidät radiossa, olivat jo odottamassa 

radiostudion ovien ulkopuolella. Sama haastateltava puhui siitä, kuinka esitestaus tai pieni-

muotoinen lanseeraus on hyvä ja edullinen tapa katsoa, uppoaako oma tarjonta kohderyhmään. 

Samalla hän kuitenkin varoitti siitä, että ei kuitenkaan pidä sokeutua mahdollisesta menestymi-

sestä. (H1.)
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Toinen hieman erilainen testauskokemus oli matkailubloggareiden, jotka nähtiin omien kohde-

ryhmiensä ”lead usereina” eli edelläkävijäkäyttäjinä, käyttäminen palveluiden testauksessa ja 

kokemuksien keräämisessä. Esimerkkitapauksessa oli kutsuttu yksitoista bloggaria eri puolille 

Suomea kirjoittelemaan kokemuksistaan. (H5.) Bloggareiden käytöstä puhui myös toinen 

haastateltava, joka myös ehdotti, että heidän kutsumisensa Suomeen voisi olla oiva tapa saada 

näkyvyyttä, suositteluita sekä verkostoa (H4).  

Markkinointitutkimuksista ja niiden teettämisestä puhuttaessa nousi vahvasti esille näkemys siitä, 

että tietoa on jo paljon olemassa ja sitä on runsaasti saatavilla muun muassa netissä. Ei siis ole 

välttämätöntä lähteä teettämään omaa markkinointitutkimusta. (mm. H1 & H4.) Toisaalta yksi 

haastateltavista arveli, että venäläiset kuluttajat eivät ole tottuneita kuluttajatutkimuksiin samalla 

tavalla kuin suomalaiset, ja tämä voisi olla jopa eduksi kuluttajatutkimuksia tehdessä (H3).

Yksi haastateltavista kertoi olleensa mukana kilpailutuomaristossa, jossa arvioitiin kirjoitus-

kilpailutöiden satoa. Kilpailun järjestäjänä oli Fortum ja aiheena oli muun muassa ”Minun 

Suomeni”. Haastateltavan mielestä tämän tyyppiset kirjoitukset voivat olla oiva tapa tutustua 

kuluttajiin ja heidän mielikuviinsa ja toiveisiinsa. (H3.) 

Teki markkinatutkimusta tai ei, niin on kuitenkin huomattava se, että omaan alaan ja siihen 

liittyviin kulutustapoihin on hyvä tutustua perinpohjaisesti. Tähän voisi auttaa esimerkiksi alan 

ekspertin hankkiminen, jota konsultoida viennin suunnittelussa. (H2.)

 ” Kannattaa ottaa selvää kanssa ihan kaikista perusasioista, että onko jos tekee 

jotain vaikka esineitä, että mikä puu on siellä esimerkiksi roskapuu. Että jos 

sä teet jostain tietystä puusta, joka on täällä tosi magee niin se voi Venäjällä 

edustaa sitten jotain ihan muuta.” (H2)

Yksi haastateltavista antoi hyväksi esimerkiksi Savonlinnan Oopperajuhlat, joilla näyttää olevan 

asiakastuntemusta sekä näkemystä siitä, mitä kuluttajat haluavat. Heidän nettisivuiltaan nimit-

täin löytyy venäjäksi kaikki venäläisiä kiinnostavat asiat. (H3.)

Yhdellä haastateltavista oli selkeästi muita haastateltavia laajempi kokemus asiakasymmär-

ryksen hankkimisesta Venäjällä. Hän kertoi esimerkin projektista, jossa he olivat hankkineet 

asiakasymmärrystä syvähaastatteluiden ja sosiaalisen median avulla Murmanskin ja Pietarin 
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alueella. Hän koki, että he olivat päässeet syvähaastatteluiden avulla vahvasti kuluttajan arkeen 

käsiksi. Syvähaastatteluiden järjestämisessä ja haastateltavien löytämisessä oli suurena ja mer-

kittävänä apuna ollut venäläinen partneri. Ennen varsinaisia haastatteluita he olivat miettineet, 

mitä haastatteluissa tehdään. Tähän he olivat saaneet apua syvähaastatteluluotaintehtävistä, 

joita he olivat tehneet Suomi-talon tapahtumien yhteydessä ennen varsinaisia haastatteluita. 

(H5.) He siis ikään kuin esitestasivat ja sitä kautta muokkasivat haastatteluteemat kuntoon 

ennen varsinaisia haastatteluita. 

Sosiaalisessa mediassa he olivat hakeneet muun muassa matkan hankintaan liittyviä kokemuksia, 

pullonkauloja, hylkäämisen syitä, stereotypioita ja mitä kanavia matkustuspäätökseen liittyy. 

Tässä oli ollut apuna muun muassa syvämonitorointi, jossa he olivat analysoineet noin neljä-

sataa Suomeen liittyvää viestiä. Näistä viesteistä he tunnistivat erilaisia yhteisöjä, blogeja, 

keskustelufoorumeita ynnä muita. Kokemus oli ollut onnistunut ja siitä oli saatu hyviä tuloksia, 

jotka auttoivat ymmärtämään paremmin kuluttajia ja heidän tarpeitaan. (H5.)

Kaksi haastateltavista nosti esille ajatuksen siitä, että helpoin ja edullisin tapa tutustua markki-

noihin ja venäläisiin kuluttajiin on ottaa juna Moskovaan tai Pietariin ja mennä sinne paikan 

päälle johonkin suurista kauppakeskuksista tekemään omaa empiiristä havaintoihin perustuvaa 

tutkimusta. Se olisi hyvä ja pienellekin toimijalle mahdollinen tapa saada käsitys maan kulutus-

tavoista ja hintatasosta. (H1 & H2.) Pietarissa kannattaa tutustua kaupungin tarjontaan siellä 

ilmestyvän englanninkielisen lehden avulla. Lehdessä kerrotaan kaikista kaupungin tapahtu-

mista, ja sen avulla saa käsityksen siitä, mitä siellä on tarjolla. (H1.)

Tämä on tunnistettu tarve myös aiemmissa tutkimuksissa. Muun muassa luvussa 2.2 esittele-

mäni Rucksteinin ym. (2011, 143) arvon luonnin kolmen kohdan malli vaatii asiakasymmärrystä 

toimiakseen. Tässä kolmen kohdan mallissa sosiaalinen arvo on mielestäni erityisen kiinnostava 

näkökulma, koska sillä pyritään hahmottamaan niitä moninaisia rakenteita, joista muun muassa 

brändit rakentuvat. Ne rakentuvat sosiaalisesta arvosta taloudellista arvoa enemmän, koska 

ne ovat valintoja (Ruckenstein ym. 2011, 19). Tällöin tulee pyrkiä hahmottamaan niitä merki-

tyksellisiä eroja, joiden vuoksi ihmiset esimerkiksi valitsevat kalliimman vaihtoehdon tai ovat 

valmiita maksamaan jostakin palvelusta enemmän. Tällainen esimerkki on Heathrow’n lento-

kentälle rakennettu pikajunayhteys, josta kerroin luvussa 2.3.6. Koko Rucksteinin ym. (2011, 

143) mainitsema malli tulee kuitenkin mielestäni ymmärtää ja hallita. Vain ymmärtämällä näitä 

kaikkia kolmea näkökulmaa voidaan rakentaa kestäviä ja onnistuneita palveluita tai tuotteita. 
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Haasteena on kuitenkin se, kuinka näihin ehkä ihmiselle itsellekin tuntemattomiin ajatuksiin ja 

arvoihin päästään syvällisesti käsiksi. 

 ” Loppujen lopuksi me luullaan, että me pystytään palvelemaan venäläistä, 

mutta se meidän markkinointi ja se meidän palvelutarjonta eivät kohtaa 

pätkän vertaa sitä venäläisen asiakkaan tarpeita.” (H5)

4.5.1 Kulutustavat 

Haastatteluissa kävi ilmi, että Venäjällä arvostetaan tavaraa paljon enemmän kuin täällä 

Suomessa. Tavaroita ostetaan niiden ulkonäön perusteella ja tärkeintä onkin, että se mikä 

näkyy ulospäin, on kallista ja hyvännäköistä (H3). Asunnot voivat olla huonossakin kunnossa, 

koska ne eivät näy niin julkisesti ulospäin (H3). Erityisesti teknologia, vaatteet ja meikit ovat 

niitä asioita, joita ostetaan ja joihin panostetaan (H2). Hyvännäköisyys on keskeisessä roolissa 

myös pakkauksissa, ja niiden ulkoasuun sekä muuhun materiaaliin tulisi todella panostaa, sillä 

Venäjällä ollaan totuttu korkealaatuisiin painotuotteisiin ja hienoihin papereihin. Yksi haastatel-

tavista kokikin, että Venäjällä halutaan näyttää, jos ollaan rikkaita, toisin kuin Suomessa, jossa 

pyritään uppoamaan joukkoon. Hän kuitenkin myös epäili, että tämä koskee keskiluokkaa, kun 

taas ”ökyrikkaat” voivat pyrkiä peittämään sen jo hengenvaarallisuuden vuoksi. (H1.)

Kaksi haastateltavaa nosti esille myös ajatuksen siitä, että Suomessa ja muualla Euroopassa 

vallitseva trendikäs eko-ajattelu ei ole vielä pinnalla Venäjällä. Se näkyy hieman Pietarissa ja 

Moskovassa, mutta ei oikeastaan muualla. (mm. H3 & H1.)

Yksi haastatteluissa esille noussut mielenkiintoinen näkökanta oli, että nyt Euroopan kriisin 

aikaan muualla ihmiset yrittävät hillitä kuluttamistaan, kun taas venäläiset ajattelevat, että nyt 

pitää ostaa, koska huomenna ei ehkä enää saa. Eli käyttäytyminen on jopa päinvastaista. Sama 

haastateltava kuitenkin arvioi, että on mahdollista, että kulttuuri ja palvelut voivat olla niitä 

asioita, joissa muun maailman tapaa säästetään. (H4.)

Myös lapset nousivat esille puhuttaessa kulutustavoista. Ne ovat erityisessä asemassa 

Venäläisessä kulttuurissa ja heihin ollaan valmiita laittamaan rahaa ja aikaa. Yksi haastatelta-

vista kuvasikin, että vähän rikkaammissa piireissä lapset ovat ”accessories-tyyppisiä” eli heitä 
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puetaan ja puunataan (H2). Kaikkeen lapsiin liittyvään näyttääkin Venäjällä olevan hyvät mark-

kinat (mm. H1). Tämän puolesta puhuu jo sekin, että Venäjällä on lapsille muun muassa oma 

filharmonia ja muutenkin lastenkulttuuri on todella runsasta ja rikasta. Suomalaisista toimijoista 

esimerkiksi Reima on menestynyt Venäjällä hyvin, koska he tarjoavat laadukkaita lastenvaat-

teita ja kohderyhmänä ovat kaikki, joilla on lapsia perheessä. (H2.) 

On kuitenkin tärkeätä ymmärtää se, että Venäjällä ei ole mitään yhtä vallitsevaa kulutustrendiä, 

vaan se on maa, josta löytyy ihan kaikenlaisia kuluttajia ja josta löytyy kaikki segmentit ja hyvin-

kin erilaisia ryhmiä, jotka ovat menossa hyvin eri suuntiin (H4, H2 & H5). Tämä puhuu jälleen 

kuluttajiin tutustumisen ja erityisesti siihen omaan alaan liittyvien trendien tuntemisen tärkeyden 

puolesta. Yksi haastateltavista myös korosti sitä, että on tärkeää rajata oma kohderyhmä ja lähteä 

tarjoamaan selkeästi sille, eikä niin, että vähän kaikille, mutta ei riittävästä kenellekään (H5).  

4.5.2 Palvelut

Haastateltavilla oli hieman eriäviä näkemyksiä Venäjän tämän hetkisestä palvelukulttuurista 

ja palveluyhteiskunnan piirteistä. Yksi haastateltavista näki, että palvelukulttuuri on todella 

syvällä Venäläisessä kulttuurissa siinä mielessä, että he ovat tottuneet saamaan palvelua 

vuoro kauden ympäri, jokaisena viikonpäivänä ja ympäri vuoden (H4). Hän mainitsi, että muun 

muassa hammaslääkäriin pääsee lähes mihin aikaan vuorokaudesta tahansa, ja kaupat ovat 

lähes aina auki. Haastateltava kokikin, että palvelut ovat jopa helpommin saatavilla ja tarjolla 

Venäjällä kuin Suomessa. (H4.)

Yksi haastateltavista puhui Venäjällä saatavan palvelun tasosta ja siitä, kuinka historiallisista 

syistä ollaan totuttu siihen, että asiakasta ei tarvitse palvella, koska kaikki saavat saman palkan. 

Nyt kuitenkin viimeisen kahdenkymmenen vuoden ja erityisesti viimeisen viiden vuoden aikana 

on alkanut olla palvelua. (H2.) Toinen haastateltavista taas arvioi, että venäläiset eivät ole tottu-

neita saamaan eivätkä ostamaan palveluita (H3). Toisaalta yksi haastateltavista nosti esille sen 

faktan, että meillä Suomessa on monta kylpylää, jotka elävät vain venäläisen turistien voimin. 

Sehän on palveluiden ostamista. (H1.) Yksi haastateltavista näki, että Venäjällä ollaan totuttu 

ostamaan palveluita etenkin elämysmielessä. Hän kertoi, että elämystuotanto on Venäjällä aivan 

omassa mittakaavassaan esimerkiksi superrikkaiden keskuudessa. He saattavat tilata vaikkapa 

matkan kuuhun. (H2.)
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Yhteenvetona voidaan sanoa, että tärkeintä kuluttajiin tutustumisessa on pyrkiä ymmärtämään 

sitä miten ja millä kokonaistarjonnalla pystytään tuottamaan kokonaisvaltaisia ja tarpeita 

tyydyt täviä elämyksiä ja palvelukokonaisuuksia. Jonkinlainen markkinatutkimus nähtiinkin 

yhdeksi menestymistekijöistä toimittaessa Venäjällä (H3). 

4.6 Tuotteen markkinointi

Tuotteen markkinointi ja eritoten sen tarkka suunnittelu koettiin todella tärkeäksi. Tilanne 

ja oma tarjonta tulisi analysoida todella tarkasti ja partnerit valita tilanteen mukaisesti. 

Markkinointia suunnitellessa yksi haastateltavista koki, että pitäisi todella tarkasti miettiä 

kuinka ja missä palvelua tai tuotetta tarjotaan. Esimerkiksi matkailupalveluissa pitäisi suunni-

tella mitä ovat ne asiat, joita markkinoidaan ja myydään etukäteen, ja mitä ovat ne, joita asiakas 

voi paikan päällä ostaa ja kokeilla. (H4.) 

Tuotetta viedessä ja asiakkaita etsiessä haastateltavat kannustivat olemaan aktiivisia. Yksi haas-

tateltavista otti esimerkiksi lentokentät ja sinne myytävän palvelumuotoilun (H3). Hän näki, 

että tilanteessa tulisi olla aktiivinen ja ottaa sinne itse yhteyttä ja käydä paikan päällä myymässä 

omaa tuotetta ja osaamista. Myös esitteet tulisi olla venäjäksi ja niihin tulisi satsata. (H3.) 

Konkreettisesta mainospaikasta puhuttaessa yksi haastateltavista nosti esille Helsingin ja 

Pietarin välillä kulkevassa Allegro-junassa olevan julkaisun, jossa käydään Helsingin eri 

kaupungin osia läpi ja jossa esitellään paikallisia kauppoja ja toimijoita. 

Näkyvyyden ja huomion sekä osallistamisen tarve nousi haastatteluissa esille. Myös SDT-

työkalua käyttäessäni osallistaminen nousi tärkeäksi kohdaksi. Yksi haastateltavista antoi 

esimerkiksi tapahtuman, jota hän on järjestämässä Pietariin. He ovat järjestämässä katuvalsseja, 

joilla he pyrkivät herättämään kiinnostusta ja saamaan huomiota tapahtumalle. Haastateltava 

koki, että Pietarilaisille on tärkeää päästä mukaan ja ottamaan osaa. He ovat kiinnostuneita ja 

haastateltava odottikin tansseihin satojen ihmisten ryntäystä. 

 ” Pitää pystyä keksimään jotakin, mihin he voivat ottaa osaa, koska ne on hir-

veän kiinnostuneita niin kuin intereesna–erittäin kiinnostavaa, se on se mitä 

ne on aina. Vielä pystyy vaikuttamaan sellaisiin asioihin, että ne ei ole vielä 
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tylsistyneen cooleja ja paatuneita, niin kuin ehkä jossain muualla Euroopassa 

suurkaupungeissa. Että tuollaisiin pystyy vaikuttamaan, että keksii jotain 

yllättävää ja hauskaa.” (H2) 

Toinen haastateltavista antoi mielenkiintoisen esimerkin Venäjän markkinoista ja siellä näky-

vyyden saamisesta. 

 ” ”Sitten se, että Angry Birdsin tapauksessa ne ovat iso nimi Venäjällä. Niitä 

mä kunnioitan. Mä tulin Šeremetjevon lentokentältä, joka on siis Moskovan 

suurin lentokenttä. Juon siinä Šokoladnitsa-ketjuravintolassa, joka on koko 

Venäjän yli ulottuva pieni kahvilaketju, niin sen tiskillä, kun mä tilaan 

kahvia, on Angry Birdsin karkit. Se on sellainen saavutus. Mä en tiedä miten 

ne ovat sen saaneet aikaan. Luultavasti ne ovat maksaneet siitä isot rahat.  

Se maksaa, se että sä pääset Venäjällä markkinointiin. Sä joudut maksamaan 

siitä. Se ei ole niin, että ne hyvää hyvyyttään ottaa sut siihen tiskille. Ei 

varmaankaan ole. Mutta Angry Birdsissä on ajateltu varmaankin, että se on 

kannattava satsaus. Että siinä mielessä pitää siis muuttaa sitä ajattelutapaa 

Venäjän suhteen. Kaikki markkinointi maksaa. Ja jos sä pääset esille jossa-

kin, sä luultavasti olet maksanut jotakin johonkin. Ei tarkoita, että sä olet 

maksanut jotakin lahjuksia. En mä sitä tarkoita. Vaan se koko systeemi on 

niin kallis se markkinointisysteemi. Katalogit, kaikki, levityskanavat, se että 

pannaan esille siellä kahvilassa. Sä joudut seuraamaan sitä. Sulla pitää olla 

agentti paikalla, joka kiertää, seuraa. Siis koko se systeemin rakentaminen 

on kallista, mutta sitten se näkyy siellä. Ja se on brändinä sitten kaupassakin 

vielä. Niillä on ständi, jossa myydään leluja ja sitten sä näet siinä tiskillä sen 

tuotteen. Niin onhan se tehokas. ” (H3)

Kahdessa haastattelussa nousi esille suositteluiden ja ”puskaradion” merkitys ja keskeisyys. 

Asiatieto ja markkinointi eivät yksistään riitä, vaan suosittelua tulisi saada aikaan myös Venäjällä 

paikan päällä ja asiakkaiden omissa viiteryhmissä. (H4 & H5.) SDT-työkalua käyttä es säni yksi 

haastateltavista koki kokemuksen pidentämisen tärkeäksi. Hän näki, että sitä kautta saadaan 

suosittelua ja se toimii tällä tavoin yhtenä markkinointikanavana. (H4.) Toinen työ kalulla esiin 

noussut teema oli asiakaspalvelu ja huomiointi, jota kautta myös voidaan synnyttää suosittelua. 
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Teeman esille nostanut haastateltava pelkäsi, että suomalaisilla voi vielä olla venäläisiä kohtaan 

jonkinlainen ylemmyydentunne, jota ei tietenkään saisi olla, eikä se saa etenkään näkyä. (H1.)

Suosittelun saamisesta ja sen aktiivisesta synnyttämisestä oli yhdellä haastateltavalla kokemus, 

jossa he olivat Turussa rakentaneet kulttuurikierroksen venäläisille matkaajille. Kierroksen 

jälkeen he pyysivät asiakkaita kirjoittamaan muutamia lauseita kokemuksestaan. Tämän jälkeen 

he laittoivat suosittelut A4-koossa paikallisen hotellin respan tiskille. Näinkin pieni teko ja suo-

sittelu lisäsi selkeästi myyntiä. Toinen saman haastateltavan esimerkki oli jälkimarkkinoinnista, 

jossa laskettelukeskus muisti asiakkaitaan lähettämällä heille kiitoksen ja valokuvan sähkö-

postitse. Tämä toimi oivana suositteluna ja markkinointina, kun perhe esitteli heistä otettua 

kuvaa tutuilleen. (H5.)

Suosittelun tietoinen rakentaminen ja tukeminen voi toimia myös vaihtoehtoisena markkinointi-

keinona. Esimerkiksi metro-, radio-, ja lehtimainonnan sijasta panostetaankin suosittelun 

aikaansaamiseksi esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisessa mediassa päästään tilan-

teeseen, jossa venäläinen keskustelee venäläisen kanssa, ja juuri tämän omassa viiteryhmässä 

tai omassa sosiaalisessa verkostossa tapahtuvan suosittelun merkitys on suuri. Haastateltavan 

mielestä toimijoiden tulisikin ymmärtää panostaa siihen, miten me saamme venäläiset asiak-

kaamme ja yhteistyökumppanimme toimimaan suosittelijoina ja sananviejinä. Se on usein 

tehokkaampaa kuin itse kerrottuna ja mainostettuna. (H5.) 

Suosittelu voi toimia myös kulttuuriviennissä niin, että venäläiset matkailijat tulevat ensin tänne 

Suomeen ja kokevat ja näkevät kulttuurituotteita täällä. Sen jälkeen tulee mahdollista suosit-

telua, joka voi auttaa myös rajan toiselle puolelle suuntautuvaa kulttuurivientiä. (H5.)

4.7 Verkostot

Verkostojen tärkeys nousi esille kaikissa haastatteluissa. Kukaan ei kuitenkaan nähnyt sen 

olevan erityisen tärkeää juuri Venäjällä, vaan haastateltavat kokivat, että se on tärkeää missä 

vain ja mitä vain tehdessä. Kielen, muutosnopeuden ja muiden Venäjän markkinoiden erityis-

piirteiden vuoksi avun hankkiminen koettiin kuitenkin ensisijaisen tärkeäksi ja välttämättö-

mäksi (H3). Agentit, partnerit, yhteistyökumppanit ja tulkit olivat haastatteluissa esille nous-

seita tekijöitä. 
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Hyvät partnerit nähtiin myös menestymistekijäksi, ja paikallisista partnereista puhuttaessa 

nousi esille näkemys siitä, että heidän taustansa on aina hyvä tarkistaa. Esimerkiksi Finpro voi 

olla siinä avuksi. Finpro voi myös auttaa mahdollisien partnereiden ja yhteistyökumppaneiden 

löytämisessä. (H3.) 

Toisaalta yksi haastateltavista koki, että mahdollisien partnereiden löytämiseksi voisi olla 

parempi käyttää kartoittamisessa jotakuta tuttua kuin vientipalveluita tarjoavaa organisaatiota. 

Hän näki, että voisi olla tehokkaampaa käyttää tahoa, jonka tuntee ja johon luottaa, kuin tahoa, 

johon ei ole varsinaista suhdetta. Tässä hän näkikin, että verkostoitumisen aloittamisessa ja 

partnereiden etsimisessä ensimmäisenä askeleena on kartoittaa Suomessa kaikki sellaiset tahot, 

jotka voivat olla avuksi verkostojen synnyttämisessä Venäjällä. (H1.) Niconor Oy:n raportissa 

(2006, 20) viitataan saman suuntaisiin ajatuksiin, kun Venäjän markkinoille pyrkiessä ehdo-

tetaan pätevän henkilön hankkimista hoitamaan vientiä sekä vientirenkaiden perustamista. 

Samasta tarpeesta puhutaan SEKESille (Seudulliset Kehittämisyhteisöt) tehdyssä selvityksessä 

(Lautanen 2008, 2), jossa käy ilmi, että viennin käynnistämisessä tarvitaan resurssien lisäksi 

kontakteja. Sama kontaktien tarve sekä niiden löytämisen haasteellisuus nousivat esille muissa-

kin vastaavissa tutkimuksissa (mm. Kainulainen 2012, 89). 

Paikalla olon tai korvaavasti paikallisien yhteistyökumppaneiden löytämisen on ymmärtänyt 

muun muassa suomalainen Hasan & Partners -mainostoimisto, joka on hankkinut Venäjältä 

operatiivisen kumppanin (Progressio) jalkauttamaan heidän suunnittelemansa lopputuotteet 

paikallisiin kanaviin. Hasanin toimitusjohtaja Eka Ruola näkee Venäjän ja Baltian yhä tärkeäm-

pinä markkinoina suomalaisille yrityksille. (Markkinointi ja Mainonta 2013.)

Haastatteluissa nousi selkeästi esille henkilökohtaisien suhteiden tärkeys ja niiden rakenta-

minen ja ylläpitäminen. Ne nähtiin yhdeksi menestymistekijöistä (H5). Henkilökohtaiset suh-

teet myös vaikuttavat asioiden sujumiseen. Mitkään asiat eivät liiku, ellet tunne oikeita ihmisiä. 

(H2.) Venäjällä on kaupungeissa tiettyjä ihmisiä, joilla on omat verkostonsa, joiden kautta he 

pääsevät viemään asioita eteenpäin omissa aluehallinnoissaan ja kaupungeissaan (H4). Yksi 

haastateltavista kuvasi tätä ”oikeisiin pöytiin pääsemiseksi” (H5). Näin ollen asia ei pelkäs-

tään ratkaise, vaan siihen vaikuttaa myös ihmisten välinen kommunikointi ja vuorovaikutus. 

Tällainen epäinformaalinen toiminta koettiin Neuvostoliiton peruiksi. (H5.) 
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Henkilökohtaiset suhteet tulee solmia paikan päällä ja henkilökohtaisten suhteiden merkityk-

sestä kertoo myös se, että asiat eivät hoidu sähköpostitse (H3). Yksi haastateltavista korostikin, 

että asiakas ei ole koskaan yritys tai organisaatio, vaan se on aina ihminen, joka sitten työs-

kentelee jossakin yrityksessä tai organisaatiossa (H1). Venäjällä tutustuminen on nopeampaa, 

helpompaa ja suorempaa kuin Suomessa. Tämä tekee tutustumiskynnyksestä matalan, mikä 

tekee siitä helpon maan verkostoitujalle. (H2.) 

Verkostoa on hyvä pyrkiä rakentamaan ja laajentamaan jo niin, että itse lähestyy rohkeasti 

ihmisiä. Yksi haastateltavista antoi esimerkin siitä kuinka hän aina uuteen maahan tai paikkaan 

mennessään ottaa selvää oman työnsä kannalta tärkeistä ihmisistä ja sen jälkeen pyrkii järjestä-

mään tapaamiset heidän kanssaan. Hän itse vierastaa varta vasten järjestettyjä tutustumis- tai 

esittelytilaisuuksia. (H2.)

Suhteista puhuttaessa esille nousi myös viranomaissuhteiden tärkeys. On kuitenkin huomat-

tava, että esimerkiksi kuvernöörin vaihdos vaikuttaa siihen, että uusien ihmisten astuttua 

virkaan asiat ensin seisovat vaalien ajan ja sitten alkavat taas alusta. (H3.) 

Verkostojen rakentamisessa haastatteluissa nousi selkeästi esille oman aktiivisuuden keskei-

syys. Lähtöä suunnitellessa pitää ottaa tarkasti ja aktiivisesti selvää siitä, ketä pelureita 

Venäjällä on, kenen kanssa asioista voi sopia ja ketkä olisivat järkeviä partnereita. (mm. H4.) 

Yksi haastateltavista puhuikin osuvasti ”kotiläksyjen” teosta (H1). Verkostojen rakentamisesta 

puhuttaessa esille nousi myös ajatus erilaisien luovien keskuksien, joita on muun muassa 

Pietarissa ja Moskovassa, käyttäminen ja hyödyntäminen (H4). 

Yksi haastateltavista myös näki, että kulttuuritoimijat voisivat aktiivisesti hakea yhteistyökump-

paneita Venäjällä jo toimivista suomalaisista yrityksistä ja rohkeasti lähestyä niiden johtoa. 

Hän kuitenkin korosti sitä, että idean ja konseptin tulee olla mahdollisimman valmis ja pitkälle 

viety ennen kuin sen esittelee kohdeyritykselle. Hän totesi, että esimerkiksi uuden sirkuksen ja 

Fortumin kimppa voisi olla tällainen. (H3.)

Yhteenvetona verkostoista ja niiden rakentamisesta voidaan sanoa, että verkostoituminen on 

tärkeää ja Venäjällä usein henkilötasolla tapahtuvaa toimintaa. Haastateltavat eivät suoraan 

osanneet sanoa kuinka tai kenen kanssa verkostoitua vaan enemmänkin he korostivat ”oikeiden 

henkilöiden” löytämistä sekä rohkeaa otetta. ”Oikeilla henkilöillä” tarkoitetaan tässä niin päättäjiä 
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kuin viranomaisiakin, mutta myös henkilöitä ja tahoja, joilla on merkitystä omien toimien onnis-

tumiselle. Omiin toimiin vaikuttavien tahojen löytämisessä korostuu jälleen asiakkaan tarpeiden 

tunnistaminen, sillä vai sitä kautta voidaan ymmärtää asiakkaan kokeman arvon luovia sidosryh-

mäläisiä. Näkisinkin, että verkostoituminen kannattaa tehdä asiakkaan tarpeiden ajamana. 

4.8 Mahdollisuudet

Mahdollisuuksiksi nähtiin saavutettavuuden parantuminen ja Venäjällä pikkuhiljaa syntymässä 

oleva start up -kulttuuri, joka mahdollistaa myös yhteistyökumppaneiden saamisen. Yhteistyö 

taas mahdollistaa nopeamman, ketterämmän ja asiakaslähtöisemmän toiminnan. (H5.) Myös 

WTO:hon liittyminen nähtiin mahdollisuudeksi ja asiaksi, joka tulee muutaman vuoden kuluttua 

helpottamaan kaupankäyntiä (H3). Lisäksi venäjänkielen taidon parantuminen nähtiin mahdol-

lisuutena (H1).

Muita esille nousseita mahdollisuuksia olivat Moskovan ja Pietarin välille tuleva nopea juna-

yhteys sekä viisumivapaus (H5). Mahdollisuudeksi nähtiin myös ennakkoluulojen poistuminen 

nuorelta suomalaiselta sukupolvelta. Venäläisillä näitä ennakkoluuloja ei ole ollut, mutta suoma-

laisilla on. Ennakkoluulojen nähtiin olevan sodanjäänteitä. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen 

Venäjän muutos on tapahtunut niin nopeasti, että suomalaisien pää ei ole pysynyt siinä perässä, 

ja jonkinlainen sisään iskostunut pelko on aiheuttanut suomalaisissa ylemmyyden tunnetta. 

(H1.) Näkemys oli kuitenkin se, että nämä ennakkoluulot häviävät uuden sukupolven mukana, 

mikä mahdollistaa normaalien suhteiden syntymisen (H2). 

Haastatteluiden mukaan myös kaikki sellaiset alat, jotka olivat Neuvostoliiton aikaan valtion 

alla, ovat potentiaalisia. Tällaisia aloja ovat muun muassa elokuvat ja mainosfilmien tuotta-

minen. (H2 & H1.) Yksi haastateltavista totesikin, että kannattaisi katsoa kaikkia muita aloja 

kuin korkeakulttuuria, jolla on pitkät perinteet ja osaaminen jo Venäjällä (H4). Yksi tulevaisuu-

den ala, johon tulee satsata entistä enemmän, on tietysti matkailu (H5). 

Muita mainittuja aloja olivat kaupunkisuunnittelu, jonka mainitsi kaksi haastateltavista sekä 

design- ja green-ajattelu, jota on muun muassa jätteenkäsittely. Kaiken kaikkiaan mahdollisiksi 

tulevaisuuden aloiksi nähtiin kaikki ”aivovienti” eli konsultaatio ja osaaminen, sillä Venäjä 

on edelleen maa, joka tarvitsee sellaista. (H3 & H4.) Myöskään lapsiin liittyviä asioita ei pidä 
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unohtaa. Yhden haastateltavan mukaan juuri lasten kulttuuri oli se, joka oli hänen kokemuk-

sensa mukaan suurimpia menestyjiä (H1). 

On myös hyvä huomata, että suomalaisen musiikin kautta on saatu hyviä asiakassuhteita, 

näkyvyyttä ja tunnettuutta Suomelle. Etenkin suomalainen hard rock ja black metal tunnetaan 

hyvin, ja esimerkiksi Ville Valo ja Tarja Turunen ovat suuria tähtiä Venäjällä, joka on tähti-

kulttuurimaa. Yksi haastateltavista ehdottikin, että esimerkiksi uusi sirkus voisi lyöttäytyä 

yhteen 69eyes-yhtyeen kanssa. (H3.) Niconor Oy:n raportissa (2006) käsitellään tarkemmin 

juuri tällaisia sponsorointiluontoisia toimintatapoja. 

4.9 Haasteet ja uhat

Venäjällä tarvitaan uskallusta ja kykyä tehdä asioita isosti ja näyttävästi. Myös mielikuvituksen 

ja uskalluksen tulisi antaa pulputa estoitta. Tämä voi olla haastavaa ja epätyypillistä suomalai-

sille. (H2.) Kaikki haastateltavat myös kokivat, että suomalaisien toimijoiden, erityisesti kult-

tuuritoimijoiden, Venäjän tuntemus on heikolla pohjalla. Tämä asettaa omat haasteensa. 

Venäjän jatkuva muutostilassa oleminen koettiin mahdollisuuden lisäksi myös uhkana. Yksi 

haastateltavista totesi, että muun muassa tullilainsäädäntö voi muuttua niin, että se mikä 

tänään on sanottu, voi olla jo puolen vuoden päästä ihan toinen (H3). Ei siis riitä, että asioista 

ottaa kerran selvää, vaan niitä pitää jatkuvasti seurata ja päivittää omaa tietoutta.

Haastatteluissa (mm. H2 & H3) nousi esille, kuinka suomalaisilla ei välttämättä ole kapasiteettia 

niin suurelle markkinalle kuin Venäjä. Yksi haastateltavista kuvasi tilannetta ”tukehtumiseksi”. 

Eli tukehdutaan tilauksien alle, joita ei voida toimittaa. (H3.) Toinen haastateltavista puhui 

riskin ottamisesta sen suhteen, että jos jotakin lähtee Venäjälle viemään, niin pitää osata varau-

tua siihen, että esimerkiksi koe-erä on 1000 kpl ja se tulee toimittaa viikossa (H1). Kolmas 

haastateltavista taas näki, että järkevintä olisi valmistella kaikki mahdollisimman pitkälle val-

miiksi ja tiedostaa se, että asiat voivat liikahtaa hyvinkin nopeasti. Tavaroita toimittaessa pitäisi 

olla valmius siihen, että niitä voidaan tuottaa joko 2000 tai sitten 10 000 kappaletta. Hän totesi, 

että asiat liikahtavat, jos löytää oikeat ihmiset ja oikeat kanavat. (H2.)
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Etenkin tavaraa viedessä tulee muistaa, että EU:n raja kulkee Suomen ja Venäjän välillä, mikä 

tarkoittaa tiukkaa tullilainsäädäntöä (H3). Yksi haastateltavista kertoi kokemuksen pohjalta, 

kuinka Venäjällä pidettyyn taidenäyttelyyn tuli kaikki teokset viedä ja tuoda samalla tavalla 

pakattuina ja kuvattuina. Tämä tarkoitti sitä, että kaikki mikä vietiin maahan, piti myös tuoda 

sieltä pois. Jos töitä olisi haluttu myydä, tullaus olisi tullut tehdä erilailla. (H1.) Tavaraa vie-

dessä myyntimielessä olisi myös huomioitava todella kalliit vuokrahinnat. Kaiken kaikkiaan 

koettiin, että Venäjälle ei voi lähteä pikkurahalla, vaan siihen tulee investoida kunnolla, mikä 

vaatii myös huolellista suunnittelua. (H3.) Venäjällä tulee myös osata varautua nopeisiinkin 

muutoksiin. Tästä on esimerkkinä Kulttuurikeittiö, joka joutui viime tipassa vaihtamaan 

tapahtumapaikkaa, koska Taurian puiston ravintola IGRATEKA suljettiin suuren mediakohun 

saattelemana. Samalla Kulttuurikeittiö menetti pääyhteistyökumppaninsa. Tapahtuman järjes-

täjät joutuivat improvisoimaan hyvin nopeassa tahdissa uudenlaisen tavan toimia ja uudessa 

tapahtumapaikassa. (H2.)

Yksi esille noussut haaste oli suomalaisen työn kalleus, mikä vaikeuttaa kilpailua markkinoilla 

vallitsevien hintojen suhteen. Jo senkin takia, että suomalainen työ on kallista ja Venäjällä 

hinnat on painettu suuren kilpailun vuoksi alas. Yksi haastateltavista totesikin, että tämä on 

yksi niistä syistä, joiden takia Venäjän markkinoille menoa kannattaa harkita todella tarkasti ja 

tapauskohtaisesti. (H3.) 

Venäjällä vallitseva byrokratia ja korruptio myös nousivat esille. Yksi haastateltavista korosti 

sitä, että mihinkään lahjontaan ei pidä sortua, vaan asiat tulee hoitaa laillisesti (H3). Se tuo 

mukanaan byrokratiaa, joka taas hidastaa asioiden etenemistä, mutta siihen tulee osata suhtau-

tua ja varautua. Hidas asioiden eteneminen vaatii pitkäjänteisyyttä. (H3.) 

Venäjän hankalan poliittisen tilanteen koettiin heijastuvan myös kulttuurivientiin ja eritoten 

matkailuun. Mahdollinen sisäänpäin kääntyminen ja nationalismin nousu heijastuu kiristyvänä 

kilpailuna muun muassa matkailualalla, jossa yhdeksi haasteeksi koettiin Venäjän panostus 

omaan kotimaan matkailuun. Tämä kotimarkkinoihin panostus ja matkailupalveluiden kehit-

täminen tarkoittaa kiristyvää kilpailua venäläisten matkailijoiden ajasta ja rahasta. (H5.)
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5 Johtopäätökset

Tavoitteenani tässä tutkielmassani oli selvittää, kuinka onnistua arvonluonnissa toimirajojen 

hämärtyessä ja toimintaympäristön globalisoituessa. Tarkastelun kohteeksi rajasin Venäjälle suun-

tautuvan kulttuuriviennin. Pyrin tarkastelemaan muotoiluajattelun ja eritoten palvelu muotoilun 

soveltuvuutta arvonluontiin suunniteltaessa kulttuurivientiä Venäjälle sekä selvittämään palvelu-

muotoilun roolia kulttuuriviennissä vuonna 2013. Haastattelututkimuksessa perehdyin Venäjälle 

suuntautuvan kulttuuriviennin nykytilaan, Venäjän toimintaympäristöön sekä sen koettuihin 

erityispiirteisiin. Pyrin suorittamissani haastatteluissa saamaan mahdollisimman paljon konkreet-

tisia esimerkkejä Venäjällä toimimisesta. Lisäksi testasin yhtä palvelumuotoilun työkalua haastat-

teluiden yhteydessä. Työkalun ja kokemani tulokset sen käytöstä esittelen luvussa 3.1.3.

Tässä luvussa esitän tutkielmaani pohjautuvat johtopäätökset sekä pohdin niiden suhdetta 

luomaani teoreettiseen viitekehykseen. Lopussa esitän myös tutkielmani pohjalta nousseet 

jatkotutkimusideat sekä konkreettiset toimintaehdotukset. 

5.1 Arvonluonti ja palvelumuotoilu

Haastattelututkimukseni sekä aiemman tutkimustulosten valossa voidaan todeta, että Venäjän 

markkinoiden laajuus ja globaali kilpailu vaativat toimijoilta kykyä asiakkaiden tarpeiden syväl-

liseen ymmärtämiseen. Tämä vaatii näkemystä eri toimijoiden rakentamasta kokonaiskonsep-

tista, jossa asiakkaalle keskeiset sidosryhmäläiset luovat yhdessä asiakkaan kokemaa kokonai-

suutta eli narratiivia. Tähän haasteeseen voidaan vastata palvelumuotoilulla, jonka otin yhdeksi 

työni tarkastelu kohteeksi. Palvelumuotoilussa palvelukokonaisuudet pyritään hahmottamaan 

ajallisen etenemisen kautta, jossa tilanteet ja kohtaamiset rakentuvat kriittisistä tekijöistä, joita 

voidaan määritellä muotoilun keinoin (Vaajakallio & Mattelmäki 2011, 78–79).

Palvelumuotoilusta kysyessäni kaikki haastateltavat tiesivät, mistä palvelumuotoilusta on suurin 

piirtein kyse, mutta vain yhdellä haastateltavista oli omakohtaista kokemusta. Tämä loi haas-

teita hypoteesin testaukselle, sillä tästä johtuen haastateltavien kokemukset palvelu muotoilun 
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tuomista hyödyistä jäivät epäselviksi. Oma näkemykseni on kuitenkin se, että kaikilla haasta-

teltavilla oli tietämättään jonkinlaista kokemusta tai ainakin he jakoivat näkemyksiään palve-

lumuotoilun periaatteiden kanssa. Muun muassa useammalla haastateltavalla oli kokemusta 

pienimuotoisista esitestauksista tai mallinnuksesta, jonka he olivat kokeneet toimivaksi ja jonka 

kautta oli saatu kuluttajatietämystä. Tämä puhuu palvelumuotoilun menetelmien tarpeellisuu-

desta ja hyödyllisyydestä kulttuuriviennin suunnittelun saralla. 

Alla olevassa taulukossa on sijoitettu haastatteluissa esille nousseet omakohtaiset kokemukset 

suhteessa luvussa 2.3.3 esiteltyyn Miettisen (2011, 37) luomaan palvelumuotoiluprosessiin. 

Taulukko 3. Haastateltavien omakohtaiset kokemukset suhteessa luvussa 2.3.3 esiteltyyn 

Miettisen (2011, 37) luomaan palvelumuotoiluprosessiin.

Projektien kuvaukset

Kulttuurikeittiö Rucola-projekti Suomi-asema

Kevytrakenteinen vienti- ja 

promootiotapahtuma, jonka 

keskiössä on hyvä ruoka 

ja hyvä tunnelma. 1. vaihe 

(Kulttuurikeittiön promo) 

toteutettiin lokakuussa 2013. 

Varsinainen nelipäiväinen 

tapahtuma toteutetaan 

keväällä 2014. 

Venäläisten matkailijoiden 

tarpeita selvittävä palvelu-

muotoilu projekti. Toteutettu 

vuosina 2011–2012. 

Tapahtuma, jonka tarkoi-

tuksena on vientitoiminnan 

käynnistäminen. Toteutettiin 

ensimmäisen kerran 

Pietarissa helmikuussa 2011. 
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Asiakasymmärrys

Kulttuurikeittiö

Kulttuurikeittiön promotilaisuuden kohderyhmä oli tarkkaan mietitty ja 

rajattu 60 henkilöön. Paikalle kutsuttiin tahoja, joiden ajateltiin olevan kiin-

nostuneita Venäjän markkinoista ja/tai venäläisistä asiakkaista Suomessa 

sekä toimittajia, joiden ajateltiin olevan kiinnostuneita Kulttuurikeittiön 

konseptista. Suomalaisen kohderyhmän tarpeita oli kartoitettu erilaisten 

kasvokkain käytyjen keskustelujen sekä verkostojen kautta. Venäläiset 

kutsuvieraat valikoituivat paikalle venäläisen yhteistyökumppanin avulla, 

järjestäjien esittämien toiveiden pohjalta.

Rucola-projekti

Asiakasymmärrystä hankittiin syvähaastatteluin, joita toteutettiin 12 

kappaletta paikan päällä Pietarissa. Haastatteluihin valittiin erityyppisiä 

kuluttajia, joista osa oli Suomessa käyneitä, ja osa ei. Tämän lisäksi asiakas-

ymmärrystä hankittiin myös luotaimien sekä sosiaalisen median avulla, 

jossa kanavina olivat keskustelufoorumit, vkontakten ryhmät, Livejournalin 

yhteisöt ja blogit, matkailijoiden yhteisöt sekä matkailijoiden blogit. 

Asiakasymmärrystä kerättiin myös osallistuvien matkailualueiden markki-

noinnista vastaavilta henkilöiltä, jotta tutkimuksessa osattiin keskittyä 

teemoihin, jotka ovat matkailuyritysten kannalta kaikkein kiinnostavimpia. 

Tätä varten järjestettiin työpaja, jossa tavoitteita määriteltiin yhdessä.

Suomi-asema

Taustoja ja mahdollisuuksia selvitettiin Pietarissa toimivan Suomi-talon ja 

lähetystön kanssa. Lisäksi kartoitettiin kaikki Pietarissa toimivat suoma-

laiset yritykset. Itse Suomi-aseman pääasia oli Match-making tilaisuus, 

jossa ostajat kertoivat mitä ovat hakemassa ja näytteilleasettajat esittelivät 

osaamistaan. Nämä kahdenkeskiset tapaamiset kestivät muutamia minuut-

teja ja niiden tavoite oli johtaa jatkokeskusteluihin. 

Palvelun konseptointi

Kulttuurikeittiö Kulttuurikeittiön tarinallistaminen elokuvakäsikirjoitukseksi. 

Rucola-projekti

Asiakasymmärryksen pohjalta luotiin neljä erilaista matkailijaprofiilia 

(kohdebongari, löytöretkeilijä, viihdytettävä ja kesäasukas), joiden avulla 

pyrittiin piirtämään kuvaa matkailijatyypeistä. Lisäksi kerätyn ymmärryk-

sen pohjalta rakennettiin työkaluja, joiden avulla matkailuyritykset voivat 

kehittää omia palveluita paremmin venäläisten matkailijoiden tarpeita 

ja arvostuksia vastaaviksi. Palveluiden konseptointi ja mallinnus tehtiin 

yhdessä palveluita tuottavien matkailuyritysten ja kulttuuritoimijoiden 

kanssa Tuunaa tuotteesi venäläisille -työpajoissa. 

Suomi-asema

Suomi-aseman konsepti on monistettavissa eri maihin sekä myös skaalat-

tavissa esimerkiksi vain yhdelle luovalle alalle. Pietarissa Suomi-asemalla 

oli 79 eri näytteille asettajaa. Kiinnostusta herätti erityisesti se, kuinka 

erilaiset toimijat ja eri alat voivat ovat yhteisessä tapahtumassa. 
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Mallinnus

Kulttuurikeittiö

Tapahtuman ruokaideologiaa testattiin pienesti ensimmäisen kerran 

Pietarissa paikallisessa ravintola-päivässä. Testaus vaikutti paikkavalintaan 

ja sitä kautta koko tapahtuman konseptiin. Kulttuurikeittiötä mallinnettiin 

promotilaisuudessa vuonna 2013. Itse tapahtuman lisäksi järjestettiin 

matka, jossa kutsuttiin 30 hengen porukka Suomessa. Heille oli järjestetty 

kolmeksi päiväksi ohjelmaa Pietarissa. Heitä ei siis tuotu Pietariin vain 

lauantai-illaksi Kulttuurikeittiöön. Promon ja matkan organisointi vahvisti 

järjestäjien näkemystä siitä, että suomalaiset asiakkaat kaipaavat ennen 

kaikkea b-to-b -tilaisuutta, jossa he voivat verkostoitua pietarilaisten 

toimijoiden kanssa ja itse edistää asiaansa tulevaisuudessa.

Rucola-projekti Ks. Palvelun konseptointi

Suomi-asema
Suomi-asemaa mallinnettiin Helsingissä Design viikon aikana syyskuussa 

2010. Tuolloin testattiin tapahtuman mallia sekä keskinäisen kanssa-

käymisen toimivuutta.

Lanseeraus ja ylläpito

Kulttuurikeittiö

Osallistujille lähetettiin kiitoskirjeen mukana kyselykaavake. Promon 

jälkeen tullaan järjestämään ”get to gether” Helsingissä. Siellä lähdetään 

yhdessä asiakkaiden kanssa kehittämään kevään 2014 ja varsinaisen 

Kulttuurikeittiön sisältöä. Kulttuurikeittiö nähdään myös Suomi-asemalla 

Frankfurtissa 2014.

Rucola-projekti

Projektin tiimoilta syntyi 50 uutta palvelua markkinointiin ja Kemijärvi–

Salla- alueiden yhteinen Some-kampanja lapsiperheille kesällä 2012. 

Tammikuussa 2013 alkanut ja lokakuussa 2013 loppunut Rucola Plus-

ohjelma oli jatkoa Rucola-projektille. 

Suomi-asema

Suomessa tehtiin noin kuukausi tapahtuman jälkeen kartoitus siitä, kuinka 

moni match-makingin kontakteista jatkoi yhteydenpitoa Suomesta käsin. 

Suomi-asemasta on luotu ostettavissa oleva käsikirja. Suomi-asema näh-

dään seuraavan kerran Frankfurtissa 2014.

Taulukosta on nähtävissä, että kaikissa kolmessa esimerkissä on seurattu iteratiivista työsken-

telytapaa. Lisäksi mallinnusta ja konseptointia on tehty jo ennen varsinaista tuote-, palvelu- tai 

tapahtumalanseerausta. Näin ollen jokaisessa esimerkissä on jollakin tavalla seurattu palvelu-

muotoilun prosessia sekä käytetty hyväksi palvelumuotoilulle tyypillisiä menetelmiä ja työ-

kaluja. Tämä on voitu tehdä tietoisesti tai tiedostamatta. 
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Kulttuurikeittiössä iteratiivinen työskentelytapa näkyy tapahtuman eri vaiheiden testauksina 

ja mallinnuksina. Tapahtuman ruokaideologiaa testattiin aiemmin Pietarissa järjestetyssä 

Ravintolapäivässä ja itse tapahtuman promootio syksyllä 2013 toimi testausalustana vuonna 

2014 järjestettävälle päätapahtumalle. Esimerkin antanut haastateltava (H2) kertoikin, että 

asiakastietämys kasvoi roimasti Pietarissa käytyjen keskustelujen ja tapahtuman jälkeen lähe-

tetyn kiitoskirjeen mukana toimitetun kyselykaavakkeen vuoksi. Promootion jälkeen tullaan 

myös järjestämään tilaisuus, jossa yhdessä asiakkaiden kanssa selvitetään vuoden 2014 lansee-

rattavan tapahtuman sisältöä.

Rucola-projektissa on myös nähtävissä iteratiivista työskentelytapaa, ja siinä on mielestäni 

esimerkkiprojekteista eniten käytetty strategista ajattelutapaa ja tätä kautta monipuolista 

lähestymistapaa asiakasymmärryksen hankinnassa. Asiakasymmärryksen pohjalta luodut 

matkailijaprofiilit sekä niiden käyttäminen työpajoissa on nähtävissä palvelumuotoilun tietoi-

sena käyttämisenä. Niillä on pyritty konkretisoimaan tarpeita ja tätä kautta luomaan työkaluja 

yrityksille, kun he miettivät omaa tarjontaansa. 

Suomi-asema-projektissa on myös nähtävissä iteratiivista työskentelytapaa, vaikka se on 

esimerkki projekteista vähiten käyttänyt mallinnusta hyväkseen. Suomi-asemaa testattiin 

ennen varsinaista tapahtumaa Helsingissä, mutta asiakasymmärryksen lisäämisen sijasta tämä 

testaus on mielestäni nähtävissä enemmän järjestäjien keskinäisen kommunikaation ja yhteisen 

ymmärryksen testaamisena. Suomi-asema on konseptoitu jo alun alkaen sillä ajatuksella, että 

se voidaan monistaa muualle, ja näen, että tämä konsepti itsessään voi vaikuttaa sekä myös 

rajoittaa iteratiivista työskentelytapaa, jossa tuote- tai palvelukokonaisuutta pyritään jatkuvasti 

”tuunaamaan”. Näin Suomi-aseman ei ehkä olla nähty olevan tarpeellista istuvan vain Venäjän 

markkinoille, vaan se on enemmänkin kokonaisuus, jota voidaan liikutella valmiina paikasta 

toiseen. 

Kaikille kolmelle esimerkki projektille on yhteistä se, että niille on jo tullut tai tulossa jatkoa. 

Tämä on mielestäni todella hienoa ja puhuu toimijoiden halusta rakentaa kestäviä konsepteja, 

joita ollaan valmiita muokkaamaan matkan ja asiakasymmärryksen kasvamisen myötä. 
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5.2 Toimintaehdotukset

Oman tutkimukseni keskeisimmät annit arvonluonnissa ovat mielestäni näkemys paketoinnista 

sekä suosittelun ja tarinoiden rakentamisen tärkeydestä suunnitellessa venäläisille suuntau-

tuvaa kulttuurivientiä. Ne kuulostavat yksinkertaisilta, mutta onnistuakseen tässä toimijoiden 

tulee tuntea ja tunnistaa asiakkaansa ja heidän tarpeensa syvällisellä tasolla ja pystyä raken-

tamaan asiakkaan tarpeista nousevia verkostoja, jotka luovat arvolupauksen. Haastatteluissa 

ilmeni, että tuntemuksen hankkiminen tulisi siirtää ruohonjuuritasolle, eli tulisi päästä 

mahdollisimman lähelle loppukäyttäjää, jotta voidaan hahmottaa kaikki arvonluontiin liittyvät 

sidosryhmäläiset. Näin päästään pois perinteisestä verkostoitumisajattelusta kohti palvelu-

kokonaisuuksien rakentamisesta. Kuten yksi haastateltavista totesikin, verkostoituminen on 

vain väline tuottaa palveluita ja lisäarvoa asiakkaille uudella tavalla (H5). 

Palvelut tulisi konseptoida ja verkostot rakentaa siltä pohjalta, mitä asiakasymmärrysvaiheessa 

ollaan opittu ja löydetty. Tämä kiteyttää palvelumuotoilun kirjallisuudessa esitetyn (esim. 

Moritz 2005) teatterimetaforan, jossa näyttämö on asiakkaalle näkyvä osa ja kulissien takana on 

tuottajan prosessit (metafora esitetty luvussa 2.3.4). Laajennan tämän näkemyksen vielä pro-

sessienkin taakse eli siihen, mistä ja millä tavalla ne rakentuvat ja kuinka niitä voidaan johtaa. 

Ymmärtääkseen prosesseja tulee ymmärtää, mistä ne rakentuvat. Tätä voidaan lähestyä palvelu-

polku-näkemyksen kautta. Myös aiemmin esittämäni Uotilan (2011, 18–19) teoria ekosystee-

meiden narratiivisuudesta voidaan mielestäni linkittää prosessien hahmottamiseen. Etenkin 

kun Uotila (2011, 18–19) näkee, että narratiivia käytetään myös tulevaisuuden suunnittelussa, 

jolloin visioidaan skenaarioita siitä, kuinka narratiivi tulee rakentumaan. Tämän tulevaisuuden 

visioinnin kautta on helppo löytää yhtäläisyyksiä palvelumuotoiluun, jonka tärkeä tehtävä on 

muotoilla palveluita asiakkaan näkemyksen ja kokemuksen pohjalta. Tämä siis silloin, kun 

narratiivia tarkastellaan asiakkaan tai käyttäjän näkökulmasta. 

Palvelupolku tai narratiivi nitoo myös toimijat eli sidosryhmäläiset uudella tavalla yhteen.  

Jos verkostoituminen rakentuu asiakkaan tarpeille, niin tällöin voidaan mielestäni puhua  

uudenlaisesta kansainvälisyydestä. Näin voidaan päästä lähemmäksi tilannetta, jossa tuote- tai 

palvelukokonaisuudessa ei enää lue ”Made in Finland”, vaan kokonaisuus on kansainvälisesti 

rakentunut yhteistyö. Tällainen uudenlainen verkostoituminen voisi vastata myös tutkimukses-

sani esille nousseisiin tarpeisiin koskien monen toimialan yhteistoimintaa ja kokonaisuuksien 
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paketointia. Kansainvälinen verkostoituminen myös vastaisi esille nousseeseen haasteeseen 

siitä, kuinka Suomea ei nähdä kiinnostava maana. Keskittymällä omaan osaamiseen ja linkitty-

mällä asiakkaan määrittelemään arvoverkkoon voidaan mielestäni myös vastata kapasiteetin ja 

hintakilpailun ongelmiin. 

Tutkimuksessani kävi myös ilmi, että kulttuurivienti voi tapahtua myös Suomen rajojen sisäpuo-

lella. Näin ollen vienti on sanana hiukan suppea ja jopa harhaanjohtava termi. Leikola ja Leroux 

(2006, 12) toteavatkin, että sillä tarkoitetaan lopputuotteiden tai lisenssien ja oikeuksien siir-

tämistä ja siirtymistä rajan yli, kun taas kansainvälistyminen on koko liiketoimintaa koskevaa ja 

laaja-alaista sekä kokonaisvaltaista. Mielestäni puhumalla kansainvälistymisestä ja kytkemällä se 

jo liiketoiminnan perustuksiin, toiminta voisi muodostua innovatiivisemmaksi jo alkumetreillä, 

eikä vientiä tarvitsisi erikseen operoida. Kansainvälistymisen mukaan ottaminen ja sen sisäistä-

minen voisi myös varmasti auttaa ymmärtämään verkostoitumista uudelta kannalta, mikä taas 

edesauttaa ymmärrystä asiakastuntemuksen keskeisyydestä.

Haastatteluissa nousi esille, että luova talous on Venäjällä vielä kehittymässä, ja luovien alojen 

sekä kulttuuriteollisuuden potentiaalia osana innovaatiojärjestelmää ei ole vielä tunnistettu. 

Kainulainen (2012, 57) puhuu raportissaan samoista asioista ja näkee tilanteen oivana tilaisuu-

tena suomalaiselle kulttuurituotannolle ja yhteistyölle. Tämä tukee myös haastatteluissa esille 

noussutta ajatusta siitä, että tulevaisuudessa voitaisiin Suomen ja suomalaisuuden korosta-

misen sijaan keskittyä rakentamaan toimivaa yhteistyötä sekä haluttavia tuote- tai palvelu-

kokonaisuuksia. Yksi haastateltavista totesikin, että enää ei ole kansallista kulttuurivientiä, 

vaan tilalle on tullut kansainvälinen kulttuurivienti (H3). Tähän Suomella ja suomalaisilla olisi 

paljon annettavaa esimerkiksi aivoviennissä, mikä tarkoittaa meillä vahvan osaamisen (esimer-

kiksi konsultaatio ja koulutus) viemistä ja linkittämistä Venäjälle (H3). Tällaisesta aivoviennistä 

on hyvänä esimerkkinä luvussa 1.4 esittelemäni Venäjälle suuntautuva suomalainen vauvauinti 

(Yle Keski-Suomi 2013). Tämä osaltaan vastaa asettamaani tutkimuskysymykseen siitä, kuinka 

tarjota kulttuurituotteita ja -palveluita sekä onnistua arvonluonnissa Venäjän markkinoilla. 

Verkostojen rakentaminen ja erityisesti niiden paikan päällä rakentaminen ja vahvistaminen 

ovat tärkeitä seikkoja Venäjällä toimiessa ja ne ovat avuksi arvonluonnissa. Mahdollisien 

partnereiden ja strategisien yritysverkostojen hahmottamiseen voi auttaa palvelumuotoilu 

ja palvelupolun hahmottaminen. Tässä ei mielestäni ole kuitenkaan keskeisintä takertua 
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palvelumuotoiluun, vaan enemmänkin hahmottaa muotoiluajattelua ja sitä kautta ymmärtää 

palvelumuotoilun työkaluja ja niiden mahdollista hyötyä.

Palvelumuotoilun ehdottomia etuja on sen työkalujen monimuotoisuus sekä mahdollisuus 

muuttaa niiden mittakaavaa. Palvelumuotoilua ei myöskään tarvitse ”nielaista kokonaisena”, 

vaan sen voi omaksua ajattelutavaksi ja sitä kautta löytää itselle ja omaan toimintaan sopivia 

työkaluja asiakastuntemuksen lisäämisen avuksi. Palvelumuotoilussa käytettävät työkalut 

ovat usein itsessään pieniä (fyysisesti) taikka immateriaalisia (ajattelu- ja lähestymistapoja), 

ja siksi niiden käytön voisi nähdä istuvan Venäjän kaltaiseen ympäristöön, jossa vallitsee eri-

laiset lait, tullimääräykset ja byrokratiat. Näitä työkaluja, esimerkiksi aiemmin esittelemääni 

Blueprint-mallia, voi käyttää asiakkaiden kanssa yhdessä tai oman yrityksen sisäisesti ajatuksia 

herättävinä ja kirkastavina apuvälineinä. Myös haastatteluissakin esille noussut omakohtainen 

etnografia voi mielestäni olla hyödyllinen menetelmä. 

Palvelumuotoilulle ominainen, iteratiivinen prosessi on suositeltava lähtökohta. Venäjällä 

toimittaessa on kuitenkin huomioitava, että palvelu- tai tuotelanseeraus voi viedä paljon aikaa 

ja rahaa, ja siksi se olisi suunniteltava mahdollisimman tarkasti jo etukäteen (H3). Tämä luo 

rajoitteita palvelumuotoilun suhteen verrattuna esimerkiksi Suomen toimintaympäristöön, jossa 

toimijat voivat lanseerata tuotteitaan ja palveluitaan kohtuullisen helpolla ja hioa tarjontaansa 

jatkuvasti. Palvelumuotoilun työkalut istuvatkin työssäni esille tulleiden ajatusten mukaan par-

haiten tarjonnan suunnitteluvaiheeseen, jolloin pyritään tunnistamaan tarpeita sekä aktiivisesti 

rakentamaan verkostoa. 

Mielenkiintoinen, esimerkkien myötä esille noussut seikka oli se, kuinka Kulttuurikeittiön 

syksyllä 2013 järjestetyn promootion jälkeen tullaan järjestämään tilaisuus, jossa yhdessä 

asiakkaiden kanssa selvitetään vuoden 2014 lanseerattavan tapahtuman sisältöä. Tämä on 

mielestäni erittäin kiinnostava ja tärkeä kohta Kulttuurikeittiö-projektin prosessissa, etenkin 

kun otetaan huomioon, että esimerkin antanut haastateltava tiesi, mitä palvelumuotoilu on, 

mutta kertoi, että ei ollut törmännyt siihen Venäjällä. Tässä jää auki kysymys siitä, seuraavatko 

toimitsijat ”luonnollisesti” palvelumuotoilulle tyypillistä prosessia, ja jos näin on, niin onko 

se silloin nähtävissä palvelumuotoiluna? Mielestäni on, tai ainakin siinä voidaan tunnistaa 

palvelumuotoilun piirteitä. Tämä johtaa pohdintaan, että jos toimijat käyttäisivät tietoisesti 

palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja, niin voisivatko tulokset olla vielä parempia? Uskallan 

sanoa, että palvelumuotoilun työkalujen tietoinen käyttäminen voisi ainakin tuoda selkeyttä 
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suunnitteluprosessiin sekä auttaa rakentamaan toimivaa kommunikaatiota tilanteisiin, joissa 

suunnitellaan abstrakteja asioita. Palvelumuotoilun työkaluista voisi olla myös hyötyä asiakas-

ymmärryksen hankinnassa, mikä on tärkeä kohta suunnitteluprosessia, mutta helposti se kohta, 

joka jää vähemmälle huomiolle. 

Kainulaisen (2012) esittämää ajatusta kehitysalustojen järjestämisestä Suomessa tukee haas-

tatteluissa esille nousseet ajatukset koetestauksen tai pienimuotoisen lanseerauksen ongelmal-

lisuudesta Venäjällä. Yksi haasteltavista totesikin, että Venäjälle mennessä tulee kaikkien lupien 

olla kunnossa ja pitää muun muassa hankkia partnerit (H3). Tämä kaikki vie oman aikansa ja 

maksaa paljon, joten sinne ei noin vain mennä testailemaan. Hän ehdottikin Kainulaisen tapaan, 

että kyselyitä ja tutustumista voisi tehdä sen sijaan venäläisien matkailijoiden keskuudessa 

täällä Suomessakin, sillä ”venäläinen on ihan samanlainen siellä kotimaassa kuin täällä”. 

(H3.) Muu mahdollinen haastatteluissa esiin noussut testiryhmä voisi olla Suomessa asuvat venä-

läiset maahanmuuttajat, sillä he voisivat antaa esimerkiksi avustusta kielellisiin asioihin (H4). 

Kehitysalustoista ja testaamisesta puhuttaessa on mielestäni kuitenkin keskeistä huomata, että 

esitestauksen ei tarvitse olla konkreettista palvelun tai tuotteiden tarjontaa, vaan se voi olla 

myös palvelumuotoilulle tyypillistä ideoiden testaamista esimerkiksi visualisoidun materiaalin 

avulla. Tällöin rajan toiselle puolelle meneminen ja siellä toimiminen on huomattavasti helpom-

paa. Tällainen konseptien testaaminen ei myöskään vaadi samanlaisia investointeja kuin esimer-

kiksi valmiin tuotteen testaaminen vaatii. Näin se mahdollistaa helpon testauksen sekä joustavan 

ja dynaamisen tarjonnan muokkaamisen. Esimerkiksi tässäkin tutkielmassa esille noussut ja 

pienesti testattukin SDT-työkalupakki on ehdottomasti suositeltava väline oman toiminnan 

suunnittelemiseen ja asiakasymmärryksen keräämiseen.

Yhdellä haastateltavista oli kokemusta palvelumuotoilulle tyypillisestä visualisoitujen materiaa-

lien käyttämisestä. He olivat testanneet Venäjällä tehdyissä syvähaastatteluissa erilaisia ideoita 

Mood Boardien eli miellekarttojen sekä kuvakavaldien avulla. Kokemus oli onnistunut, ja hän 

näkikin, että he olivat pystyneet näillä menetelmillä nostamaan esille asioita, joita venäläiset 

asiakkaat eivät olleet edes itse ajatelleet. (H5.) Toisessa haastattelussa esille noussut näkemys 

venäläisien tarpeesta olla mukana ja osallistua asioihin tukee näkemystä yhteissuunnittelun 

toimivuudesta (H2).
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En saanut haastattelututkimuksessani suoraa vastausta siihen, mikä rooli palvelumuotoilulla on 

nykyisellään kulttuuriviennin suunnittelussa, mutta yhteenvetona voin sanoa, että tutkimukseni 

puhuu palvelumuotoilun tarpeellisuudesta suunniteltaessa kulttuurivientiä. Haastatteluissa 

ei myöskään noussut esille mitään sellaista asiaa, joka estäisi palvelumuotoilun menetelmien 

käytön. Sen sijaan haastattelussa esille nousseet seikat Venäjästä toimintaympäristönä ja 

arvonluonnin mekanismeista siellä tukevat ajatusta siitä, että palvelumuotoilun työkalujen 

avulla voidaan päästä lähemmäksi loppukäyttäjän kokemaa arvoa, mikä edesauttaa suosittelun 

aikaansaamista, tarjonnan suunnittelua, verkostojen rakentamista sekä koko prosessin luomista 

ja hallintaa aina suunnittelusta lanseeraukseen asti. Tätä kautta voidaan luodaan uniikkeja 

palvelu- ja tuotekonsepteja sekä onnistua arvonluonnissa. Täten voin tutkimukseeni pohjautuen 

suositella palvelumuotoilun menetelmien käyttämistä Venäjälle suuntautuvan kulttuuriviennin 

suunnittelun apuna. Lisäksi kannustan ottamaan venäläiset kuluttajat mukaan suunnittelu-

prosessiin jo alkumetreillä. 

Lopuksi haluan sanoa, että yksinkertaisin toimintaehdotukseni on pyrkiä tilanteeseen, 

jossa kysymys ”Shto by vy hoteli?” ei ole tarpeellinen. Sen sijaan tulisi aina muistaa leipoa 

”izjuminka” jokaiseen pullaan ilman, että asiakkaan tarvitsee sitä erikseen pyytää. Mutta tulee 

myös muistaa, että toiset tykkäävät rusinoista ja toiset eivät. Ja aina ihmiset eivät etukäteen 

tiedä, kumpaan joukkoon he kuuluvat. 

 ” Et voi kysyä asiakkailtasi, mitä he haluavat, ja sitten yrittää antaa se heille. 

Siihen mennessä, kun saat tuotteen markkinoille, ihmiset haluavat jo jotain 

muuta.”  

- Steve Jobs, Applen perustaja (Tuulaniemi 2011, 74)

5.3 Tutkimuksen rajoitteet ja jatkotutkimuskohteet

Tutkimukseni on keskittynyt arvonluonnin mekanismeihin kulttuuriviennin suunnittelussa, 

kun kohdemaana on Venäjä. Olen työssäni tarkastellut muotoiluajattelun ja eritoten palvelu-

muotoilun istumista kulttuuriviennin suunnitteluun. Tutkimustulokseni ovat linjassa aikai-

sempien tutkimusten sekä palvelumuotoilun teorian kanssa, mutta tästä huolimatta tutkiel-

massani on myös puutteita eikä se vastaa aukottomasti palvelumuotoilun ja kulttuuriviennin 
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suunnittelun yhteensopivuuteen. Toivon kuitenkin, että tutkielmani voisi olla avuksi kulttuuri-

viennin toimijoille. Havaintoja on myös mahdollista laajentaa laajemmin kulttuuriviennin suun-

nitteluun kuitenkin huomioiden, että osa työni havainnoista koskee vain ja ainoastaan Venäjää.

Tutkielmani ei suoraan vastaa siihen, soveltuuko palvelumuotoilu Venäjälle suunniteltavan 

kulttuuriviennin suunnitteluun, mutta se tukee näkemystä sen soveltavuudesta. Työssä esille 

nousseista esimerkeistä yhdessä oli tietoisesti käytetty palvelumuotoilun menetelmiä, kun taas 

kahdessa esimerkkitapauksessa ei ollut, vaikka niissä oli nähtävissä joitakin palvelumuotoilun 

menetelmien piirteitä. Olisikin kiinnostavaa nähdä, kuinka palvelumuotoilun menetelmät ja 

työkalut istuisivat näiden tai muiden vastaavien projektien suunnitteluun, ja mitä kokemuksia 

palvelumuotoilun tietoisesta käyttämisestä syntyisi. Jätän tämän kysymyksen auki ja toivon, 

että asiaa tullaan tulevaisuudessa tutkimaan. 

Lähestyn tutkielmassani Venäjää sen taloudellisen potentiaalin suhteen. Koen, että Venäjällä on 

suuri merkitys Suomen talouden kannalta ja olisikin mielenkiintoista tietää, kuinka suuri tämä 

rooli todella on. En voi kuitenkaan, jo oman päivätyöni luonteen vuoksi, rajata ulkopuolelle 

Venäjän poliittista tilannetta sekä Venäjällä tapahtuvia vakavia ihmisoikeusrikkomuksia. Nämä 

asettavat mielestäni suomalaiset toimijat todella vaikeaan tilanteeseen. Oma mielenkiintoni 

onkin jatkotutkimusaiheen suhteen siinä, kuinka toimia eettisesti ympäristössä, jossa kauppa 

Venäjän kanssa on kriittisen tärkeää, mutta kuinka huomioida samalla Venäjän politiikan kipeät 

kohdat. Heitän tämän aiheen ilmoille ja toivon, että tämä nousee tulevaisuudessa yhä näkyväm-

mäksi keskustelun aiheeksi. 
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7 Liitteet

7.1 LIITE 1: Haastateltavat

Anna Häkkinen 

Tehnyt erilaisia tapahtumia, tv-sarjoja, lehtijuttuja, matkaoppaan sekä muuta Venäjään liittyvää 

vuosien varrella. Opiskellut kolme vuotta Pietarissa.

Marit Hohtokari 

Edustaa Luovan talouden agentit ja managerit ry:tä. Toiminut vuonna 2011 Pietarissa järjeste-

tyn Suomi-aseman pääsihteerinä sekä vastaavana tuottajana. 

Juha Stenholm 

Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen toimiston esimies Pietarissa. 

Työskennellyt Pienyrityskeskuksen lisäksi Suomalaisen kauppakamarin palveluksessa 

Moskovassa viisi vuotta. 

Miikka Raulo 

Palveluliiketoiminnan, sisällöntuotannon ja teknologian yhdistävä ammattilainen. Toimii Jyväskylä 

Innovation Oy:ssä Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskuksen kehitysjohtaja. Matkailun ja 

elämystuotannon osaamisklusteri tuo uusia avauksia, työkaluja ja toimintamalleja kasvua hake-

ville verkostoituneille yrityksille kestävien, käyttäjäkeskeisten liiketoimintamallien luomiseksi.

Helena Autio-Meloni 

Työskentelee Moskovan Suomen suurlähetystössä kulttuurineuvoksena. Perustanut aiemmin 

Venäjän ja Suomen väliseen kulttuurivientiin ja -vaihtoon keskittyvän yrityksen sekä toiminut 

tulkkina.

Haastateltavien järjestys ei vastaa tutkielmassa esitettyihin H + numero -viitteisiin. Tällä pyri-

tään haastateltavien suojaamiseen.
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7.2 LIITE 2: Haastattelurunko

Taustaa

 • Mitä organisaatiota edustat? Mikä on oma roolisi?

 • Mikä on taustasi?

 • Mistä ja missä roolissa olet kartuttanut Venäjä-osaamista?

 • Työskenteletkö vakituisesti Suomessa vai Venäjällä?

 • Miltä kulttuuriviennin osa-alueelta sinulla on erityisesti kokemusta?

 • Puhutko venäjää?

Teema 1. Venäjästä toimintaympäristönä, nykytilanne

 • Venäjän toimintaympäristön/ kulttuurin erityispiirteet ja nykytilanne? 

 • Menestymistekijät. 3 tärkeintä asiaa suunniteltaessa venäjälle suuntautuvaa (kulttuuri)
vientiä? Perustelut.

 • Mahdollisuudet ja uhat?

 • Mitä suomalaistoimijoiden tulisi mielestäsi huomioida suunnitellessaan (kulttuuri)vientiä 
Venäjälle?

Teema 2. Verkostot (johtaminen sekä arvojärjestelmäverkon hahmottaminen ja rakentaminen)

 • Verkostoitumisen merkitys Venäjällä ja sen keskeisimmät tavoitteet?

 • Kenen kanssa verkostoitua? Millaisia verkostoja sinun mielestäsi kannattaa rakentaa? 

 • Mitä työkaluja käyttäisit / olet käyttänyt verkostoitumiseen ja potentiaalisten verkostojen 
hahmottamiseen? 

Teema 3. Kuluttajat

 • Kuinka tutustua markkinoihin ja venäläisiin kuluttajiin sekä heidän tarpeisiinsa? Omat 
kokemukset.

 • Tunnetaanko markkinat ja kuluttajat mielestäsi hyvin? 

 • Millaisia kulutustrendejä Venäjällä on havaittavissa?
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Teema 4. Tarjonnan suunnittelu

 • Mitkä kaksi teemaa oheisessa listassa (liite: kohta ”Työkalu 3A, apua ja näkökulmia ideoin-
tiin”) ovat mielestäsi oleellisimpia pohdinnan kohteita Venäjälle suuntaaville luovien alojen 
yrittäjille? Perustelut.

 • Mistä ja kuinka lähtisit liikkeelle suunniteltaessa tarjontaa Venäjän markkinoille?

 • Kuinka tarjonnan voisi mielestäsi esitestata helposti ja nopeasti ennen tuote-/
palvelulanseerausta? 

Teema 5. Tulevaisuus

 • Millainen rooli suomalaisilla luovien alojen toimijoilla tulee tulevaisuudessa olemaan 
Venäjällä?

 • Mahdollisuudet/uhat?

 • Mihin suuntaa Venäjä on muuttumassa?

Lopetus

 • Mitä neuvoja antaisit Venäjälle pyrkiville?

 • Mitkä ovat ”must”-juttuja?

 • Haluatko sanoa vielä jotakin aiheeseen liittyvää?

 • Mitä minun pitäisi ottaa huomioon tätä tutkimusta tehdessäni?
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7.3 LIITE 3: SDT-työkalupakki, työkalu nro 3A
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