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- Case: Fortum Energiatalo Oy:n eBiz- ja liiketoiminnan kehitystoiminto

Tutkielman tavoitteet

Tutkielmani tavoitteena on kuvata modulaarinen asiantuntijaorganisaatio. Modulaarisuus- 
periaatetta on käytetty hyväksi Fortum Energiatalo Oy:n eBiz- ja liiketoiminnan 
kehitystoiminnossa, kun se on viimeisen kahden vuoden ajan luonut asiakkaan prosessiin 
rakentuvaa liiketoimintamallia. Toimintamallin taustalla vaikuttavat organisaation sisäiset 
prosessit, tai prosessiverkot, jotka on kuvattu konsepteissa. Kokonaisuus on kristallisoitunut 
koti.fi kokonaiskonseptiin. Organisaatiossa hankkimieni kokemusten ja ohjelmisto- ja 
tuotekehityksen saralla toteutettujen tutkimusten pohjalta luon toimintamallin, joka 
määrittelee modulaarisen asiantuntijaorganisaation ominaispiirteet ja sen mahdolliset edut. 
Nämä ominaispiirteet ovat implisiittinen ajattelumalli, tiedon näkyväksi tekeminen, 
dynaamiset kyvykkyydet, kombinatiiviset kyvykkyydet ja liiketoiminnan siirrettävyys. 
Tutkimuksessani pyrin tutkimaan toimintamallin toteutuneita etuja. Niitä ovat mm.
liiketoiminnan hallittavuus, moduuleiden rinnakkainen kehittäminen, kustannus- ja 
resurssitehokkuus ja asiakaslähtöisyys.

Tutkimusaineisto

Tutkimuksessa käyttämäni aineisto on kaksijakoinen. Ensimmäinen osa koostuu omista 
havainnoistani sekä organisaation sisäisistä dokumenteista, joissa konseptuaalinen 
lähestymistapa on kuvattua teoreettisesti. Toinen puoli aineistoani on
Oppimishistoriaprosessin reflektiohaastatteluihin pohjautuva oppimistarina. Tarina on 
faktoihin pohjautuva, myyttisen leirinuotiokertomuksen omainen ja ennen kaikkea 
pragmaattinen organisaatiolle. Näin rakensin kollektiivisen oppimistarinan, jota analysoimalla 
pyrin tutkimaan toimintamallin jo toteutuneita etuja.

Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset

Tutkimuksen tulokset olen johtanut oppimistarinasta sekä omasta havainnoinnistani. 
Mainitsin viitekehyksessäni viisi etua, joiden tulisi todentua modulaarisesti rakennetussa 
asiantuntijaorganisaatiossa. Ominaispiirteiden osalta nousi selvästi esiin tiedon näkyväksi 
tekeminen ja sen välittäminen organisaatiossa konseptien välityksellä sekä liiketoiminnan 
siirrettävyys. Toimintamallin eduista asiakaslähtöisyys on kohdeorganisaatiossa voimakasta, 
koska koko organisaatiorakenne on suunniteltu asiakkaan prosessilähtöistä toimintaa 
tukevaksi. Konseptoinnin avuksi luettiin myös toiminnan tehostuminen ja resurssien 
tehokkaampi käyttö, sillä jo oman toiminnan jäsentäminen ja kyseenalaistaminen johtaa 
toimintatapojen muodostumiseen. Kustannussäästöjä havaittiin muodostuneen ajan ja 
resurssien tehostuneemmassa käytössä. Ongelmana korostui implisiittisen ajattelumallin 
sisäistämisen vaikeus ja keskeneräisyys.
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1 JOHDANTO

Viime vuosina muutamat akateemikot, kuten Daft & Lewin omassa 
artikkelissaan, ovat esittäneet kaipuunsa uusien ja innovatiivisten 

organisaatiomuotojen luomiseksi (Daft & Lewin 1993, i). He sivuavat 
artikkelissaan tulevaisuuden johtajien ymmärrystä modulaarisesta 

organisaatiosta ja sen roolista tulevaisuuden paradigmana oppivan 
organisaation taustalla (ma., i).

Prosessi, tuote tai järjestelmä on modulaarinen, jos se on jaettavissa osa
kokonaisuuksiin. Niiden voidaan sanoa olevan kehitettävissä ja 

muokattavissa itsenäisesti, mutta toimivan yhtenä kokonaisuutena. 

Kokonaisuus määrittää siten asiakaslähtöisesti yksittäisten osa

kokonaisuuksien rajapinnat, suhteet toisiinsa sekä kokonaisuuteen. (Baldwin 
& Clark 2000, 62; Baldwin & Clark 1997, 86; Kaivos 1985, 4)

Tutkimuksessani keskityn kuvaamaan modulaarisen organisaatiorakenteen 

sekä analysoimaan sen etuja kohdeorganisaatiossani, joka on Fortum 

Energiatalon eBiz- ja liiketoiminnan kehitystoiminto. Energiatalossa on 
toteutettu viimeisten vuosien aikana modulaarisuuteen perustuva 

organisaation toimintamalli.

Toimintamallin etuja tutkin Oppimishistoriaprosessi-metodia hyväksi 

käyttäen. Metodin tavoitteena on tehdä näkyväksi organisaation ja sen 

jäsenten henkilökohtaiset kokemukset. Näitä tutkimuksessani esiin nousseita 

kokemuksia täydennän osallistuvalla havainnoinnilla. Metodi kristallisoituu 
myyttiseen ja käytännönläheiseen Oppimistarinaan, joka lähestyy 

organisaatiossa kerrottuja kokemuksia temaattisesti ja faktoihin pohjautuen.
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1.1 KOHDEORGANISAATION ESITTELY

Suoritin tutkimukseni kevään 2001 aikana Fortum Energiatalo Oy:n eBiz- ja 

liiketoiminnan kehitystoiminnossa. Fortum Energiatalo Oy (ET) on energian 
myynti- ja markkinointiyhtiö, joka on perustettu vuoden 2000 alussa. ET 
kuuluu nykyisellään Fortum Markets- sektoriin, johon se liitettiin huhtikuussa 

2001. Kyseinen sektori pyrkii keskittymään asiakkuuksien rakentamiseen 

pohjoismaisella ulottuvuudella ja sen tavoitteena on olla yksi alueen 

johtavista energiayhtiöistä.

Ebiz- ja Liiketoiminnan kehitystoiminto on vastuussa ET:n kehittämistoimista. 
Kyseinen toiminto aloitti vuonna 1998 silloisessa IVOssa keskittymään 

asiakkuuksien ymmärtämiseen ja rakentamiseen. Taustalla tässä 
kehityksessä vaikutti sähkömarkkinoiden deregulointi, joka toi mukanaan 

kovenevan kilpailun koti- ja ulkomaisilta markkinoilta. Deregulointi oli johtanut 
öljyn osalta myyntikatteiden putoamiseen, mikä oli odotettavissa myös 

sähkömarkkinoilla markkinoiden avautumisen jälkeen. Asiakkuusajattelun 
kehittäminen johti sähköä tilaavan asiakkaan prosessin määrittämiseen ja 

ensimmäisen liiketoimintakonseptin eli asiakkuuskonseptin luomiseen. Tästä 

alkoi kehitystyö kohti modulaarista organisaatiota, jossa yksittäisiä 

moduuleita edustivat liiketoimintakonseptit.

Asiakkuusajattelu konkretisoitui internetin kehittymisen myötä. Internetin 

koettiin mahdollistavan asiakkaan prosessiin perustuvien liiketoimintamallien 

kehittämisen ja luomisen. Kehitystyö johti kuluttajille suunnattujen 

teemaportaaleiden rakentamiseen. Maaliskuussa 2000 ET lanseerasi 
ensimmäisen teemaportaalin eli muuttaja.conrn. Siitä saadut kokemukset 
vankistivat organisaation uskoa internetin mahdollisuuksiin. Vuoden 2000 

aikana valmistui vielä kaksi teemaportaalia, mokkeilija.com ja 
remontoija.com. Tutkimusta aloittaessani oli jo valmisteilla nämä kaikki 

yksittäisiin prosesseihin rakentuvat teemaportaalit kokoava kotona.com,
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jonka oli tarkoitus toimia sateenvarjona (ks. esim. Kapferer 1992, 158-159) 

muille teemaportaaleille. Seuraava reflektiohaastattelusta poimittu kiteytys 

kuvaa hyvin niiden suhdetta modulaariseen lähestymistapaan.

Teemaportaaleiden voi sanoa olevan prototyyppejä 

modulaarisesta lähestymistavasta asiakasrajapinnassa ja 

asiakkaan prosessin päälle rakennetusta liiketoimintamallista 

internetissä.

1.2 TUTKIMUKSENI TAVOITTEET

Tutkimukseni tavoite on kuvata modulaarisen organisaatiorakenteen 

toimintamalli ja kohdeorganisaatiossani käytössä olevan toteutustavan edut. 

Oppimishistoriahistoriaprosessi-metodi kertoo organisaation tarinan. Sen 

tavoitteena on luoda Oppimistarina, joka kertoo myyttisesti ja 
käytännönläheisesti tietyn tapahtuman, kuten muutoksen organisaatiossa 

sen jäsenten kokemana.

Olen kiteyttänyt tutkimukseni tavoitteet seu raavaan kolmeen 

tutkimusongelmaan:

■ Millainen on modulaarinen asiantuntijaorganisaatio?

■ Mitkä ovat modulaarisen toimintamallin edut 

kohdeorganisaatiossa?

■ Kuinka kohdeorganisaation jäsenet kokevat modulaarisen 

toimintamallin edut?
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1.3 AIKAISEMMAN TUTKIMUKSEN VERTAILUA

Keskityn modulaarisuuteen aikaisemman tutkimukseni vertailussa, sillä se 

muodostaa koko tutkimukseni ytimen. Muut käyttämäni teoreettiset 
viitekehykset olen tuonut tukemaan sekä havainnollistamaan tarkemmin sitä, 

mitä modulaarisuus tarkoittaa asiantuntijaorganisaatiossa.

Modulaarisuutta on tutkittu organisaatioteoreettisessa kirjallisuudessa 

suhteellisen vähän. Ohjelmistojen ja tietokoneiden rakentamisen osalta asiaa 

on tutkittu huomattavasti enemmän, koska ensimmäiset modulaariset 

järjestelmät ja systeemit tulivat markkinoille jo 1960-luvulla. Vastaavasti 
tuotekehityksen saralla modulaarisuutta on tutkittu kohtuullisen paljon 

tuotantoa tehostavana sekä asiakkaalle enemmän variaatioita tarjoavana. 
Modulaarisuutta on käsitelty myös tuotannon tai ohjelmistokehityksen 

järjestämisestä siten kuin esimerkiksi tietty järjestelmä on rakennettu sen 

periaatteiden pohjalta.

Tutkimuksessani havaitsin relevanteiksi seuraavassa taulukossa eritellyt 
tutkimukset ja kyseisten tutkijoiden hieman toisistaan poikkeavat 
lähestymistavat modulaarisuuteen. Ensimmäinen rivi kertoo sen, mikä on 

tutkijoiden lähestymistapa. Toinen rivi kertoo sen, miten moduulit liittyvät 

toisiinsa ja mikä niiden suhde on kokonaisuuteen. Kolmas rivi kertoo hieman 

spesifimmin sen, mikä on esimerkiksi yhden tuotteen kuvaustapa. Viimeinen 

rivi kertoo pienimmän tunnistettavan moduulin, elementin tai komponentin.
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Taulukko 1. Aikaisemman tutkimuksen vertailua

Ulrich Baldwin & 
Clark

Sanchez & 
Mahoney

Schilling Parnas, 
Clements & 
Weiss

Product
architecture

Modularity Modular
Product
architecture

Modularity Module
structure

Interface Interface Component
interface

Modular
System

Process
structure

Physical
components

Architecture Modular
product
architecture

Uses
structure

Functional
elements

Standards Component Component Module

Lähteet: Baldwin & Clark 1997; 2000; Parnas, Clements & Weiss 1985; 

Sanchez & Mahoney 1996; Schilling 2000; Ulrich 1995.

Omassa tutkimuksessani lähestyn kohdetta Baldwinia ja Clarkia mukaillen. 

Mielestäni heidän käyttämä terminologia on toimiva puhuttaessa koko 
organisaatiotasolla toteutettavasta modulaarisesta lähestymistavasta. 
Keskityn käsitteeseen interface, jota kuvaan tarkemmin luvun 2 yhteydessä.

1.4 RAJAUKSESTA

Käsittelen modulaarisuutta asiantuntijaorganisaatiossa, koko organisaation 

kuvauksena tai sen jäsenten kokemana ajattelumallina. Luon toimintamallin 

modulaarisuudesta ja sen eduista liiketoiminnan kehittämisessä. Pyrin 
käsitteellistämään tutkimukseni kohdeorganisaatiossa käytössä olevan 

modulaarisen lähestymistavan. Tätä toimintamallia peilaan 

oppimishistoriaprosessi-metodin tuottamaa oppimistarinaa vasten.
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Keskityn organisaation sisällä saavutettaviin etuihin. Jätän organisaation 
ympäristön kokemukset sekä asiakasrajapintaan ulottuvan toiminnan 

vähemmälle tarkastelulle. Modulaarisuuteen liittyy läheisesti ajatus sen 
mahdollisuuksista variaatioiden moninkertaistamiseen. Organisaation on 

mahdollista tarjota asiakkailleen suuri määrä variaatioita komponenteista 

kasattavia tuotekokonaisuuksia (Langlois & Robertson 1992, 309). Sivuutan 
organisaation ulkoisen ympäristön kuvaamisen, sillä keskityn organisaation 

sisäisten prosessien kehittämiseen. (Langlois & Robertson 1992, 309-310).

1.5 TUTKIELMANI RAKENNE

Tässä luvussa olen käynyt läpi tutkielmani tavoitteet, rajauksen sekä 
aikaisemman tutkimuksen vertailua. Toisessa luvussa käsittelen 

modulaarisuutta asiantuntijaorganisaatiossa ja luon toimintamallin 

modulaariselle organisaatiorakenteelle. Lisäksi kuvaan modulaarisuuden 

edut organisaatiotasolla. Kolmannessa luvussa kuvaan tutkimusmetodini, 
joka oli Oppimishistoriaprosessi-metodi. Tämän lisäksi kerron samaisessa 

luvussa tarkemmin tutkimukseni suorittamisesta sekä siihen liittyvästä 
aineistosta. Neljäs luku yhdistää teorian ja käytännön, sillä kuvaan siinä 
ET:ssa kehitetyn ja käytetyn modulaarisen toteutustavan. Viidennessä ja 

kuudennessa luvussa käyn läpi tutkimukseni tulokset ja tunnistamani 

johtopäätökset sekä kehittämisehdotukset kohdeorganisaatiolleni, (ks. kuvio 

1.)
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Kuvio 1. Tutkimuksen rakenne

Modulaarinen asiantuntijaorganisaatio
•Modular lnterface= Modulaarinen Organisaatiorakenne

Modulaarisen asiantuntijaorganisaation 
ominaispiirteet

•Implisiittinen ajattelumalli 
•Tiedon vangitseminen ja näkyväksi tekeminen 

•Dynaamiset kyvykkyydet 
•Kombinatiiviset kyvykkyydet 
•Liiketoiminnan siirrettävyys

Modulaarisuuden edut
•Hallittavuus

•Moduuleiden rinnakkainen kehittäminen 
•Kustannus- ja resurssitehokkuus 

•Asiakaslähtöisyys

Oppimishistoriaprosessi-metodin kuvaus

Tutkimuksen suorittaminen kohdeorganisaatiossa

•Ensisijainen aineisto Oppimistanne ja oma havainnointi 
•Toissijainen aineisto: Sisäinen materiaali, oma 
havainnointi, keskustelut avainhenkilöiden kanssa

Modulaarinen toimintamalli kohdeorganisaatiossa

Tutkimustulokset ja tutkimuksen arviointi

Tutkielman yhteenveto, jatkotutkimuksen aiheet ja 
kehittämisehdotukset kohdeorganisaatiolle
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2 MODULAARINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIO

Modulaarisuudesta ja sen ympärille rakentuvasta organisaatiosta on 

kirjoitettu melko vähän (ks. esim. Sanchez & Mahoney; Baldwin & Clark 
2000; Schilling 2000; Daft & Lewin 1993). Modulaarisuutta on käytetty tuole
ja ohjelmistokehityksen joustavana, muutoksiin nopeasti reagoivana ja 

asiakaslähtöisenä lähestymistapana. Se laajentaa myös yrityksen 

mahdollisuuksia vastata asiakkaiden tarpeisiin nykyisistä komponenteista 

toteutettujen uusien yhdistelmien myötä (Sanchez & Mahoney 1996, 63-64). 

Kaupallisten palveluiden osalta asiaa on käsitelty lähinnä finanssipalveluiden 

historiallista kehittymistä analysoiden. (Baldwin & Clark 1997, 88).

Daft & Lewin (1993, i) sivuavat artikkelissaan tulevaisuuden johtajien 

ymmärrystä modulaarisesta organisaatiosta ja sen roolista tulevaisuuden 
paradigmana. Heidän mukaansa organisaatioiden tulee olla joustavia ja 

oppivia organisaatioita, jotka pystyvät koko ajan reagoimaan muutoksiin ja 
ratkaisemaan ongelmia koordinoitujen, itse-organisoituvien ja toisiinsa 

sidoksissa olevien prosessien avulla.

Tutkimukseni pyrkii vastaamaan Daft & Lewinin (ma. i) toiveeseen uusien 

organisaatiomuotojen kehittämisen tarpeesta. Luon tässä luvussa 

teoreettisen pohjan modulaarisuudelle liiketoiminnan kehittämisen ja 

rakentamisen lähtökohtana sekä modulaarisen toimintamallin eduille. 
Sovellan tuote- ja ohjelmistokehitykseen luotuja teorioita sekä täydennän 

näissä havaittuja modulaarisuuden ominaispiirteitä muilla sopivilla 

teoreettisilla viitekehyksillä.

Luvussa 5 tutkin ET:ssa käytössä olevaa modulaarista toimintamallia. Luon 
kyseisestä toimintavasta yleisen mallin, jonka taustaa vasten pyrin tutkimaan 

tavoiteltujen etujen toteutuneisuutta sekä ongelmia.

8



2.1 MODULAARISUUS ORGANISAATIORAKENTEEN KONTEKSTISSA

Tässä kappaleessa tarjoan modulaarisen organisaatiorakenteen 

määritelmän. Sovellettaessa modulaarisuuden käsitettä liiketoiminnan 
kehittämiseen, tulee sen saavuttamiseksi määritellä informaation näkyvä ja 
kätketty taso (Baldwin & Clark 1997, 86). Kuvio 2 kuvastaa organisaation 

suhdetta dynaamiseen ympäristöönsä. Tämä luo hyvin erilaiset 

muutospaineet organisaation tasoille. Näiden muutospaineiden keskellä on 
näkyvän ja kätketyn tason ymmärtämisen myötä mahdollista saavuttaa 

tasapainoinen ja hallittu organisaatiorakenne. Kuviossa paksut viivat 

kuvastavat näkyvän tason rajapintoja ja ohuet viivat vastaavasti kätketyn 

informaation. Näkyvän ja kätketyn tason voidaan sanoa olevan 
vuorovaikutuksessa toisiinsa ja myös omaan tasoonsa esimerkiksi nuolien 

kuvaamalla tavalla. Suhteet muodostuvat koko organisaation toimintaa 

ohjaavan modulaarisen organisaatiorakenteen ohjaamana.

Kuvio 2 näkyvä ja kätketty informaatio

Lähde: Baldwin & Clarkia (1997) soveltaen
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Näkyvän informaation syvällinen ymmärtäminen on organisaation 

kokonaisuuden abstrahoimiseksi olennaista. Näkyvä taso määrittelee koko 
organisaation sisäisten moduulien väliset suhteet sekä rajapinnat 

kokonaisuuteen (Baldwin & Clark 1997, 86).

Modulaarinen organisaatiorakenne, modular interface, määritellään näkyvän 

informaation perusteella täsmentäen sitä näkyvien moduulien välisillä 
suhteilla. Organisaatioteoreettisen kirjallisuuden pohjalta käsitettä voi verrata 

eksplisiittiseen tietoon (Nonaka & Takeuchi 1995, 59-61, ks. esim. Polanyi 
1966). Modulaarisessa lähestymistavassa on eroavaisuutena Nonakan 
ajatuksiin eksplisiittisen tiedon lukitseminen tiettyihin moduuleihin, jotta 

näiden väliset suhteet on helpompi hahmottaa. Tämä mahdollistaa 

eksplisiittisen tiedon konkreettisemman tulkinnan ja välittämisen 

organisaation kaikille jäsenille. Näkyvä informaation taso vastaa modulaarista 
organisaatiorakennetta, jonka olen ET:n osalta kuvannut liitteessä 2. Käsite 
viittaa ensisijaisesti abstraktiin määrittelyyn organisaation kehitettäviin 

prosesseihin ja niiden välisiin suhteisiin. Toissijaisesti ymmärrän 

organisaatiorakenteen yksiköiden tai tiimien organisoimisena 
modulaarisuuden ympärille. Keskityn tutkimuksessani ensimmäisenä 

mainittuun.

Kätketty informaatio kuvaa niitä osia, jotka eivät vaikuta kokonaisuuteen kuin 

oman osa-kokonaisuuden sisällä eli osana yksittäisiä moduuleita. Ne 
koostuvat sisältämästään tiedosta ja prosessikuvauksista, jotka ovat helposti 

ja nopeasti muokattavissa. (Baldwin & Clark 1997, 86). Tämä mahdollistaa 

dynaamisen reagoimisen kilpailuympäristön muutoksiin sekä innovatiivisen 
kulttuurin luomisen organisaation sisällä.

Kätketyn informaation käsitettä voidaan verrata organisaation hiljaiseen 

tietoon (Nonaka & Takeuchi 1995, 59-61, ks. esim. Polanyi 1966), joka on
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siirrettävissä organisaatiossa moduuleiden kautta sekä täydennettävissä 

liiketoiminnan kehittymisen ja oman osaamisen lisääntyessä.

2.2 IMPLISIITTINEN AJATTELUMALLI MODULAARISUUDEN TAUSTAOLETUKSENA

Tulevaisuuden voittajayritykset eivät omaa pitkälle kehittynyttä strategista 

arkkitehtuuria, vaan syvällisen tunteen omasta tarkoituksestaan, yhdessä 

jaetun unelman tulevaisuuden onnesta (Hamel & Prahalad 1994, 140). Tämä 
unelma heijastuu organisaation työntekijöiden olettamuksissa, yleistyksissä 

sekä tapana kuvata maailmaa (Senge 1990, 8).

Tarkastelen implisiittistä ajatusmallia Sengen (1990, 8; 174-176) määritelmän 

mukaan. Implisiittiset ajattelumallit kokoavat hyvänä pidetyt käytännöt. 
Samalla ne estävät usein uusien ja innovatiivisten johtamistapojen 

implementointia (mt. 8). Sengen mukaan oppivan organisaation 
rakentamisessa läpimurtoon pystyvien yritysten on opeteltava hallitsemaan ja 

luomaan implisiittisiä ajatusmalleja (mt. 174).

Modulaarinen organisaatiorakenne määrittelee kollektiivisen oppimisen 

tason. Oppiminen tapahtuu yksittäisten moduulien kehittämisen tai 
operatiivisen toiminnan välityksellä. Näin organisaatio voi välittää 

institutionaalista tietoa - hiljaista ja eksplisiittistä - kaikille organisaation 

jäsenille. Organisaatioon jäsenet ovat herkempiä vastaanottamaan tietoa ja 

ymmärtämään sen suhteen kokonaisuuteen, kun he omaksuvat taustalla 
vaikuttavan ajatusmallin. Mainittu kollektiivinen oppiminen johtaa mielestäni 
kierteeseen, joka oravanpyörän tavoin ruokkii itse itseään. Sisäistäessään 

oman roolinsa kokonaisuudessa, yksilöt ovat innostuneempia kehittämään 
toimintaa aloittaen omasta moduulistaan, mikä johtaa organisaation 

institutionaaliseen oppimiseen. Tämä mahdollistaa implisiittisten 

ajattelumallien kehittymisen operatiivista toimintaa suorittavien yksilöiden
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toimesta ja aloitteesta. Näin saadaan vangittua ja välitettyä tuorein tieto 

modulaarisen organisaatiorakenteen kautta koko organisaatioon.

Yhteinen visio, shared vision, nousee esiin organisaation jäsenten 

henkilökohtaisista visioista (Senge 1990, 211-218). Tämä mahdollistaa 
yksilöiden energisen ja sitoutuneen asenteen visiota kohtaan. Visio on 

mielestäni implementoitavissa modulaarisen organisaatiorakenteen 

välityksellä. Visio on kaiken toiminnan majakkana, tuoden turvallisuutta ja 
abstraktin näkemyksen yrityksen tulevaisuuden karikottomasta suunnasta. 

Visio yhdistettynä brandiin, vibra-käsite, yhdistää yrityksen sisäisen ja 

ulkoisen kuvan ja strategisen suunnan (Vibra 1.0 1999). Vibra tarkoittaa sitä, 
että organisaation sisällä vaikuttava visio ja ulospäin näkyvä brandi 
ymmärretään samalla tavalla. Visiolla ja brandilla on sama merkitys. 

Modulaarinen organisaatiorakenne ohjaa ja määrittää operationaalista 

toimintaa ja pienempiä kehitysaskeleita, jotta ne ovat vibraa tukevia.

2.3 MODULAARISEN ORGANISAATION OMINAISPIIRTEET

Edellisessä kappaleessa toin esiin modulaarisen organisaation rakentamisen 

ja sen hallitsemisen fundamentaalisen lähtökohdan eli implisiittisen 
ajattelumallin. Tässä kappaleessa jatkan viitekehyksen kuvaamista neljän 

tunnistamani modulaarisen organisaation ominaispiirteen osalta. Nämä 
ominaispiirteet ovat tiedon vangitseminen ja näkyväksi tekeminen, 

dynaaminen kyvykkyys, kombinatiivinen kyvykkyys sekä liiketoiminnan 

siirrettävyys.
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2.3.1 Tiedon vangitseminen ja näkyväksi tekeminen

Tieto ja tiedonhallinta, Knowledge Management, on yksi lähihistorian 

keskustelluimmista teemoista (ks. esim. Nonaka & Takeuchi 1995). Nonakan 
ajatukset ovat toimineet lähtökohtana lukuisille tutkimuksille. Käytän hänen 

määritelmäänsä tiedon vangitsemisesta ja välittymisestä (Nonaka & Takeuchi 

1995, 59-61; ks. Polanyi 1966).

Tiedon jakautuminen hiljaiseen ja eksplisiittiseen tietoon nousi laajempaan 

tietouteen 1960-luvulla, vaikka ajatus oli tunnettu jo klassisessa 

kreikkalaisessa filosofiassa (Polanyi 1966, Nonaka & Takeuchi 1995). 
Polanyin klassinen määritelmä on ollut keskeisessä asemassa KM:n 
kehittymisessä nykyiseen muotoonsa. Olen kuvannut hiljaisen ja 

eksplisiittisen tiedon eroavaisuudet taulukossa 1.

TAULUKKO 2. TIEDON KAKSI TASOA

Tacit Knowledge (subjective) Explicit Knowledge (objective)

Knowledge of experience (body) Knowledge of rationality (mind)

Simultaneous Knowledge (here and Sequential Knowledge (there and
now) then)

Analog Knowledge (practice) Digital Knowledge (theory)

Lähde: Nonaka & Takeuchi 1995, 61

Nonakan & Takeuchin (1995, 62) mukaan uutta tietoa luodaan hiljaisen ja 
eksplisiittisen tiedon interaktiossa. Tiedon välittyminen organisaatiossa on
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kuvattavissa (Kuvio 3) tieto-spiraalin avulla (mt. 71). Se sopii hyvin 
modulaarisen kehitysprosessin kuvaamiseksi organisaatiossa. 
Selventääkseni asiaa, kuvaan yhden moduulin rakentumisen 

organisaatiossa, mikä tarkoittaa organisaation tietotason sekä moduulin 

kehittymistä.

KUVIO 3 TIEDON VÄLITTYMINEN ORGANISAATIOSSA

Field
Building

Dialogue

ExternalizationSocialization

CombinationInternalization

Learning by doing

Linking
explicit
knowledge

Lähde: Nonaka & Takeuchi 1995, 71.

Spiraalin ensimmäinen vaihe on sosialisaatio, joka tarkoittaa ihmisten välistä 
vuorovaikutusta hiljaisen tiedon välittämisessä organisaation jäseneltä 

toiselle (Nonaka & Takeuchi 1995, 62). Toinen vaihe on tiedon ilmaiseminen, 

jolloin hiljainen tieto ilmaistaan eksplisiittisessä muodossa (mt. 64-65). 

Kolmas spiraalin vaihe, jossa eksplisiittistä tietoa muutetaan eksplisiittiseksi, 
on tiedon kombinointi jo olemassa olevaan systeemiin (mt. 67-68). 

Neljäntenä vaiheena on tiedon sisäistäminen (mt. 69-70). Tällöin luodaan
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olemassa olevasta eksplisiittisestä tiedosta hiljaista eli organisaatiotason 

implisiittisiä ajatusmalleja.

Vastaavasti voidaan prosesseja mukaillen kuvata modulaarisen 

organisaation tiedon välittyminen ja kumuloituminen. Vasta projektoitavan 

(ks. tarkemmin luku 4. ET:n modulaarisesta toimintamallista) moduulin 

voidaan nähdä olevan spiraalin keskellä, viivojen leikkauskohdassa. Kun 
moduulin suunnittelu alkaa, projektiryhmä kokoontuu keskustelemaan ja 

jakamaan hiljaista tietoaan muille projektiryhmäläisille. Projektin jatkuessa 

pidemmälle dokumentoidaan moduloitava kehitysprojekti eksplisiittiseksi 

tiedoksi. Tiedon kombinointi on nähtävissä osittain rinnakkaisena vaiheena. 

Tällöin tieto yhdistetään olemassa olevaan modulaariseen 

organisaatiorakenteeseen, mikä mahdollistaa moduuleiden välisten 

kausaliteettien tunnistamisen. Lisäksi organisaation jäsenet voivat jakaa 

tuotettua eksplisiittistä tietoa läpi organisaation. Viimeinen vaihe on moduulin 
implementointi ja puitteiden luominen sen jatkuvalle kehittämiselle.

Spiraali on jatkuva ja päättymätön prosessi, joka mahdollistaa tiedon uuden 
ontologisemman tason, intra-organisatorisen tiedon, saavuttamisen (Nonaka 

& Takeuchi 1995, 72-73). Tämä tarkoittaa institutionaalisen tiedon 
laajentumista organisaation jäsenten tiedon syvenemisen välityksellä ja 

päinvastoin. Pystyäkseen hyödyntämään tätä tiedon vangitsemis- ja 

välitysprosessia täytyy organisaation ymmärtää omien kyvykkyyksiensä 

luonne, josta kirjoitan tarkemmin kahdessa seuraavassa kappaleessa.

2.3.2 Dynaamiset kyvykkyydet

Organisaation kehittymistä kilpailuympäristön uudelleen luomiseksi on tutkittu 

dynaamisena kyvykkyytenä, dynamic capabilities (Teece ym. 1997, 515). 

Vastaavasti muutoksiin reagoimista ja niiden hallintaa ympäristön muutosten
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näkökulmasta on tutkittu organisaation kykynä vastata niihin luomalla uusia 
toimintatapoja omalla toimialallaan (Schilling 2000, 314). Dynaamisuus on 
tulkittavissa organisaation ennakoivana kykynä uusiutua ympäristön nopeisiin 

muutoksiin ja saavuttaa ennakoinnin avulla alati uusia ja innovatiivisia 

kilpailuedun lähteitä (Teece ym. 1997, 516).

Dynaaminen kyvykkyys edellyttää strategista johtamista organisaation 
pyrkiessä vastaamaan muuttuvan ympäristön haasteisiin ottamalla käyttöön, 

yhdistelemällä ja päivittämällä sisäisiä ja ulkoisia taitoja, resursseja ja 

kompetensseja (Teece ym. 1997, 515).

Modulaarisuus luo liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta mahdollisuuden 
ennakoida ympäristön muutoksia. Se tuo uuden näkökulman kyvykkyyksien 

välityksellä uusien strategisten kilpailuedun lähteiden tunnistamiseksi, niihin 

vastaamiseksi sekä linkittämällä ne olemassa olevaan 

organisaatiorakenteeseen (Teece ym. 1997, 510). Kilpailuetu on
saavutettavissa ja ylläpidettävissä ymmärtämällä kulloinkin vallitseva 

ajattelumalli, jota voidaan muokata vastaamaan ulkoista ympäristöä, tarpeen 
vaatiessa. Ajattelumalli määrittää modulaarisen organisaatiorakenteen 

pelikentän kokonaisuutena sekä yksittäisten pelaajien ja pelikuvioiden osalta.

2.3.3 Kombinatiiviset kyvykkyydet

Uuden oppiminen tai uusien innovaatioiden tuominen markkinoille on 

organisaation kombinatiivisten kyvykkyyksien aikaansaannosta. Niille on 
ominaista generoituminen organisaation sisäisestä ja ulkoisesta tiedosta 

sekä osaamisesta. Aikaisempaa tutkimusta mukaillen tarkoitan 

kombinatiivisilla kyvykkyyksillä yrityksen nykyisen osaamisen ja 

todentamattomien mahdollisuuksien kohtaamisen hyödyntämistä. (Kogut & 

Zander 1992, 391)
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Todentamattomat mahdollisuudet on havaittavissa analysoimalla toimintaa 

ohjaavaa ajattelumallia ympäristön ja asiakkaan tarpeisiin. Prosessi pitää 
sisällään asiakkaan ja yrityksen kohtaamiset, mitkä voivat paljastaa yrityksen 

todentamattomat mahdollisuudet. Jos asiakkaan prosessissa havaitaan 
selkeä ja irrotettavissa oleva kokonaisuus, yritys voi reagoida luomalla sitä 

vastaavan palvelun tai tuotteen. Näin on mahdollista tarjota asiakkaalle 

kokonaisvaltaisemmin arvoa tuottavia palveluita tai tuotteita. (Portal 

principles v.1.0 2000, 15-19)

Kogut & Zander (1992, 392) ovat kirjoittaneet tiedon puutteiden

tiedostamisesta. Vaikka organisaatio havaitsisi tiedon lisääntymisen luomat 
paineet organisaatiomuutokseen, ei muutosta saada aikaiseksi, koska 

organisaatio ei pysty erottamaan yksittäisiä tiedon lisääntymisiä 

kokonaisuudesta. Modulaarisuus tarjoaa ratkaisun yrityksen kehittämiseen 

ilman polkuriippuvuutta (Teece, ym. 1997, 522). Tarkasteltaessa omaa 

toimintaa modulaarisesti, sisäiset riippuvuussuhteet ovat tiedossa ja reagointi 
sisäisiin ja ulkoisiin vaatimuksiin on nopeaa. Lisäksi modulaarisuus 

mahdollistaa lähes rajattoman määrän liiketoiminnallisia kehitysaskeleita, 

koska uutta ja vanhaa tietoa voidaan yhdistellä tilanteen vaatimusten 
mukaisesti.

Olen edellä kuvannut tiedon välittymisen organisaatiossa. Jatkuva tieto- 
spiraalia mukaileva moduuleiden kehittyminen jo itsessään mahdollistaa 

uusien kombinatiivisten kyvykkyyksien syntymisen tai tunnistamisen. Tämä 

tapahtuu uusien versioiden välityksellä.
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2.3.4 Liiketoiminnan siirrettävyys

Liiketoiminnan modularisointi mahdollistaa pitkällä tähtäimellä liiketoiminnan 
lähtökohtien, teknologian, tiedon ja toimintatapojen siirrettävyyden yrityksen 

sisällä esimerkiksi ulkomaisiin yksiköihin tai mahdollisesti perustettaviin 

alliansseihin. Rajaukseni vuoksi keskityn tiedon ja toimintatapojen 

siirrettävyyteen. Lähestyn lisäksi aihetta yrityksen sisällä toteutettavien 

liiketoimintakokonaisuuksien siirtämisen näkökulmasta.

Liiketoiminta on oltava määriteltävissä, jotta se tai sen osa voidaan siirtää. 

Tiedon ja toimintatapojen siirrettävyyden näkökulmasta määrittäminen 
koostuu prosessin sekä kokonaisuuden kannalta kriittisten suhteiden 

kuvaamisesta (Kogut & Zander 1992, 386-392). Liiketoiminnan 

määrittäminen ja kuvaaminen tulisi suunnitella siten, että palvelut tai tuotteet 

ovat artikuloidun tiedon perusteella toteutettavissa. Tieto voi olla todellista 
kuten suunnitelma tai prosessuaalista eli kuvaus suoritettavasta tehtävästä 

(ma. 386).

Moduulit ovat tiedon ja toimintatapojen eksplisiittisiä ilmentymiä, tarkasti 

määriteltyjä kuvauksia liiketoiminnan selkeästi erotettavissa olevista 

vaiheista. Teoriassa modulaarisen toimintamallin siirtäminen on mahdollista 

organisaation sisällä tai yhteisyritykseen. Moduuli-ajattelu rakentuu 
implisiittisten ajattelumallien päälle, mikä mahdollistaa niihin pohjautuvan 
kulttuurin rakentamisen. Jos lähestymistapa toteutetaan onnistuneesti, se voi 

johtaa henkilöriippumattomuuden saavuttamiseen.

2.4 MODULAARISUUDEN EDUT ORGANISAATIOTASOLLA

Tässä kappaleessa käsittelen aikaisemmissa tutkimuksissa esille tulleita 
modulaarisen lähestymistavan etuja. Baldwin ja Clark (1997)
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kyseenalaistavat modulaarisuuden edut sen lukemattomista hyödyistä 

huolimatta. Heidän mielestään modulaarisen systeemin hahmottamisen ja 

suunnittelun monimutkaisuus on suurin syy sen käyttämättä jättämiseen 

verrattuna vastaaviin toisiinsa sidoksissa oleviin systeemeihin (ma. 86). 
Lisäksi heidän mielestään modulaarisuuden soveltaminen vaatii hyvin 

syvällistä ymmärrystä kokonaisuuksien muodostumisesta.

Käsittelen seuraavissa kappaleissa modulaarisuuden etuja aikaisempien 

tutkimusten hengessä soveltaen ja täydentäen heidän esittämiään 
hypoteeseja ja tuloksia omien kokemusteni pohjalta (Baldwin & Clark 2000; 

Baldwin & Clark 1997; Shilling 2000; Meyer & Utterback 1993; Sanchez & 

Mahoney 1996). Tunnistamani edut ovat hallittavuus, moduuleiden 
rinnakkainen kehittäminen, kustannus- ja resurssitehokkuus sekä 

asiakaslähtöisyys. Käsittelen seuraavaksi kutakin näistä omassa 

kappaleessaan.

2.4.1 Hallittavuus

Olen määritellyt modulaarisuuden aikaisemmin suurten, monimutkaisten 
kokonaisuuksien jakamisena aina vain pienempiin palasiin. Täten on 
mahdollista ymmärtää monimutkaisia prosesseja ja niiden välisiä suhteita. 

Ymmärryksen lisääntyessä prosessista tarkentuvat interaktiot moduuleiden 
välillä ja sisällä. Tämä nopeuttaa kokonaisprosessia entisestään (Baldwin & 
Clark 2000, 90). Näin ollen liiketoimintaa voidaan kehittää hallitusti 

moduulitasolla, jolloin kokonaisuus, modulaarinen organisaatiorakenne, 

säilyy lähestulkoon muuttumattomana. Organisaation jäsenet ymmärtävät 

kehitysaskelten päämäärät ja vaikutukset, kun kokonaisuus on tehty 

näkyväksi. He tunnistavat oman roolinsa suhteessa toimintaan, mikä luo 
heidän olonsa varmaksi huolimatta dynaamisesta ja hektisestä ympäristöstä.
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Lisäksi prosessin hallittavuuden on tutkittu parantavan prosessin lopputulosta 

(mt. 90).

Modulaarista kehitysprosessia voi verrata myös evoluutioon. Evoluutio 
tarkoittaa modulaarisuuden yhteydessä yksittäisten osien kehittymistä 
vapaasti niiden käyttöönoton jälkeen. Käyttöönotettuja moduuleita kehitetään 

jatkuvasti vastaamaan sisäisen ja ulkoisen ympäristön vaatimuksia. Toisin 

sanoen, yksittäiset moduulit ovat "vapaita kehittymään" suunnitellun 

organisaatiorakenteen sisällä (Baldwin & Clark 2000, 221). Yksittäiset 

henkilöt tai projektiryhmät kehittävät moduuleita suunnitelmallisesti, 

spontaanisti tai tunnistaen yllättävän kehitystarpeen organisaatiorakenteessa 
määriteltyjen rajojen sisällä. Koska rakenne on joustava, modulaarisuus 

mukauttaa organisaatiota hallitsemaan tulevaisuuden epävarmuuttaan (mt., 

91-92).

2.4.2 Moduuleiden rinnakkainen kehittäminen

Moduulit ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, joten niitä voidaan kehittää 

rinnakkain ja yhtäaikaa. Joustavan organisaation on mahdollista tehostaa 

toimintaansa moduuleiden kautta, sillä monimutkaisuuden lisääntyessä tapa 

toimia nopeuttaa prosessia ja lisää sen onnistumisen todennäköisyyttä. 

(Baldwin & Clark 2000, 90-91)

Kehitystyön haasteena on kokonaisuuden hallinta, pienten kehitysaskelten 

integrointi nykyiseen organisaatiorakenteeseen siten, että tulevaisuuden 

tarpeet on otettu huomioon. Tällöin on tärkeää, että tiedetään yksittäisten 
kehityskohteiden vaikutukset kokonaisuuteen. Kehitystyössä mukana olevien 
henkilöiden on mahdollista hahmottaa oman kehitysprojektin suhde muihin 

moduuleihin sekä organisaatioon kokonaisuudessaan, mikä edesauttaa 
henkilöstön sitoutumista ja kehitysprojektien hallittavuutta.

20



Rinnakkaiset kehitysprojektit ovat selkeästi havaittavissa, mikä auttaa 

resurssien koordinoinnissa ja helpottaa kustannustehokkuuden 
saavuttamista kaikkien osapuolten tietäessä organisaation 

kehitysprojekteista. Näin voidaan hyödyntää moduulien väliset 

kombinatiiviset kyvykkyydet.

2.4.3 Kustannus- ja resurssitehokkuus

Modulaarinen tuote, järjestelmä tai organisaatiorakenne yhdistää kaksi asiaa. 
Se tuo säästöjä sekä transaktiokustannuksiin että rakennuskustannuksiin 
(Langlois & Robertson 1992, 299) Hyvä esimerkki tästä on maailman 

ensimmäinen modulaarinen tietokoneperhe. Se tuskin olisi syntynyt, jos IBM 
olisi osannut ennakoida system/360 tuoteperheen rakentamisen 
kustannukset ja vaikeudet (Baldwin & Clark 2000, 188-189). On

huomioitavaa, että IBM sai kustannukset takaisin moninkertaisesti, sillä tätä 

lähestymistapaa on pidettävä eräänä suurimpana syynä !BM:n markkina- 
arvon ja -osuuden ylivoimaisuuteen 1960-70 luvuilla. Yksi suurimmista 

kustannushyödyistä oli se, että kilpailijoiden olisi täytynyt investoida satoja 

miljoonia dollareita saavuttaakseen edes alustavasti IBM:n etumatkaa. Tämä 

takasi yrityksen kilpailuedun pitkäksi aikaa. (Baldwin & Clark 1997, 85; 

Baldwin & Clark 2000, 207-211 )

Modulaarisen organisaatiorakenteen luominen on ennen kaikkea 

organisaation henkilöresursseja kuluttava. Lisäksi kuluja kasvattavat 
mahdolliset konsultointipalvelut. Rakenteen muotouduttua on ymmärrys 

organisaation rakenteista ja kausaliteeteista syvällisellä tasolla. 

Organisaatiossa on prosessin päätteeksi rakennettu valmiiksi systeemi, joka 

paljastaa eri kehitysprojektien, moduulien, suhteet. Kyseinen systeemi on 
muokattu tiedon välittymisen näkökulmasta. Näin on mahdollista kuvata
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esimerkiksi organisaation kumppanitoiminta ja verkostoituminen 

kokonaisuudessaan ja vangita projektissa mukana olleiden henkilöiden 
hiljainen tieto ja välittää se eksplisiittisenä organisaatiossa. Tämä 

mahdollistaa resurssitehokkuuden, kun hyväksi havaitut toimintatavat ovat 

kuvattuina ja tulevaisuudessa replikoitavissa organisaation sisällä (Kogut & 
Zander 1992, 390). Modulaarisuudelle on ominaista suuret

aloituskustannukset, jotka ovat tulevaisuudessa saatavissa moninkertaisina 

takaisin.

Kustannustehokkuus on tunnistettavissa selkeimmin modularisoitavien 

tuotteiden tai ohjelmistojen kohdalla. Modulaarisuus mahdollistaa 

standardoitujen osa-moduulien käyttämisen eri tuotteissa joko yrityksen tai 

asiakkaan tarpeiden niin vaatiessa. Vastaavasti voidaan ajatella, että 
moduulien osat on jaettavissa selkeisiin kokonaisuuksiin, mikä edesauttaa 

toiminnan uponneiden kustannusten hyödyntämistä moduuleiden 

kehittämisen ja monistamisen osalta. Organisaatiorakenteen yhteydessä 

kustannustehokkuus koostuu pääosin resurssien käytön tehokkuudesta sekä 
rutiininomaisten tehtävien tehokkaasta hoitamisesta luotujen ohjeiden kautta.

2.4.4 Asiakaslähtöisyys

Modulaarisuus on perinteisesti lähtenyt oletuksesta tarjota asiakkaalle eri 

vaihtoehtoja rakentaa haluamansa kokonaistuote tai -palvelu pienemmistä 

standardoiduista komponenteista eli moduuleista. Klassisin ja onnistunein 
esimerkki on edellä mainittu IBM:n system/360 tuoteperheen kehittäminen 

(Baldwin & Clark 1997, 85-86).

Tehokkuuden ja innovatiivisuuden lisäämisen ohella IBM:n kehitystyön 

taustalla vaikutti halu luoda asiakkaalle hänen todellisia tarpeita vastaava 

tietokone, jonka hän olisi voinut valita tietyistä standardoiduista
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komponenteista. Nykyhetkeen peilattuna kyseessä oli hyvin varhainen 

asiakaslähtöinen ja asiakkaan tarpeet huomioon ottava kokonaisratkaisu.

Asiakkaan prosessin ollessa implisiittisenä ajattelumallina on mahdollista 
luoda tarjooma, joka asiakkaan on helppo omaksua tai oppia. Asiakkaan on 

helpompi hyväksyä tai omaksua tietty tapa toimia, jos se on rakennettu 

hänen päivittäisen toimintansa mukaisesti (Portal Principles v. 1.0 2000, 15- 

18). Tästä näkökulmasta rakennettu modulaarinen organisaatiorakenne lisää 
organisaation ymmärrystä asiakkaastaan ja omasta toiminnastaan.

Luvussa 3 kuvaan tutkimukseni metodologian. Metodikseni valitsin 

Oppimishistoriaprosessin, joka vangitsee oppimistarinaan organisaation omat 

kokemukset sekä oppimishistorioitsijan tulkinnat saatavilla olevasta 
aineistosta ja haastatteluista. Kerron lisäksi käyttämästäni aineistosta ja 

tutkimukseni kulusta kohdeorganisaatiossa sekä omasta roolistani 

muutosagenttina eli tässä tapauksessa oppimishistorioitsijana.
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3 OPPIMISHISTORIAPROSESSI-METODI

Kokemus on paras opettaja, kuten sanonta kuuluu. Joka päivä kuulemme 
tarinoita ystäviltämme, sukulaisilta tai työkavereilta. Usein kerromme näitä 

tarinoita eteenpäin, jos tarina on mielenkiintoinen ja tärkeä. Miksi 

organisaatiot eivät voisi oppia omasta historiastaan levittämällä myyttisiä 

tarinoita ja kertomuksia. Roth ja Kleinerin vuosien 1997 ja 1998 aikana 
esittelemä "Learning history process" -metodi vastaa tähän haasteeseen 

(Roth & Kleiner 1997; 1998). Molin (1999) on pro gradu -työssään tutkinut 

metodin soveltuvuutta interventiovälineenä ja käyttänyt siitä termiä 
oppimistarina-metodi. Mielestäni tutkimusprosessi kristallisoituu 

oppimistarinaan, joka toimii työkaluna keskusteltaessa organisaation 

jäsenten kanssa. Näin ollen, käytän jäljempänä Molinia (mt., 34-38) mukaillen 

itse tarinasta termiä oppimistarina (ОТ), mutta koko metodista 

oppimishistoriaprosessi-termiä.

ОТ on pelkistetyimmillään kirjoitettu kertomus lähiaikojen prosessista tai 

muutoshankkeesta (Kleiner & Roth 1997, 173). Roth ja Kleiner 
tutkimusryhmineen ovat vieneet oppimistarinan kuvaamisen spesifimmäksi. 

He ovat omissa tutkimuksissaan päätyneet esittämään tarinan taulukon 2 

mukaisesti kahdessa kolumnissa (ma., 174-175). He määrittelevät tarinat 

noin 20-100 sivua pitkiksi faktapohjaisiksi kirjoitelmiksi organisaation 
historiasta. ОТ on muotonsa ja kuvaustapansa vuoksi helposti ja nopeasti 

jaettavissa organisaation jäsenille.
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TAULUKKO 3. OPPIMISTARINAN RAKENTEEN KUVAUS

"Teema"

Yläosa oppimistarinasta on tarkoitettu tutkijan omille tai yleisille 
näkemyksille yksittäisestä teemasta ja sen johdannolle.

Vasen palsta on tutkijan 
kommentteja, kysymyksiä 
ja tulkintoja varten, mikä 
auttaa ymmärtämään
paremmin tarinan
etenemisen.

Oikea palsta on varattu haastateltavien omille 
näkemyksille. Näkemykset tuodaan tarinaan 
suorina lainauksina nauhoitetuista
reflektiokeskusteluista.

Lähde: Kleiner & Roth 1997, 173-174.

3.1 METODIN HYÖDYT

ОТ tuo erilaisen näkökulman organisaation institutionaaliseen oppimiseen. 

Se voi olla esimerkiksi kuvaus lähiaikojen muutoshankkeesta, onnistuneesta 
tai totaalisesti epäonnistuneesta projektista tai tuoteinnovaatiosta lanseeraus 

mukaan lukien. OT:n suurin hyöty on sen kyky reflektoida organisaation ja 

sen yksilöiden käsityksiä, tuntemuksia ja henkilökohtaisia kokemuksia.

Oppimistarina ei eroa tavanomaisista interventiotilanteista suuresti. Siinä 
ulkopuolinen "oppimishistorioitsija" tuo organisaation myyttejä näkyviin, mikä 

on verrattavissa shamaanien rooliin leirinuotiotarinoiden kertojana omissa 

yhteisöissään. ОТ eroaa yleisesti käytetyistä interventiotavoista siten, että se 

ei pyri löytämään yksittäistä totuutta organisaatiossa. Tällainen 
lähestymistapa mahdollistaa organisaation kaikkien jäsenten altistamisen 

keskustelulle, kuvaamaan omia kokemuksiaan koko oppimistarinan eduksi. 
Sen avulla organisaation on mahdollista löytää onnistumisen tai 

epäonnistumisen syyt yhdessä ja oppia niistä. OT:n lukijoiden on mahdollista

25



saavuttaa uusi ja yhteinen ymmärrys, joka toimii alustana yksilöiden luodessa 
omia ratkaisujaan tulevaisuuden haasteisiin. (Roth & Kleiner 1998, 43-44)

3.2 OPPIMISHISTORIAPROSESSIN KUVAUS

Tässä kappaleessa kuvaan oppimishistoriaprosessin kokonaisuudessaan. 
Prosessi, The Learning History Process, on kuusivaiheinen (Roth & Kleiner

1997, 172-177; 1998, 43-61). Vaiheet eivät etene täysin kronologisessa 
järjestyksessä, vaan ne ovat osittain päällekkäin palaten välillä hyppäyksittäin 
takaisin. Nämä kuusi vaihetta ovat suunnittelu, reflektoivat haastattelut, 
kiteyttäminen, kirjoittaminen, validointi ja tarinan levittäminen (Roth & Kleiner

1998, 47-53). Käyn seuraavaksi vaiheet yksitellen läpi, jotta lukija saa 
kokonaiskuvan prosessista.

3.2.1 Suunnittelu

Oppimishistoria-prosessin suunnitteluvaihe, planning, alkaa kokonaisuuden 

kuvaamisella ja rajaamisella. Organisaatiosta on seuraavaksi löydettävä 

oikeat henkilöt eli "mestarit", jotka ovat valmiita sitoutumaan ja näin ollen 
uhraamaan aikaansa OT:n synnyttämiseen. Heidän kanssaan käydään läpi 
mitattavissa olevat tulokset, jotka on assosioitavissa tutkittavaan projektiin tai 

hankkeeseen. Näiden tulosten määrittämisessä ja kirjaamisessa on oltava 

tarkkana, jotta vältettäisiin liikaa optimismia organisaation sisällä täysin 
ristiriitaisesti tulkittavissa olevien asioiden esiintuomisessa.
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3.2.2 Reflektoivat haastattelut

Seuraavaksi oppimishistorioitsija tai -ryhmä suorittaa keskustelut, reflective 
interviews, projektiin osallistuvien henkilöiden kanssa, kerätäkseen 

näkemyksiä kaikista tärkeistä näkökulmista. Tavoitteena on pyrkiä löytämään 

mahdollisimman laajan perspektiivin omaava osallistujajoukko, "mestareista" 
skeptikkoihin. Jokaisen OT:n lukeneen tulisi tuntea, että heidän 

näkemyksensä on vangittuina täysin, kohdeltuina reilusti ja tulkittuina 
organisaation kokonaisuuden laajuudessa.

Usein organisaation jäsenten odotetaan keskustelevan analyyseista, 

arvioista tai tulkinnoista, mutta oppimishistorioitsijan rooli on yksinkertaisesti 

tuoda OT:an heidän näkemyksensä siitä, mitä tutkittavassa prosessissa 
tapahtui. Osallistujia tulisi rohkaista kertomaan avoimesti omista 

näkemyksistään, mikä usein johtaa uusiin reflektoiviin yhteyksiin ja 
edesauttaa kehittämään monipuolisempia näkökulmia menneeseen 

toimintaan. Haastattelut tuottavat reflektoivaa kapasiteettia sekä 
oppimishistorioitsijalle että haastateltavalle itselleen, jolla ei välttämättä ole 
aikaisemmin ollut mahdollisuutta todella kyseenalaistaa omaa ja 
organisaation toimintaa.

3.2.3 Kiteyttäminen

Kiteyttäminen, distillation, tarkoittaa raakamateriaalin kiteyttämistä OT:n 

johdonmukaisiin teemoihin. Sana kiteyttäminen kuvaa sitä, kuinka 

raakamateriaali, kuten haastattelut pyritään jalostamaan organisaation 

kuultavissa ja ymmärrettävissä olevaan muotoon. Organisaation kätkemä 

ymmärrys artikuloidaan itsestään näkyväksi eli tarkoituksena ei ole tuoda 
ulkopuolista asiantuntemusta tai analyyttista viitekehystä organisaatioon.
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Ymmärrys, joka kehittyy oppimishistorioitsijalle artikuloidaan teemoittain, 
jotka vangitsevat yksittäisten tapahtumien merkityksen siten kuin 

organisaation jäsenet ovat ne kokeneet. Tavoitteena on luoda vetoavia 
teemoja ja lyhyitä kuvauksia. Temaattinen artikulointi toimii siten 

suuntaviivana lajiteltaessa, kirjoitettaessa ja editoitaessa haastatteluja, jotka 

kertovat tarinaa teemojen taustalla. Näiden teemojen on usein tunnistettu 

olevan universaaleja. Kiteyttämisvaiheessa on tärkeää tasapainoilla kolmen 

perusperiaatteen välissä. Ne ovat lojaliteetti datalle, tarinan myyttisyys sekä 

pragmaattisuus.

3.2.4 Kirjoittaminen

Kirjoittamisessa, writing, oppimishistorioitsija pyrkii saavuttamaan partnerin 

roolin suhteessa tutkimiinsa henkilöihin. Näin hän pystyy organisaation 
"alkuperäisten" jäsenten kanssa yhdessä kertomaan tarinaa, saavuttaen 

objektiivisuuden ja laajemman perspektiivin.

On vaikeaa luoda leirinuotiokertomus, joka pohjautuu faktoihin, on validi ja 

edustava sekä lisäksi ytimekäs ja totuudenmukainen. Tämä tuo painolastin 

editoijan harteille. Metodin luojien lähtökohta on ollut määritellä tyyli, johon 
kuuluu ihmisten mielipiteiden vangitseminen silloin, kun he ovat 

parhaimmillaan. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset puhuvat suoraan 

sydämestään ja pyrkivät auttamaan muita ihmisiä avaamaan silmänsä uusille 
näkemyksille, myös muille kuin omille. Olen jo aikaisemmin kuvannut sen, 
kuinka ОТ noudattaa määrämuotoa, mikä mahdollistaa lukijan omien 

näkemysten muodostamisen ja kyseenalaistamisen organisaation muiden 
jäsenien ja oppimishistorioitsijan näkemyksiin. Olennaista on myös se, että 

henkilöt tunnistetaan yleensä vain titteleiden, ei nimien perusteella, jotta he
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pystyisivät kertomaan avoimesti ja luottamuksellisesti todellisista 

näkemyksistään.

3.2.5 Vahvistaminen

Muotoiltu ОТ palautetaan vahvistettavaksi, validation, organisaatioon. Tällöin 
oppimishistoriaprosessiin osallistuneet henkilöt saavat sen luettavakseen. He 
näkevät kaikki lainaukset, voivat tehdä muutoksia ja hyväksyä ne ennen koko 
tarinan paljastamista muille organisaation jäsenille. Vahvistaminen auttaa 

takaamaan anonymiteetin sekä mahdollistaa vielä uusien näkökulmien esiin 
tulemisen. Jos henkilöt haluavat poistettavan lainauksiaan, on mahdollista 

edetä esimerkiksi siten, että oppimishistorioitsija poistaa lainaukset, mutta 

kirjoittaa tästä ahdistuksesta yleisenä ilmiönä.

OT:n vahvistaminen voi tapahtua myös pienryhmäkeskusteluissa, johon 
osallistuu jo haastateltujen lisäksi muutamia muita organisaation jäseniä. 

Tämä mahdollistaa OT:n testaamisen pienryhmässä, mikä indikoi koko 
organisaation suhtautumista tarinaan. Näin voidaan saavuttaa vielä 

vahvempi ymmärrys organisaatiosta kokonaisuutena sekä tarinasta 
todellisena kuvauksena, ennen prosessin viimeistä vaihetta.

3.2.6 Levittäminen

Lopuksi ОТ suunnitellaan levitettäväksi, dissemination, organisaatioon 
keskustelutilaisuuksien välityksellä. Näin ehkäistään tarinan joutumista 

pelkästään hyllylle pölyttymään. Tarkoituksena on löytää organisaatiosta ne 
henkilöt, jotka painivat OT:ssa käsiteltyjen teemojen kanssa ja keskustella 

heidän kanssaan muutaman hengen ryhmissä. Tämä tapahtuu hyödyntäen 

huhuja ja nostetta, joita organisaatiossa on ilmennyt koko prosessin aikana.
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Näin voidaan esimerkiksi estää samojen virheiden tai ongelmien esiintyminen 

toisaalla organisaatiossa ja keskustella OT:n välityksellä siitä, kuinka asioita 
voi tehdä toisin.

3.3 KOLME KRIITTISTÄ ELEMENTTIÄ

Roth ja Kleiner (1998, 44) ovat tunnistaneet kolme erilaista periaatetta, jotka 

erottavat metodin perinteisistä interventiotilanteista. Nämä periaatteet on 

pidettävä koko ajan mielessä OT:a luotaessa, jotta tulos on onnistunut ja 

validi. Nämä kolme periaatetta ovat lojaliteetti datalle, tarinan myyttisyys ja 
pragmaattisuus.

3.3.1 Lojaliteetti datalle

Ensimmäinen elementti on oppimishistorioitsijan lojaliteetti dataa kohtaan. 
Oppimishistorioitsijan on kamppailtava tämän perinteisen sosiaalitieteiden 

dilemman kanssa. Kuinka saavuttaa tutkimuksen uskottavuus, kun suuri osa 

datasta ja kausaliteettien tulkitsemisesta on kiinni inhimillisistä havainnoista. 

Oppimishistorioitsijat käyttävät haastatteluissa ja tarinan kiteyttämisessä 
tekniikoita ja metodeja, jotka pyrkivät paljastamaan datan valossa tiettyjen 

olettamusten ja johtopäätösten takana olevat detaljit. Jos joku esimerkiksi 
sanoo toimitusjohtajan olleen "sekava ja hajanainen", kysyvät 

oppimishistorioitsijat, mitä haastateltu oikeasti näki tai kuuli tehdessään 
kyseisen päätelmän.

Lojaliteetti datalle huomioidaan kirjoitettaessa OT:a, jolloin asiat ryhmitellään 

edellä esitetysti oppimishistorioitsijan aineistoon pohjautuviin havaintoihin, 

todellisiin näkemyksiin sekä yleisempiin kokemuksiin, mikä takaa lukijan 
luotettavuuden OT:a kohtaan, koska hän pystyy erottamaan ulkopuolisen
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oppimishistorioitsijan tulkinnat haastateltujen ja OT:n tekemiseen 

osallistuneiden henkilöiden näkemyksistä. (Roth & Kleiner 1998, 54-55)

3.3.2 Tarinan myyttisyys

Hiljainen tieto on juurtunut syvään omistajien mieliin ja sitä on hyvin vaikea 

jakaa. Kun sen näkyväksi tekemisessä onnistutaan, tarjoaa hiljainen tieto 

hyvän mahdollisuuden oman toiminnan kehittämiseen. ОТ pureutuu hiljaisen 

tiedon muuttamiseen eksplisiittiseksi eli näkyväksi koko organisaatiolle 

tarinan kerronnan kautta (Roth & Kleiner 1998, 55-56).

Suuret organisaatiot ovat usein menettäneet kykynsä myyttisyyteen. Johtajat 

puhuvat omaa, hyvin rationalisoitua ammattikieltä ja käyttävät abstrakteja 

selityksiä perustellessaan oman toimintansa aikaansaannoksia. 

Organisaation jäsenet kuulevat menestystarinoista ja myyteistä kahvitauolla, 
vesiautomaateilla tai muita epävirallisia kanavia pitkin. Näin leviävien 

myyttien ongelma on niiden fragmenttisuus koko organisaatioon verrattuna 
sekä näkemysten yksipuolisuus niiden kertoessa vain yhden tavan tehdä 

jokin asia. Nämä myytit ovat usein journalisteille ja suurelle yleisölle 

mielenkiintoisia, mutta yrityksen sisällä niitä pidetään tabuina.

Myyttisyyden saavuttaminen ei ole yksinkertainen tehtävä. Tutkijan on 

pysyttävä koko ajan hälytystilassa haastattelujen aikana, sillä jos 

haastateltava empii tai väittää mieleensä juolahtaneen asian olevan turha, on 

tämä usein vihje jostain myyttisestä. Haastatteluja tulkitessa 

oppimishistorioitsijan on pyrittävä reflektoivaan tulkintaan arvioivan sijaan. 

Lisäksi jokaisen haastatellun myyttiset tulkinnat organisaation historiasta on 

säilytettävä eheinä, sillä sanotun lisäksi intonaatiolla ja eleillä voi olla oma 
merkityksensä näihin näkemyksiin.
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Ollakseen myyttinen ОТ: n on provosoitava organisaation jäsenet 

kyseenalaistamaan omaa ja johtajiensa toimintaa. Tähän pyritään tuomalla 
kipeät muistot näkyville turvallisesti ja luottamusta herättäen. Täten 

oppimishistorioitsijat pyrkivät hieman liioittelemaan tärkeimpiä detaljeja sekä 
emotionaalisesti ladattuja näkemyksiä syvemmän totuuden löytämiseksi. 

Mikä sitten takaa oppimishistorioitsijan rehellisyyden? Tietämys siitä, että 

ennemmin tai myöhemmin kaikki myyttiset olettamukset on verrattava dataa 

vasten niiden totuudenmukaisuuden testaamiseksi, (ma., 53)

3.3.3 Pragmaattisuus

Pragmaattisuuden rooli kasvaa ОТ -prosessin edistyessä (Roth & Kleiner 
1998, 56-58). Se korostuu voimakkaimmin OT:n validointi- ja

levittämisvaiheessa. Oppimishistorioitsijat kohtaavat usein hyvin voimakasta 
vastustusta pyrkiessään paljastamaan ja tekemään näkyväksi organisaation 
vaietut tabut. Tästä vastustuksesta on olennaista erottaa luonnolliset 

suojautumisrutiinit ja tekeillä olevan raportin legitimiteetin 

kyseenalaistaminen. Ollakseen myös pragmaattinen, käytännöllinen, on OT:n 

otettava huomioon organisaation jäsenten mielipiteet ja pyrittävä 

tarkastelemaan aihetta monista näkökulmista. OT:n lukijat eivät anna 

uskottavuutta tarinalle, jos heidän näkemyksiään ei ole huomioitu tai niitä ei 
ole kohdeltu reilusti. Sitoutuakseen tarinaan on kaikkien avainhenkilöiden 

osallistuttava myös sen luomiseen ja muokkaamiseen.

Tärkeä merkitys on myös oppimishistorioitsijan roolilla. Onko hän sisäinen vai 

ulkoinen tutkija? Tämä on tutkimuksen pragmaattisuuden kannalta hyvin 

relevanttia. Jos tutkija on sisäinen, voi hänen olla ristiriitaista nostaa 
haastatteluissa esiin vaikeita kysymyksiä. Hän voi pyrkiä suojelemaan omaa
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yhteisöään. Toisaalta sisäinen tutkija pystyy helpommin yhdistelemään 

kokonaisuuksia ja pieniä, myyttisiä tarinanpätkiä.

Tarinan levittämisen näkökulmasta kriittistä on tarinan luettavuus ja 

ymmärrettävyys. Sen tulee olla käytännöllinen myös suhteessa kirjoitettuun 

kieleen. Kielen tulee olla organisaation käyttämää ja yhteisesti hyväksymää, 

jotta väärinkäsityksiltä vältytään. On mahdollista, että eri taustan omaavat 
organisaation jäsenet ymmärtävät eri termit eri tavalla omaan historiaansa 

peilaten. Tekstin tulee lisäksi olla myyttinen tarina eli miellyttävä ja nopea 

lukea sekä omaksua oman päätöksenteon tueksi.

3.4 EHDOT OPPIMISTARINAN ONNISTUMISELLE

Molin (1999, 40-43) on työssään tutkinut OT:n soveltuvuutta
interventiovälineenä ja tunnistanut kolme onnistumisen ehtoa, jotka 

toteutuessaan edesauttavat hyvän tuloksen saavuttamista. Nämä ehdot (mt., 

40) ovat seuraavat:

1. Kohdeorganisaation ja muutosagentin välinen suhde,

2. Kohdeorganisaation keskustelukulttuurin ehto ja

3. Kohdeorganisaation roolimallien komplementaarisuuden ehto.

Analysoin seuraavaksi omaa suhdettani muutosagenttina 

kohdeorganisaatioon.

Kohdeorganisaation ja muutosagentin suhde. Tutkimusta aloittaessani 

olin työskennellyt organisaatiossa reilun puolen vuoden ajan. Olin toiminut 

osa-aikatyössä, joten suhteeni organisaatioon ei ollut oman arvioni mukaan 

muodostunut liian kiinteäksi, jotta se olisi sumentanut objektiivisuuttani. Olin
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saavuttanut luottamuksen organisaation jäsenten suhteen, kun toimin 

monipuolisesti erilaisissa tehtävissä. Koin henkilösuhteen! kaikkiin henkilöihin 
avoimiksi ja hyviksi ja pystyin saavuttamaan itselleni neutraalin ja 

riippumattoman yhteistyökumppanin aseman.

Muutosagentin tulisi olla ulkopuolinen henkilö (mt., 40). Mielestäni 
muutosagentin ja kohdeorganisaation välillä on helpompi saavuttaa 
täydellinen luottamus, jos muutosagentti on osittain yhteydessä 

organisaatioon. Kuten mainitsin kappaleessa 3.2.4, muutosagentti kirjoittaa 

tarinaa yhdessä organisaation jäsenten kanssa. Luottamukseni legitimiteetti 
oli kuitenkin olemassa jo tutkimuksen alussa, mikä edesauttoi tutkimuksen 

nopeaa läpivientiä.

Kohdeorganisaation keskustelukulttuuri. Organisaatiossa vallitsee hyvin 
avoin keskustelukulttuuri. Mainitsin haastatelluille anonymiteetista, mutta he 

eivät pitäneet sitä tai titteleiden poisjättämistä tarpeellisena. Molin (1999, 41) 
on tutkimuksessaan todennut sallivan keskusteluilmapiirin olennaiseksi 

tutkimuksen onnistumisen ehdoksi. Tämä toteutui haastatteluissa sekä jo 
ennen tutkimuksen alkua, sillä keskusteluissa esiintyi koko ajan avoimesti 

hyvin poikkeavia näkemyksiä.

Kohdeorganisaation roolimallien komplementaarisuuden ehto.
Kohderyhmän jäsenten roolien organisaatiossa tulisi olla sopivassa määrin 

eroavia ja toisaalta täydentäviä (mt., 42). Ehto täyttyy, jos prosessiin 

osallistuvat henkilöt eroavat sopivasti tehtäväkentissään, 
kontaktipinnoissaan, koulutustaustoissaan, luonteenpiirteissään ja 

vuorovaikutustavoissaan. Olen kuvannut jäljempänä kappaleessa 3.6 

kohderyhmäni jäsenten toimenkuvat ja taustat. Heidän luonteenpiirteitään tai 

vuorovaikutustapojaan en kokenut tarpeelliseksi analysoida tarkemmin. 

Valitsin henkilöni hyvin heterogeeniseksi ryhmäksi kaikkien edellä mainittujen 
piirteiden osalta. Osittain heitä on muokannut työhistoria ja toisaalta myös
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koulutustausta tuo oman ripauksensa kunkin luonteeseen. Onnistuin 
valitsemaan tutkimukseni validiteetin saavuttamiseksi sopivan 
heterogeenisen kohderyhmän.

Molin (1999) tuo tutkimuksessaan esiin kolme onnistumisen ehtoa. Hän 
kuvasi ehdot tutkiessaan OT:n soveltuvuutta interventiovälineeksi. Esitellyt 

ehdot ovat yleistettävissä ja täten relevantteja myös oman tutkimukseni 

onnistumiseksi. Seuraavaksi kuvaan tarkemmin omaa henkilökohtaista 

rooliani oppimishistorioitsijana ja tutkimusprosessin edistymistä, kun nämä 

alustavat ehdot ovat täyttyneet ja tutkimuksen onnistumiselle on olemassa 
kaikki edellytykset.

Oppimishistorioitsijan rooli. Oppimishistorioitsija voi vaikuttaa tutkimuksen 
onnistumiseen kahden ehdon osalta. Kolmas eli kohdeorganisaation 

keskustelukulttuuri tulee pitkälti annettuna. Onnistuin säilyttämään 

luottamuksellisen suhteen läpi prosessin siten, että informoin kohderyhmää 
tutkimukseni etenemisestä. Luottamusta lisäsi se, että olin tutustunut 
aineistoon ja tunsin faktat haastattelujen taustalla. Haastattelujen aikana 

vältin tietoisesti käyttämästä me-muotoa puhuessani kohdeorganisaatiosta, 

vaikka olin ollut jo pitkään yksi sen jäsenistä. Pitäydyin myös tutkijana siltä 
osin, että en vastannut haastateltavien esittämiin kysymyksiin. Me-muodon 

käyttämisestä irtautuminen osoittautui hyvin vaikeaksi, sillä jouduin monia 

kertoja kesken haastattelujen mielessäni pohtimaan asiaa. Jälkikäteen 

kuunnellessani nauhoja huomasin onnistuneeni tässä, sillä käytin me-muotoa 
noin yhdeksän tunnin haastattelujen aikana vain muutaman kerran. 
Haastateltavien esittämiin retorisiin kysymyksiin en myöskään vastannut. 
Usein keskustelin näistä haastattelun aikana esiin tulleista aiheista kollegan 

roolissa haastattelun jälkeen. Seuraavassa kappaleessa kerron tarkemmin 
tutkimukseni toteuttamisesta ja sen taustoista.
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3.5 AINEISTO

Käyttämäni aineisto koostui ensisijaisesta ja toissijaisesta aineistosta. 

Ensisijaisena aineistona minulla oli oppimistarina sekä sen muotoutumista 
edesauttaneet reflektiohaastattelut. Toissijaisena aineistona käytin 

organisaation sisäisiä dokumentteja sekä omaa havainnointia. Aineistoani 

kuvaan tarkemmin seuraavissa kappaleissa.

3.5.1 Ensisijainen aineisto

Ensisijaisena aineistona käytin tutkimuksessa luomaani oppimistarinaa. ОТ 
on faktoille alistettu myyttinen ja pragmaattinen tarina. Lopullinen ОТ on 

liitteenä 1, jotta lukija voi verrata tuloksissa ja johtopäätöksissä esiin tuomiani 

seikkoja tarinan sisältöön. On mainittavaa, että koko totuutta ei voi tuoda 

OT:ssa esiin tutkittavien henkilöiden tai asioiden arkaluontoisuuden vuoksi. 
Osa tuloksistani pohjautuu täten omaan havainnointiini ET:n nykytilanteesta.

ОТ muotoutui reflektiohaastattelujen välityksellä, joten haastattelunauhat 

olivat myös ensisijaista aineistoani. Haastattelujen runkona ja ajatusten 

herättäjänä käytin oletustarinaa, joka pohjautui havaintoihini, epävirallisiin 
keskusteluihin ja sekundääriseen aineistooni. Oletustarina oli kuitenkin 

huomattavasti pinnallisempi ja kärjistetympi kuin lopullinen ОТ. Näin ollen, 
osa tutkimusprosessiani oli myös henkilökohtaisen ymmärryksen 

kiteytyminen oletustarinasta OT:ksi. Noudatin jo oletustarinassa temaattista 

lähestymistapaa, jotta organisaation jäsenten oli helpompi sitoutua 

lopulliseen OT:n versioon.
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3.5.2 Toissijainen aineisto

Työskentelin ET:ssa toukokuusta 2000 toukokuun 2001 loppuun. Kun aloitin 

tutkimukseni suunnittelua ja toteuttamista tammikuussa 2001, oli organisaatio 
minulle jo tuttu. Tutkimukseni suorittamisen aikana osallistuin edelleen 
muutamiin liiketoiminnan kehitysprojekteihin, joten sain sisällytettyä 

tutkimukseeni viimeisimmän tiedon. Näin ollen pystyin käyttämään 

sekundäärisenä aineistona hyvin paljon omia kokemuksiani ja 
havainnointiani. Kun kyseessä oli laadullinen tutkimus ja kohteena 

uudentyyppinen innovatiivinen toimintatapa, nousi omien havaintojen rooli 
tärkeäksi. Työtehtäväni organisaatiossa eivät olleet niin vastuullisia, että tapa 

toimia olisi muodostunut minulle "totuuden tieksi". Näin pystyin analysoimaan 

aineistoani objektiivisesti, ymmärtäen kuitenkin sen sisällään pitämät 

kausaliteetit laajemmin kuin jos olisin ollut ulkopuolinen tutkimuksen 
suorittaja.

Organisaation oman aineiston olen kuvannut tarkemmin lähteissä. Minulla oli 

käytettävissä paljon erityyppisiä projektidokumentteja, kuten monia versioita 
liiketoimintakonsepteista. Tämä mahdollisti niiden vertaamisen keskenään ja 
arvioimaan myös toiminnan kehittymistä. Käytin tukena myös ulkopuolisia 
tutkimuksia.

3.6 OPPIMISHISTORIAPROSESSIN TOTEUTUS

Tämän kappaleen tavoitteena on kuvata lukijalle taustat ja tunnemaailma, 

jossa olen tutkimustani suorittanut. Mielestäni tämä edesauttaa lukijaa 
samaistumaan tutkimuksen kohteeseen sekä ymmärtämään tekemien! 

valintojen taustaa.
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Toteutin tutkimuksen kevään 2001 aikana. Itse oppimishistoriaprosessi kesti 

maaliskuusta toukokuun loppuun. Näin tiukalla aikataululla tähtäsin siihen, 

että organisaation sisäinen tai ulkoinen tilanne ei muuttuisi mainittavasti koko 

tutkimusprosessini aikana. Onnistuin kohtalaisesti pysymään aikataulussa, 

kun ei huomioida muutamia organisatorisia ongelmia, joita olen kuvaillut 
tutkimukseni tuloksia analysoidessani.

Suoritin koko oppimishistoriaprosessin edellä esiteltyä tutkimuksen 

metodologiaa mukaillen. Prosessin vaiheet ovat suunnittelu, reflektoivat 
haastattelut, kiteyttäminen, kirjoittaminen, hyväksyminen ja levittäminen. 

Kuvaan seuraavaksi omia valintojani sekä toimenpiteitäni käyden 
tutkimusprosessin vaihe vaiheelta läpi.

Suunnitteluvaiheeksi voi kuvata aikaa ennen itse oppimishistoriaprosessin 

aloittamista ja oletustarinan luomisprosessia. Suunnitteluun kuului 

tutkimuksen kohderyhmän jäsenten valinta sekä reflektiohaastattelujen 

aikataulujen suunnittelu ja varaaminen. Suunnittelu alkoi keskustelulla 
toimeksiantajani kanssa. Keskustelin oman organisaation graduohjaajieni 

kanssa, jotka molemmat kannustivat minua toteuttamaan tutkimuksen 
metodin mukaisesti.

Tämän vaiheen aikana perehdyin tarkemmin aineistooni pyrkien 
analysoimaan ja temaattisesti artikuloimaan näkemykseni oletustarinaksi. 
Oletustarinaa täydensin vielä havainnoillani ja kokemuksillani 
organisaatiosta. Tarinasta muodostui hyvin abstrakti kuvaus 

modulaarisuuden eduista. Modulaarisuuden sijaan käytin organisaatiossa 

yleisesti käytössä ollutta (liiketoiminta-)konsepti-termiä ja kokonaisuuden 

hahmottamisessa koti.fi kokonaiskonseptia. Näin pystyin varmistumaan
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tutkijan ja reflektoitavien henkilöiden osalta siitä, että puhuimme 

haastattelujen aikana samaa kieltä.

Suunnitteluvaiheessa valitsin kohderyhmäkseni toimenkuviltaan ja 
työtehtäviltään hyvin heterogeenisen ryhmän. Keskustelin jokaisen ryhmän 

jäsenen kanssa etukäteen, ovatko he motivoituneita ja riittääkö heidän 

aikansa sitoutua tutkimukseeni. Kaikki suostuivat empimättä selitettyäni heille 
tutkimusmetodini pääkohdat ja pitivät sitä lisäksi hyvin mielenkiintoisena. 

Ryhmä piti sisällään eBiz- ja liiketoiminnan kehitystoiminnon johtajan, 
kehitysjohtajan, kehityspäällikön, kumppanivastaavan, teemanomistajan, 

brandijohtajan sekä projektipäällikön. Haastateltavilla oli konsepteihin hyvin 

erilainen suhde. Osa käytti niitä päivittäisen toiminnan työkalunaan, osan 

ollessa visionäärisesti luomassa sekä toteuttamassa konsepteja 

ajattelumalleina. Tämän oletin johtavan hyvin monipuoliseen ja rikkaaseen 

aineistoon, joka hioutui Oppimistarinaksi reflektiohaastattelujen jälkeisessä 
kirjoitusvaiheessa.

Haastatteluaikataulukseni valitsin viikot 16-18, jotta saisin kaikki henkilöt 
haastateltua samankaltaisissa puitteissa ja ilmapiirissä. Lisäksi sisäiset 

rakennushankkeet olivat hyvin työntäyteisessä vaiheessa, joten minulla ei 
ollut mahdollisuutta sitoa kohderyhmän jäseniä pitkäksi aikaa. Näin ollen, 

pidin haastatteluni lyhyen ytimekkäinä, mutta kuitenkin ilman aikarajaa. 
Haastattelut kestivät keskimäärin tunnin ja kymmenen minuuttia.
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Taulukko 4 Kohderyhmän ja haastattelujen kuvaus

Henkilö Koulutus Työhistoria
lyhyesti

Haastatte
lun
ajankohta

Haastatte
lun kesto

Tia Koirikivi, 
Kehityspääl
likkö

Markkinoin 
-tiekonomi 
1995, JYY

Myynti-insinööri 
Valmetilla 
kahdeksan vuotta.

20.4.2001 1 h 20 min

Taina Saari, 
Brandijohtaja

KTM 1989, 
HKKK

Koko työura 
Fortumilla (IVO) 
vuodesta 1988 
lähtien.
Moninaisia 
työtehtäviä 
markkinoinnin ja 
brandin parissa.

23.4.2001 1 h 10 min

Marina Lilja, 
Kumppanitoi- 
minnasta 
vastaava

Dl 1991, 
TKK

Koko työura
IVOssa ja
Fortumilla
kohdeorganisaatio
ssa. Hyvin paljon
tekemisissä
laatuasioissa.

24.4.2001 1 h 30 min

Maiju
Vuorinen,
Teemavas-
taava

Dl 1988, 
TKK

Koko työura 
Nesteellä ja 
Fortumilla sekä 
perinteisem- 
mässä tutkijan 
työssä sekä 
uusien
verkkopalvelu-jen
rakentajana.

25.4.2001 1 h 20 min

Ari Kurki, 
Projektijohta
ja

Ekonomi,
HKKK

Kymmenien 
vuosien kokemus 
todella monesta 
markkinointi- 
tehvästä Nesteellä 
ja Fortumissa.

26.4.2001 1 h
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Henkilö Koulutus Työhistoria
lyhyesti

Haastatte
lun
ajankohta

Haastatte
lun kesto

Jaana
Rosendahl,
Johtaja

Dl, TKK Koko ura IVOssa 
ja Fortumilla ensin 
markkinoinnin ja 
brandin parissa ja 
lopulta
liiketoiminnan 
kehittämisen 
parissa Toiminnon 
Johtajana.

3.5.2001 1 h 20 min

Mikko
Marsio,
Kehitysjohta
ja

Dl 1996, 
TKK

Monipuolinen ura
IVOssa ja
Fortumilla monilla
eri sektoreilla
lähinnä
liiketoiminnan
kehittämisen
tehtävissä,
viimeisimpänä
kehitysjohtajana.

4.5.2001 1 h

Reflektoivat haastattelut suoritin oletustarinan välityksellä. Lähetin tarinan 
haastateltaville hyvissä ajoin, jotta he ehtisivät perehtyä siihen etukäteen ja 
muodostaa omia näkemyksiään esiin tuomistani teemoista. Pyysin 

haastateltavilta kommentteja etukäteen, jotta pystyisin saamaan heistä 

kaiken irti tiukan aikataulun puitteissa. Kohderyhmän jäsenistä puolet lähetti 

minulle kommenttinsa etukäteen. Koin saavani tästä hieman hyötyä, mutta 

mielestäni haastattelut olivat yhtä onnistuneita, vaikka kuulinkin kommentit 

vasta haastattelun aikana. Aihe oli minulle tuttu ja olin pohtinut etukäteen 
ajatuksia herättäviä kysymyksiä, joilla pystyin kannattelemaan keskustelua, 
jos tuntui siltä, että haastateltava ei omannut näkemystä aiheeseen.

Haastattelut etenivät siten, että aloitin kertaamalla tutkimukseni taustat, 

oletustarinan merkityksen ja kyseisen haastattelun tavoitteen. Näin pystyin
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varmistamaan sen, että haastateltavan ja minun näkemykseni haastattelun 

kulusta olivat samanlaiset. Ennen haastattelujen todellista aloittamista kerroin 
haastatellulle, että käsittelen hänen näkemyksiään anonyymisti, mikä ei ollut 

kenenkään mielestä tarpeen. Näin varmistuin välillämme vallitsevasta 

luottamuksesta. Aloitin haastattelut kysymällä haastateltavan taustasta sekä 

työhistorian että koulutuksen osalta. Haastattelussa etenin teemoittain, joita 
oli oletustarinaan kertynyt kuusi. Teemoittain eteneminen edesauttoi 

haastattelun sujuvaa etenemistä. Aloitin kunkin teeman haastateltavan omilla 

näkemyksillä, joita kiteytin kyselemällä yksityiskohtaisemmiksi. Näin 

haastatteluista muodostui luottamuksen hengen värittämiä keskusteluja, 
joissa ei säästelty kriittisiä kommenttejakaan.

Kiteyttäminen on jaettavissa kahteen kokonaisuuteen. Ensiksi tarina kiteytyy 

reflektiohaastattelujen aikana ja toiseksi haastattelujen jälkeen nauhoitettuja 

keskusteluja kuunnellessa ja niitä verrattaessa aineistoon. ОТ alkoi kiteytyä 

huomattavasti jo keskustelujen aikana, kun havaitsin monien henkilöiden 
kokemusten ja näkemysten liittyvän samoihin oletustarinaa 

yksityiskohtaisimpiin teemoihin.

Tarinan kiteyttäminen kuvastaa oletustarinan iteroitumista OT:ksi. Lähtötaso 
oli hyvin abstrakti tarina. Lopulta siitä muodostui Roth & Kleinerin (1997, 174- 
175) kehittämän määrämuodon kaltainen. Itse koin tämän määrämuodon 

olennaisena, jotta sain tarinan kiteytymään onnistuneeksi kokonaisuudeksi. 
Se asettaa itsessään vaatimuksia esitysmuotoon, mutta kuitenkin siten, että 
vapaus teemoista ja niiden määrästä sekä valinnasta jää itse 
oppimishistorioitsijalle. Tarina kiteytyi lopulta liitteenä 1 olevaan muotoon 

kirjoittaessani ja tuodessani siihen myyttiset elementit.
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Kirjoittaminen, eli OT:n lopullinen luominen, osoittautui suurimmaksi 

haasteeksi prosessin aikana. Metodi itsessään asettaa jo suuret vaatimukset 

edellä kirjoitettujen kriittisten elementtien osalta. Minulle oli melko vaikeaa 

sovittaa samanaikaisesti shamaanin ja tutkijan viittaa päälleni ja yhdistää 

nämä molemmat roolit OT:a kirjoittaessani.

Kirjoittamista helpotti se, että organisaatio ja aineisto olivat minulle tuttuja 
vuoden ajalta. Näin minun oli helppo tunnistaa relevantit kohdat sekä 

aineistosta että kohderyhmän jäsenten kanssa käynnistäni keskusteluista. 
Vaikeudeksi muodostui haastateltujen näkemysten linkittäminen aineistoon 

eli lojaliteetti datalle. Ongelmana oli lähinnä se, että tutkimuksen kohde on 
melko uusi asia organisaatiossa, joten yksittäistä totuutta ei ole. 

Kohderyhmän sisällä esiintyi eriäviä näkemyksiä asioiden tilasta. Nämä 

eroavaisuudet on perusteltavissa osittain henkilöiden taustoilla, mutta myös 

organisaation sekä yksilöiden jatkuva kehittyminen ja kehitystason 

tiedostaminen on luettava osasyyksi näihin näkemyseroihin.

Hyväksyminen on tärkeää tutkimuksen validiteetin saavuttamiseksi. On 

huomioitavaa, että koko prosessi pyrkii löytämään mahdollisimman laajan 
skaalan näkemyksiä tutkimuksen kohteesta. Se ei pyri tarjoamaan yhtä ja 

oikeaa totuutta siitä, kuinka vastaava kehityshanke tulisi toteuttaa. Näin ollen 
tutkimukseni pitää sisällään jokaisen haastatellun näkemyksen totuudesta. 

Hyväksyminen mahdollistaa kuitenkin tutkimuksen sisällön vahvistamisen 
siten, että kohderyhmäni jäsenet hyväksyvät ja kokevat muiden näkemykset 

arvokkaiksi.

Hyväksymisen suoritin siten, että annoin OT:n kaikkien luettavaksi ennen sen 

mahdollista jakamista organisaatiossa laajemmalle. Hyväksyminen on 

suoritettavissa joko luettamalla tarina osallistujilla tai pitämällä
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pienryhmäkeskustelu tarinan yhteisen totuuden löytämiseksi. Olin alunperin 

suunnitellut toteuttavani oman tutkimukseni hyväksymisen jälkimmäisellä 

tavalla. Valitettavasti organisaatiossa käytiin läpi kiivasta muutosvaihetta, 
joka koski organisaation jokaista jäsentä sekä organisaatiota 
kokonaisuutena. Tämä aiheutti sen, että minun ei aikataulullisesti ollut 

mahdollista sitoa kohderyhmäni jäseniä arviolta noin puolentoista tai kahden 
tunnin pienryhmäkeskusteluun, vaikka se olisikin voinut tuoda esiin uusia 

näkemyksiä. Tutkimukseni kohteena oli tietty lähestymistapa ja sen edut, 
joten en kokenut edellä mainitusti tärkeäksi tutkia tarkemmin yksittäisten 

jäsenien roolia kohderyhmän sisällä tai keskustelun avoimuutta 

vuorovaikutustilanteessa. Uskon OT:n lukemisen ja sen pohjalta käymieni 

epävirallisten keskustelujen riittävän vakuuttamaan itseni ja organisaation 

tarinan hyväksymisestä.

Annoin lopullisen OT:n luettavaksi eräälle kohdeorganisaation jäsenelle, joka 
omaa vankan kokemuksen liiketoiminnasta ja sen kehittämisestä. Lisäksi hän 
on organisaatioon viimeisenä tullut henkilö, joten arvioin hänen pystyvän 

tarkastelemaan tutkimustani kaikkein objektiivisimmin. Hän pystyi 
samaistumaan OT:n pääpiirteisiin, vaikka piti muutamia näkemyksiä hieman 
yllättävinä. Koska organisaatioissa tulee aina olla eriäviä mielipiteitä joiden 

pohjalta asioista voidaan keskustella, piti hän hyvänä sitä, että ОТ 

mahdollistaa näiden esiin tuomisen. Hänen kanssaan käymääni keskustelua 

pidän tärkeänä viitteenä siitä, että tarina olisi hyväksyttävissä pääosin koko 
organisaatiossa, mutta ennen kaikkea se voisi herättää hyvin tervettä ja 

kaivattua keskustelua kohdeorganisaation lähestymistavasta.

Levittäminen muodostaa prosessin kriittisen vaiheen organisaation 

kollektiivisen oppimisen kannalta. Oppiakseen organisaation on pystyttävä 

hyödyntämään olemassa olevaa tietoa mahdollisimman tehokkaasti. ОТ
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tarjoaa helposti ja nopeasti omaksuttavan tavan välittää tietoa 
organisaatiossa. Suunnitelin etukäteen koko OT:n levittämistä. Olin 
aikaisemmin tehnyt havaintoja ihmisten tiedostamattomuudesta tutkimaani 

toimintamallia kohtaan, joten toivoin lisääväni OT:n välityksellä koko 

toiminnon tietoisuutta sen eduista ja perusperiaatteista.

Vallitsevasta muutostilanteesta ja strategian luontiprosessin 
keskeneräisyydestä johtuen en tutkimusaikatauluni puitteissa voinut 

panostaa OT:n levittämiseen niin paljon kuin olin suunnitellut. Nähtäväksi jää, 

tullaanko tarinan sisältöä ja opetuksia käyttämään tulevissa toiminnoissa 
Fortum Oyj:n sisällä tai jossain muussa organisaatiossa. Itse uskon tarinan 
hyötyihin tiedon näkyväksi tekemisessä ja täten yhteisen ymmärryksen 

saavuttamisessa. Tiedon levittäminen jää toiminnon avainhenkilöille, jotka 

saivat OT:n luettavakseen, kun se yleensä levitetään käymällä syvällisiä 
keskusteluja muutaman hengen ryhmissä.
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4 ENERGIATALON MODULAARINEN TOIMINTAMALLI

Fortum Energiatalo Oy (ET) on lähestynyt oman liiketoiminnan kehittämistä 

modulaarisesta näkökulmasta. Keihäänkärkenä ET:ssa on toiminut eBiz- ja 

liiketoiminnan kehitystoiminto, joka on kehittänyt modulaarisia 
liiketoimintakonsepteja (jäljempänä konsepti) vuodesta 1997 alkaen. Käytän 
tästä eteenpäin tutkielmassani termiä konsepti tai konseptuaalinen 

lähestymistapa tarkoittaessani ET:n toteuttamaa modulaarista toimintamallia. 

Kuvaan seuraavissa kappaleissa tarkemmin kohdeorganisaation ja 
lähestymistavan historiaa. Muutoin pyrin tässä luvussa luomaan yleisen 

kuvauksen konseptista ja koko lähestymistavasta. Lisäksi kuvaan konseptin 

rakentumisen pienemmistä, modulaarisista osakokonaisuuksista. 
Konseptuaalisen lähestymistavan ja konseptin mallintaminen pohjautuu 
kohdeorganisaation sisäisiin dokumentteihin sekä omiin kokemuksiini 

konsepteista ja niiden rakentamisprojekteista. Täydennän kuvausta OT:n 

sisältämillä näkemyksillä, jotta lukija saa paremman kuvan lähestymistavan 

taustoista. Lainaukset esitän anonyymisti, kuten OT:ssa.

4.1 ASIAKKAAN PROSESSI MODUULIRAKENTEEN LÄHTEENÄ

Asiakkaan prosessi on toiminut ET:n liiketoiminnan implisiittisenä 

ajattelumallina vuodesta 1998 lähtien. Kerron tässä kappaleessa ainoastaan 
modulaarisen rakenteen perusajatuksen, joten en käsittele 
asiakkuusajattelua syvällisesti. ET:n toiminta on rakennettu asiakkaan 

prosessin varaan. Vuoden 2000 aikana valmistuneet teemaportaalit ovat 

konseptuaalisen lähestymistavan prototyyppi eli sen todentunut ilmentymä 

asiakkaille.

Asiakkuusajattelu, Customer Relationship Marketing, tähtää asiakkaan 

tuntemiseen sekä hänen toiminnan ymmärtämiseen. Tavoitteena on pyrkiä
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ymmärtämään ja kuvaamaan asiakkaan prosessi, johon perustuen yrityksen 

sisäiset prosessit toteutetaan. Näin mahdollistetaan asiakkaan ja yrityksen 

välisten kohtaamisten kuvaaminen ja hallinta myös 

monikanavaympäristössä. ET:n lähtökohta rakentuu Storbackan vetoketju- 
mallia (kuvio 4) soveltaen. (Storbacka & Lehtinen 1997, 132-135)

kuvio 4. Storbackan vetoketjumalli modulaarisuuden taustaolettamuksena

Asiakkaan prosessi

Yrityksen prosessi

Lähde: Storbacka & Lehtinen 1997, 133.

Vetoketjumalli pyrkii luomaan yrityksen sisäiset toiminnot asiakkaan 

prosessia tukeviksi. Analysointi tapahtuu tunnistamalla asiakkaan ja yrityksen 
väliset kohtaamiset, joita kuvaavat vetoketjun hakaset. Kohtaamisten avulla 

yritys voi lujittaa suhdettaan asiakkaaseen kiinni vedetyn vetoketjun tavoin. 

Tunnistamalla ja analysoimalla ne on yrityksen mahdollista kehittää sisäisiä 

toimintojaan ja löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia (Portal Principles 
vs. 1.0, 2000).
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Olen kuvannut liitteessä 2 asiakkaan prosessin analysoinnista lähtevän 

esimerkin modulaarisesta organisaatiorakenteesta. Se kuvaa koko 

organisaation toiminta-ajatuksen kiteytettynä. ET:ssa sitä kutsuttiin koti.fi 
kokonaiskonseptiksi. Se määrittää organisaation konseptien suhteen 
asiakkaille näkyviin portaaleiden prototyyppeihin sekä oman toiminnan 

mittausjärjestelmiin, kuten balanced scorecardiin. Konseptit toimivat 

kokonaiskonseptissa sisäisten prosessien ajattelumalleina, jotka jäljempänä 

esitetyllä tavalla yhdistävät strategian operatiiviseen toimintaan.

Tutkimukseni keskittyy modulaarisen organisaation ominaispiirteiden ja 

etujen tutkimiseen organisaatiorakenteen kontekstissa.

Asiakkaan prosessin ymmärtäminen ajattelumallina on olennaista ET:n 

toiminnan havainnollistamiseksi. Tutkimukseni rajauksen sisällä en koe 

tarpeelliseksi kuvata asiakkaan prosessia tarkemmin, koska tavoitteenani oli 
pyrkiä kuvaamaan yleinen malli konseptuaalisesta lähestymistavasta. 
Asiakkaan prosessi on ET:n valittu ja hiottu ajattelumalli.

Ainut yhtenäinen prosessi on asiakkuusprosessi. Sisäiset 
prosessit onkin sellaisia lyhyitä prosessinpätkiä tai 
prosessiverkko. Jokaiseen ulos menevään kohtaamiseen 

vaaditaan tietty sisäinen prosessi tekemään sitä. Kun kuvataan 

sisäisiä prosesseja ne ikään kuin väkisin ängetään olemaan 

yhteydessä toisiinsa. Se on asiakkaan prosessi, joka yhdistää 

pienempiä sisäisen prosessin pätkiä tai laajemmin 

prosessiverkkoa.

Seuraavissa kappaleissa kuvaan tarkemmin ET:n konseptuaalista 
lähestymistapaa koko organisaation sekä yksittäisen konseptin osalta.
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4.2 MODUULIN MÄÄRITTÄMISESTÄ

Modulaarinen liiketoimintakonsepti koostuu kolmesta eri kokonaisuudesta, 

ulottuvuudesta. Se on ajattelumalli eli tapa abstrahoida asioita ja kuvata ne 

konseptille ominaiselle tavalla. Konsepti on myös operatiivinen toiminnan 

työkalu. Se pitää sisällään omasta toiminnasta johdettuja toimintatapoja ja 
työkaluja, jotka ovat hyödynnettävissä omassa toiminnassa sekä ennen 

kaikkea siirrettäessä liiketoimintaa toiseen organisaatioon. Lisäksi konsepti 

on strateginen työkalu. Operatiivisen toiminnan toteuttajat osallistuvat 

strategian luomiseen konseptia rakennettaessa tai päivitettäessä. Toisaalta 

konseptia käyttäessään he tuovat strategian aidosti omaan toimintaansa.

Konsepti pakottaa organisaation jäsenet ja organisaation kokonaisuutena 

jäsentämään omaa toimintaansa sisäisistä lähtökohdista ja tarpeista lähtien, 
mikä on sen suurin ero esimerkiksi laatujärjestelmiin. ET: tapauksessa 
vaikuttaa kaiken toiminnan ja kehittämistyön taustalla organisaation valittu ja 
kehitetty ajattelumalli eli asiakkaan prosessiin ja asiakkuusajatteluun 

pohjautuva toimintatapa. Konseptin rakentaminen eli konseptointi toteutetaan 

ryhmissä, jossa yhdistyy sekä operatiiviseen työhön että kehittämistyöhön 

sidoksissa olevia henkilöitä. Tätä kautta konseptointi mahdollistaa koko 

organisaation tarpeiden yhdistämisen ja visiota tukevan strategisen työkalun 

toteuttamisen. Konseptointi toimii tehokkaana tiedon välittäjänä organisaation 
eri tasojen välillä. Konseptia on mahdollista käyttää tiedon näkyväksi 

tekemisessä ja sen välittämisessä, sillä konseptista on nopeasti ja helposti 

omaksuttavissa esimerkiksi portaalin rakentamisprojekti kokonaisuutena. 
Konseptien välityksellä voidaan hallitusti levittää tietoa eri organisaation 
kokonaisuuksista sen jäsenille siten, että jokainen voi tutustua itseä 
kiinnostaviin aiheisiin toimenkuvan vaatimusten mukaan.
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4.3 MODUULAARISEN TOIMINTAMALLIN TOTEUTTAMINEN

Konseptin tarpeen tunnistaminen perustuu kokonaiskonseptiin eli 

modulaariseen organisaatiorakenteeseen. Kohdeorganisaation koti.fi 

kokonaiskonsepti on liitteenä 2. Se on yksi kuvaus modulaarisesta 
organisaatiosta, joten en käsittele sitä yksittäisten moduuleiden, konseptien 

osalta. Sen on tarkoitus selventää ajatusta siitä, kuinka koko liiketoiminta on 

konseptoitavissa helposti ymmärrettävään ja viestittävään muotoon, joka 
paljastaa eri moduuleiden väliset suhteet toisiinsa ja kokonaisuuteen. Käytän 

esimerkkinä ePalvelutuotanto-konseptia, jonka toteuttamiseen osallistuin itse 
vuodenvaihteessa. Konseptista muodostui jo alusta lähtien ensimmäinen 
täysin modulaarisesti rakennettu, joten sen pääpiirteiden kuvaaminen toimii 

hyvänä yleisenä mallina. Kuvaus on mukailtu konseptointiprojektin 

lopputuloksista sekä sen aikana käydyistä keskusteluista ja 

projektidokumenteista. Yleinen malli pohjautuu soveltuvin osin myös omiin 

havaintoihini projektin aikana.

Konseptointi on usein muutaman kuukauden mittainen projekti, jonka aikana 

jäsennellään ja kyseenalaistetaan nykyinen toiminta. Vastaavasti on 
mahdollista konseptoida myös tulevaisuuden ideaalitilanne. Projektiryhmä 

koostuu henkilöistä, jotka ovat työssään toimineet konseptoinnin kohteen 

parissa. Tämä edesauttaa ihmisten hiljaisen tiedon ja henkilökohtaisten 
kokemusten vangitsemisen konseptiin.

Olen kuvannut kuviossa 5 pelkistetysti, kuinka konsepti rakentuu 
prosessimoduuleista. Se pitää sisällään sekä vertikaalisen että 

horisontaalisen ulottuvuuden ja se pohjautuu asiakkaan prosessiin. Kuviossa 

numeroidut moduulit ovat funktionaalisia prosessimoduuleita 

(ePalvelutuontakonsepti 2001, 20-21). Ne ovat selkeästi erotettavissa olevia, 
usein yrityksen eri vertikaaliset tasot ylittäviä prosesseja. Tällaiseksi voi 

mainita esim. ET:n rakentamien portaaleiden laskutusprosessin asiakkaalle.
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En tule käymään läpi yksittäisiä prosesseja, vaan pyrkimykseni on vain 

havainnollistaa modulaarista lähestymistapaa. Esitetyt kuusi funktionaalista 
prosessimoduulia muodostavat geneerisen palvelutuotantoprosessin. 

Todellisuudessa asiakkaan prosessin analysointi on tuonut paineita 
organisaation prosessien muokkaamiseen sitä vastaavaksi. Tätä kuvastaa 

kuvion horisontaalinen ulottuvuus.

KUVIO 5. LIIKETOIMINTAKONSEPTIN KOOSTUMINEN PROSESSIMODUULEISTA

1 2 3 4 5 6

\

Lähde: Mukailtu ePalvelutuotantokonsepti 2001, 18-23

Horisontaalinen ulottuvuus rakentuu tunnistettujen tuote- tai 

palveluprosessien päälle. Nämä koostuvat eri tavoin edellä mainituista 

prosessimoduuleista. Esimerkkinä voi mainita sähkötilauksen 
sopimuspohjaisena palveluprosessina, joka koostuu tietyistä 
prosessimoduuleista, kuten mainittu laskutus.
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Tavoitteenani on pyrkiä kuvaamaan pienten prosessimoduulien suhde 

kokonaisuuteen sekä linkittyminen laajempiin, tunnistettuihin prosesseihin. 
Mikrotasolle vietynä kuvaus mahdollistaa yksittäisten asiakaskohtaamisten ja 
työtehtävien tunnistamisen ja vastuiden määrittämisen. Kuinka yksittäinen 

konsepti sitten integroituu kokonaisuuteen? Se on määritelty modulaarisessa 

organisaatiorakenteessa (ks. liite 2).

Seuraavassa kappaleessa kuvaan konseptien evolutionaarisen 

kehittymisprosessin.

4.4 MODULAARISEN TOIMINTAMALLIN VERSIOINTI

Modulaarisen liiketoiminnan kehittämisen on todettu kappaleessa 2.3 

kehittyvän vastauksena dynaamisen ympäristön paineisiin tai organisaation 
sisäisten kombinatiivisten kyvykkyyksien summana tuotaessa uusia 

innovaatioita markkinoille. Liiketoimintaa kehitetään usein pieninä lisäyksinä 

nykyhetken toimintaan.

Konseptien versiointi yhdistää kaikki kolme edellä mainittua. Siinä konseptia 
kehitetään operationaalisessa toiminnassa havaittujen kehittämisideoiden 

pohjalta. Kehitysaskeleet lähtevät kulloisenkin konseptin osalta sitä 

päivittäisessä toiminnassaan käyttävien organisaation jäsenten tarpeista ja 

heidän tunnistamistaan puutteista konsepteissa. Tämä tarkoittaa ympäristön 
muutosten sekä omien kyvykkyyksien kehittymisen sovittamista konseptiin 

pieninä lisäyksinä, osien poistamisena tai vanhan sisällön muokkaamisena.

Konseptit ovat vapaita kehittymään omien rajojensa sisällä. Rajat ja 

konseptin rooli on määritelty modulaarisessa organisaatiorakenteessa. Koko 

organisaatiorakenteen versiointi tarkoittaa suurempien muutosten
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toteuttamista organisaatiossa, mikä vaatii syvällistä keskustelua ja usein 

myös tavoitteiden muuttamista.

Evoluutiota ajattelin konseptinäkökulmasta. Se paranee 

automaattisesti kierrosten mukaan. Jokainen muutos on 

järjestelmällisesti parannus, niin heijastuuhan se koko 

businesskonseptiin. Jos jokainen raaja kehittyy omaa vauhtiaan 
paremmaksi ja paremmaksi vois kuvitella että koko olio on kohta 

parempi. Minusta evoluutio on kerrannaista.

Seunaavassa luvussa kerron oppimishistoriaprosessin tuottamista tuloksista 

sekä arvioin sen onnistumista sekä soveltuvuutta. Tutkimuksen tulokset 
pohjautuvat OT:an sekä osallistuvaan havainnointiin.
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5 OPPIMISHISTORIAPROSESSIN ARVIOINTI JA TULOKSET

Tässä luvussa arvioin oppimishistoriaprosessin onnistuneisuutta ja sen 
soveltuvuutta kohdeorganisaation osalta. Lisäksi tuon ilmi oppimistarinasta 

esiin nostamiani seikkoja modulaarisen toimintamallin eduista ja 
mahdollisista ongelmista.

5.1 TUTKIMUKSEN ARVIOINTI

Oppimistarinan hahmo muodostui nykyisekseen metodin yleisesti käytettyä 

määrämuotoa soveltaen. Olen kuvannut sen tarkemmin luvussa 3. Hahmolle 

on ominaista kahden näkökulman hyödyntäminen. Se tekee näkyväksi sekä 
tutkijan havainnot aineistoon perustuen että organisaation jäsenten 

kokemukset tutkimuksen kohteesta. Tämä on sen suurin hyöty verrattuna 

normaaleihin interventiotilanteisiin. Onnistuin näiden näkökulmien 
yhdistämisessä kohtuullisesti. Sain tuotua omat näkemykseni tutkimastani 
lähestymistavasta selkeästi ja ytimekkäästi. Valitsemani kohderyhmän 

heterogeenisuus varmisti sen, että myös tarinaan tuomani kokemukset olivat 

rikkaita. Sain osittain tuotua esiin organisaatiossa vallitsevan epätietoisuuden 
lähestymistavan periaatteista.

OT:n määritelty muoto, jota noudatin, on melko raskas. Tämä tuli ilmi, kun 

tutkimukseni kohderyhmän ulkopuolinen henkilö luki tarinaa ja analysoi 
omasta näkökulmastaan tarinan sisältöä. Tämä vahvisti sen, että tarinan 
levittämisen ei ole tarkoitus tapahtua vain jakamalla sitä eteenpäin. ОТ 

levitetään mieluiten keskustelemalla pienissä ryhmissä tarinan sisällöstä, 

teemoista sekä esiin tuoduista kokemuksista. Tutkimukseni aikataulu ja 
organisaatiossa vallitseva kiireinen ja epävarma tilanne ei mahdollistanut 

tarinan levittämistä koko organisaatiossa. Voidaan sanoa, että
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oppimishistoriaprosessi on siltä osin keskeneräinen ja sen kaikkea hyötyä 

työkaluna on mahdotonta arvioida.

Työkaluksi metodi on pitkäkestoinen ja tietyiltä osin hankala. Se vaatii 
kohderyhmältä vahvaa sitoutumista sekä henkisesti että ajallisesti. Mielestäni 
koko prosessi on suoritettava niin nopeassa aikataulussa kuin mahdollista, 

jotta organisaation tilanne ei muutu kesken prosessin. Tämä luo painetta 

sekä tutkijalle että kohderyhmälle, joka koostuu usein avainhenkilöistä, joiden 
aikataulut ovat hyvin tiukkoja. Hyvin läpivietynä uskon prosessista olevan 

paljon hyötyä. Hyödyt konkretisoitunevat näkyvimmin muutostilanteissa ja 

niiden jälkihoidossa. OT:n avulla ihmiset pystyvät tällöin käymään läpi omia 

tunteitaan, mikä mahdollistaa johdon ja työntekijöiden näkemysten sekä 
tuntemusten lähentymisen muutostilanteen jälkeen. Uskon, että näin 

organisaation on mahdollista toipua muutostilanteesta nopeammin.

5.2 OPPIMISTARINAN TULOKSET MODULAARISUUDEN EDUISTA

Tutkimukseni tulokset olen johtanut ОТ:sta (liite 1) ja havainnoistani. 

Tutkielmani tavoitteena oli tutkia ET:n modulaarisen toimintamallin etuja 
ennen kaikkea organisaation omien kokemusten valossa.

Konseptien käytölle on ominaista niiden moninaisuus. Konseptit toimivat 
ajattelumalleina, strategian jalkauttajana sekä käytännön työkaluina. Kriittistä 

on se, että organisaation jäsenet ymmärtävät ne samalla tavalla. 

Haastatteluissa kävi ilmi, että konseptit miellettiin lähes samoin, mutta 

näkemyksissä esiintyi luonnollisesti pieniä eroavaisuuksia. Konseptit koettiin 
toimintamallin ja työkalun yhdistelmänä ja hyvänä tapana strukturoida ja 
kuvata oman toiminnan suuntaa kokonaisuutena. Kokemukset 

konseptoinnista olivat positiivisia, sillä sen koettiin edesauttavan oman 

toiminnan kehittämistä ja käytännön toimintatapojen vakiintumista.
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Resurssitehokkuuden osalta esiin nousi toiminnan nopeus ja osaamiseen 

pohjautuvassa liiketoiminnassa olennainen henkisen kapasiteetin 
käyttäminen uuden luomiseen. Konseptien yhtenä suurimmista eduista 
pidettiin työkalujen ja erilaisten mallien kuvaamista. Niiden koettiin 
helpottavan rutiineja ja nopeuttavan juuri omaa toimintaa. Konseptien, 

ainakin ajattelumalleina, koettiin nopeuttaneen myös konseptoidun 

liiketoiminnan asiakkaille näkyvien teemaportaaleiden valmistumista.

Konsepteihin on vangittavissa noin 50 prosenttia tietyn projektin tai prosessin 

toteuttamisen vaatimasta tiedosta. Arvioissa ilmeni suuriakin heittoja, mutta 

keskimääräiseksi arvioksi jäi mainittu 50 prosenttia. Olennaista oli se, että 
konsepteihin saadaan vangituksi sekä hiljaista että eksplisiittistä tietoa 

organisaation eri osaamisalueilta. Tämä tieto on vielä yhdistettävissä 
operatiivisen toiminnan työkaluihin, kuten muistilistoihin tietystä 

toimintatavasta, mikä lisää tiedon hyväksikäytön monipuolisuutta.

Konseptoinnin ja niiden käytön koettiin lisäävän osaamista sekä 

henkilökohtaisella että rakenteellisella tasolla. Ennen kaikkea hyödylliseksi 
muodostui kyky hahmottaa kokonaisuuksia ja jakaa niitä pienempiin ja 
ymmärrettäviin kokemuksiin.

Koti.fi kokonaiskonsepti (liite 2), jota voi kutsua sateenvarjokonseptiksi, 

määrittää ja tekee näkyväksi modulaarisen organisaatiorakenteen. 
Tutkimuksessani ilmeni, että sen tavoitteellinen kuvaus modulaarisesta 

organisaatiosta ei ollut täysin hahmottunut organisaation yksittäisille jäsenille. 

Kokonaiskonsepti koettiin kuitenkin hyvänä kuvauksena siitä, miten asiat ja 

palaset liittyvät toisiinsa ja kokonaisuuteen. Selvästi keskeneräiseksi oli 
jäänyt konsepteiden roolin selkiyttäminen ja niiden suhde yleiseen toiminnan 

seuraamiseen sekä teemaportaaleihin. Tämän voi sanoa hidastaneen 

modulaarisen asiantuntijaorganisaation hyötyjen toteutumista.
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Välilliset vaikutukset koti.fi kokonaiskonseptista näkyivät keskusteltaessa 

liiketoiminnan hallittavuudesta. Jokainen jäsen tunnisti kaoottisuuden 
muuttuneen hallituksi kaaokseksi. Myös jokainen hanke liiketoiminnan 

kasvattamiseksi nähtiin ymmärrettävänä ja järkevänä siirtona kokonaisuuden 

kannalta. On huomioitava, että suurin osa hankkeista, jotka pääpiirteittäin 

toistuivat, kasvoivat vuoden kuluessa. Ne toteutettiin kuitenkin suunnilleen 
samassa ajassa ja samoin resurssein.

Liiketoiminnan siirrettävyydestä konseptien välityksellä ei ollut 

organisaatiossa vielä loppuun asti vietyjä kokemuksia. Alustavat kokemukset 
Tanskan tytäryhtiöstä, jossa prosessi oli vielä kesken, ja haastateltujen 
aiempaan kokemukseen verrattuna, olivat positiivisia ja siten suuntaa 

antavia. Tanskalaiset olivat kokeneet prosessin heidän aiempia kokemuksia 
kivuttomampana sekä loppuun asti mietittynä. Positiivinen yllätys oli ollut se, 

miten hyvin ET:n ajattelumallit on toteutettu. Prosessin edistyessä olisi ollut 

mielenkiintoista nähdä, kuinka nämä ajattelumallit onnistutaan 

implementoimaan organisaatioon sekä tekemään näkyväksi potentiaalisille 
asiakkaille.

Konseptuaaliseen lähestymistapaan soveltuvaa organisaatiota ei ole vielä 

nykykirjallisuudessa esitetty, mikä nousi esiin haastattelujen aikana. Ennen 

kaikkea he kaipasivat ylemmän johdon näkemystä siitä, miten toiminnan 
seuraus- ja ohjausprosessit, kuten balanced scorecard tai budjetointi, 

saadaan lähestymistapaa tukeviksi. Perinteinen kerran vuodessa tapahtuva 
budjetointi, strategia- ja toiminnansuunnittelu on liian kankeaa ja hidasta sekä 
toimintaa jo etukäteen rajoittavia toimiakseen konseptuaalista 
lähestymistapaa edesauttavina.

Kohderyhmän jäsenet kokivat OT:n mielenkiintoisena ja joidenkin 

näkemysten osalta yllättävänäkin. Kukaan kohderyhmästä ei halunnut OT:n 

sisältöä sensuroitavan, mitä pidän osoituksena siitä, että heidän oli
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mahdollista samaistua sekä positiivisiin että negatiivisiin näkemyksiin. 
Metodia pidettiin yleisesti mielenkiintoisena ja hyvät mahdollisuudet 
tarjoavana. Muutaman kerran tutkimukseni aikana aistin sen, että 

kohderyhmän jäsenet kokivat oman roolinsa hieman työläänä.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tähän lukuun olen koonnut tutkimukseni tärkeimmät johtopäätökset. 
Ensimmäisessä kappaleessa teen yhteenvedon koko tutkimuksestani. Sen 

jälkeen esittelen mahdolliset tieteellisten jatkotutkimusten aiheet sekä 

tunnistamani kehittämisehdotukset ET:lle.

6.1 YHTEENVETO

Tutkimuksessani olen keskittynyt modulaarisen asiantuntijaorganisaation 

kuvaamiseen ja kyseisen toimintamallin etujen tunnistamiseen. Tavoiteltujen 

etujen toteutumista olen tutkinut Fortum Energiatalon eBiz- ja liiketoiminnan 

kehitystoiminnossa, jossa on kehitetty modulaarista toimintamallia viimeisen 

kahden vuoden ajan.

Tutkimukseni suoritin Oppimishistoriaprosessi-metodia soveltaen. Metodi 

soveltuu hyvin tietyn prosessin tai esimerkiksi muutoksen onnistumisen 

tutkimiseksi. Se yhdistää tutkijan omaan havainnointiin perustuvat 
näkemykset sekä organisaation jäsenten henkilökohtaiset kokemukset 
yhdeksi käyttökelpoiseksi, faktapohjaiseksi ja myyttiseksi Oppimistarinaksi.

Tutkimuksessani pyrin todentamaan modulaarisen toimintamallin edut. Ne 

ovat kustannus- ja resurssitehokkuus, asiakaslähtöisyys, tiedon näkyväksi 

tekeminen ja jakaminen, liiketoiminnan hallittu kehittäminen ja kasvattaminen 
sekä liiketoiminnan ja osaamisen siirrettävyys. Nämä edut todentuivat kaikki, 

mutta hieman vaihtelevalla asteella. Tutkimukseni tuloksissa korostui tiedon 

vangitseminen ja resurssien tehokas ja hallittu käyttö. Taustalla heijastui 

ajattelumallin osittain hyvinkin vajavainen sisäistäminen. Ajattelumallin 

sisäistäminen mahdollistaisi tehokkaamman ja hallitumman toiminnan 

kokonaisuutena.
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Olen lopuksi pohtinut jatkotutkimuksen aiheita sekä kehittämisehdotuksia 

Energiatalolle. Jatkotutkimuksen aiheet olen valinnut siten, että ne 

syventävät nykyistä tutkimustani sekä tuovat jo tehtyihin tutkimuksiin 
verrattuna jotain lisämaustetta.

6.2 JATKOTUTKIMUKSEN AIHEITA

Tutkimukseni aikana tunnistin muutamia aihealueita, jotka mielestäni 

kaipaavat syvempää lähestymistä tulevien tutkijoiden toimesta.

Olen luonut tässä tutkimuksessa viitekehyksen modulaariselle 

asiantuntijaorganisaatiolle. Ainakaan tietääkseni esimerkkejä näin 

konkreettisesta toteutuksesta ei ole olemassa. Mielestäni aihe tarjoaa hyvin 
mielenkiintoisia haasteita tutkijoille. Olen valinnut edellä kuvaamani 
ominaispiirteet ja implisiittisen ajattelumallin kuvaamaan 

kohdeorganisaatiotani, joten ne eivät välttämättä ole toteutettavissa suoraan 

muissa organisaatioissa. Modulaarisen rakenteen toteuttaminen muualla ja 
sen tutkiminen vertailuaineiston saamiseksi jää tulevaisuuteen.

Implisiittiseen ajattelumalliin perustuva liiketoimintamalli tarjoaa uuden 

näkökulman aikaisempaan tutkimukseen. Modulaarisuutta käsitelleet 
tutkimukset ovat valinneet lähtökohdakseen tuotteen tai järjestelmän 

komponentit, jonka jälkeen organisaatio ja sen jäsenten roolit on suunniteltu 

tätä tukevaksi. Tutkimuksessa olen tuonut esiin implisiittisen ajattelumallin 

käyttökelpoisuuden modulaarisen rakenteen lähtökohtana. Tämä 
mahdollistaa monimutkaisten ja innovatiivisten organisaatiorakenteiden 

luomisen, mutta on organisaation jäsenille hyvin haasteellinen tapa 

kommunikoida. Mielestäni tutkimusta kannattaa jatkaa abstraktin 

ajattelumallin osalta, jotta sen käyttökelpoisuus kaikkea toimintaa ohjaavana 
voidaan paremmin todentaa.
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Nykyinen kerran vuodessa tapahtuva budjetointi ja toiminnansuunnittelu 
strategiaprosessin yhteydessä ei tänä päivänä enää riitä. Organisaatioiden 

ympäristöt muuttuvat niin nopeasti, että strategista suunnittelua ei tulisi 

eriyttää operatiivisesta toiminnasta. Modulaarinen organisaatiorakenne vaatii 
tuekseen joustavan ja helposti mukautuvan toiminnanohjausjärjestelmän. 

ET:ssa on asiaan osittain paneuduttu, mutta syvällisempi tarkastelu vaatii 

laajempaa tutkimusta sekä tällaisen toiminnanohjausjärjestelmän luomista.

6.3 KEHITTÄMISEHDOTUKSIA ENERGIATALOLLE

Suurin kehittämisen aihe tulevaisuudessa on toimintamallin jalkauttaminen 

organisaation jokaiselle jäsenelle. Kohderyhmäni piti sisällään organisaation 

avainhenkilöitä, jotta näkemykset olisivat mahdollisimman monipuolisia. 
Kuten tutkimukseni tuloksissa toin ilmi, on yleinen ymmärrys toimintamallista 
kuitenkin hyvin pinnallisella tasolla. Organisaatiossa on huomattavissa se, 

että kaikki henkilöt eivät ole sisäistäneet modulaarisen toimintamallin ydintä. 

Tämän kommunikointi ja syvälliset keskustelut koko organisaatiossa ovat 

kriittisiä, jos lähestymistavasta halutaan kaikki teho irti. Kommunikoinnin 

osalta nousi esiin konseptien esittämistavan kyseenalaistaminen. Erääksi 

mahdollisuudeksi tulevaisuudessa noussee teknologian tehokkaampi 

hyödyntäminen. Eräässä haastattelussa nousi seuraava esitystapa, mikä 

voisi olla hyvin toimiva.

Tällainen internet-pohjainen konsepti olisi hyvä, sitä vois käyttää 

ihan käyttöliittymänä.

Tämä mahdollistaisi konseptien jakamisen eri tasoihin lukijan tarpeen 

mukaan. Kukin voisi nopeasti tunnistaa omien tarpeidensa mukaan 
tarvittavan syventymistason ja tutustua helposti tarvitsemaansa tietoon 

konseptissa.
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ET:n on analysoitava tarkkaan toimintamallin siirtäminen Tanskaan ja sen 

mukaan tuomat edut. Lisäksi tyhjästä perustetussa organisaatiossa on 

mahdollista nopeasti toteuttaa modulaarisen asiantuntijaorganisaatio 

kokonaisuudessaan ja tutkia sen tuomat edut läpikotaisin. Tämä edesauttaisi 

toimintamallin kehittämisessä entistä kokonaisvaltaisemmaksi sekä 

tehokkaammaksi.
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LIITE 1. KOHDEORGANISAATION OPPIMISTARINA

OPPIMISTARINA

Tämä tarina on tutkimukseni kristallisoituma. Tämä on Oppimistarina konseptuaalisen 
lähestymistavan eduista Fortum Energiatalo Oy:n eBiz- ja liiketoiminnan kehitystoiminnossa. 
Se on muodostunut sekä omista havainnoistani että saatavilla olevan aineiston tutkimisesta. 
Lisäksi olen käynyt keskusteluja organisaatiossa heterogeenisen kohderyhmän kanssa, 
saadakseni käytännön kokemuksia rikastamaan ja täydentämään oppimistarinaa. Tarina 
koostuu tunnistetuista teemoista, kokonaisuuksista.

Kursivoidut lainaukset ovat suoria lainauksia käynnistäni keskusteluista. Keskimmäisessä 
palstassa olen kuvannut johdannon tapaisesti omia havaintojani kustakin teemasta. 
Vasempaan palstaan olen lisännyt omia kommentteja ja kysymyksiä helpottamaan lukemista 
ja tarinan etenemistä. Tarina on faktapohjainen kertomus siitä, kuinka organisaation jäsenet, 
tai tutkija, on asian kokenut.

Konseptin määrittelystä

Konsepti on ajattelumalli, joka pitää sisällään konseptoitavan projektin prosessikuvauksen, 
toimintatavan sekä käytännön työkalut projektin toteuttamisen eri vaiheisiin. Konsepti toimii 
tiedon -eksplisiittisen ja hiljaisen- välittämisen instrumenttina.

Mistä konseptit 
ovat saaneet 

alkunsa?

Miten määrittelet 
konseptin?

Ensimmäinen liiketoimintakonsepti realisoitui e-Busineksen myötä ja 
päästiin try-error-fix -kulttuuriin. Et kaikkea kokeiltiin ja oppi pitää 
johonkin kaataa. Siinä menee vuosi tai pari ennen kuin ajatus jalostuu 
joksikin. Sit saatiin ensimmäinen liiketoimintakonsepti. Se on 
modulaarinen. Et jos pitäisi talo tehdä jonnekin, niin tiedetään miltä se 
näyttää kokonaisuutena ja miten se toimii. Ja toisaalta se miten siellä 
toimii sitten huoneet siellä talossa. Ne huoneet voidaan sitten rakentaa 
vaikka erikseen. Se mikä innoitti oli McDonald's ja Pizza Hut on vieneet 
konseptoinnin ihan manuaaleihin. Siellä viedään hyvin tarkasti 
prosessitasolle. Ajatus oli, että tällaisia voidaan tehdä myös tässä 
maailmassa, että kuinka toimii liiketoiminta.

Konsepti on toimintamalli. Työkalu, jolla visio ja strategia viedään 
jokapäiväiseen toimintaan.

Toimintatapa ja ajattelumalli kirjoitettuna paperille, 
strukturoimaan omaa toimintaa. Pitäisi olla työkalu.

Auttaa

Konsepti on kokonaisuus, mihin on kerätty, asia, manuaali, missä 
kerrotaan ajattelumalli, missä kerrotaan miten me halutaan koko 
liiketoimintaa tai jotain osaa suorittaa. Sen jälkeen siinä on määritetty 
tavoitetila. Tätä sen pitäisi olla täydellisessä muodossa. Miten se toimii 
näin. Miten strategia siitä kuinka siihen päästään. Lisäksi siinä on kaikki 
työkalut miten nämä ajattelumallit toteutetaan.

Konsepti on minulle tapa toimia. Näkyvä kuvattu tapa toimia. Konsepti 
on McDonald's, se voi olla paljon abstraktimpikin, kunhan se on niille 
ihmisille, jotka sen parissa toimii, yhteisesti ymmärretty tapa toimia. Kun 
ymmärretään ja nähdään samalla tavalla, niin niistä voidaan keskustella 
että se ihan oikeasti kuvaa sitä toimintatapaa. Ei ole pelkkä paperikasa,
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Kokemuksia
konseptien

käytöstä

ja kehittyy toiminnan kehittymisen kanssa.

Konsepti voidaan käsittää laatukirjana, niin kauan kuin toimimme kuten 
laatukirjassa on sanottu voi toiminnan sanoa olevan laadukasta. 
Laatuasia ei ole ääneen lausuttu. Konsepti on hyvä työkalu siinä kun 
kuvataan miten toimintaa tehdään.

Konsepti ei anna valmiita vastauksia, vaan toiminta kehittyy koko ajan. 
Tämä tulisi kirjata koko ajan, että näin tehdään. Se että tilanne on 
vangittu ei tarkoita sitä että se parin kuukauden päästä pätee. Jatkuva 
päivittäminen on pakko.

Konsepteihin pitäisi saada liitteeksi hirveä määrä käytännön työkaluja.

Vaatii taaksensa vision, jotta konsepti ei tunnu irralliselta. Konsepti on 
strategian omainen työkalu, että näin se tehdään. Lue läpi niin olet 
paremmin kartalla ensimmäisessä projektiryhmän kokouksessa.

Konseptihan on vaan ohje, joka on arkinen sana. Se on vaan tekemisen 
ohje, missä on kaikki asiat kuvattu.

Resurssitehokkuus

Konseptointi määrittää yksilöiden ja tiimien roolit ja vastuut. Vastaavasti se kuvaa 
konseptoitavan projektin resurssitarpeen. Osaamisvaltaisessa liiketoiminnassa ihmiset ja 
heidän työpanoksen tehokas hyödyntäminen ovat kriittiset menestystekijät, kun luodaan 
uutta ja tuottavaa toimintaa. Konsepti tarjoaa hyväksi havaittuja ratkaisuja helpottamaan 
rutiineja ja vapauttaa ihmisten kapasiteetin toiminnan kehittämiseen. Lisäksi konseptointi 
paljastaa organisaation resurssitarpeen, mikä mahdollistaa organisaation rakenteen 
säilyttämisen kevyenä. Toiminnon työntekijöiden määrä on kasvanut liiketoimintaan 
suhteutettuna hyvin maltillisesti.

Kuinka
konseptointi on 

auttanut roolien ja 
vastuiden 

selkiyttämistä?

Kuinka hyvin 
resurssointi on 

onnistunut?

Verkostokonseptin käytöstä... Mökkeilijä.cornia tehtäessä 
yhteistyökumppaneita mietittäessä kumppaneita vain huudeltiin. Nyt 
toiminta on järkevämpää ja kumppaneita hankitaan perustellummin.

Pisteytysjärjestelmän avulla on katsottu kuka olisi meille sopiva 
kumppani ja kuka toiseksi. Sitten kun näille soittaa niin toinen on 
kiinnostunut ja toinen ei. Näin on helppo priorisoida.

Konsepteissa on jonkin verran päällekkäisyyksiä. Eivät ole täydellisesti 
ohjanneet toimintaa. On monia asioita, joita kaksi ihmistä on yhtäaikaa 
miettineet. Kaikkien ei kuitenkaan tarvitse tehdä kaikkea.

Hyvässä konseptissa käy ilmi, kuinka tietynlainen operaatio vaatii 
resursseja. Portaalien tekeminen on helpottunut, sillä joitakin asioita 
osataan jo tehdä. Sehän johtuu osittain kokemuksesta. Se on sama, 
että ajatteletko että projekti saadaan tehtyä nopeammin tai pienemmillä 
resursseilla.

Verkostokonseptissa ei ole ollut sellaista selkeää määrittelyä siitä, että 
kuka nyt olemassa olevista kumppaneista oikein vastaa. 
Verkostokonseptissa ei ole selkeästi määritelty vastuunjakoa. 
Sisältöpuolella missä ei ole olemassa sitä toimintatapaa, niin tapahtuu 
hyvin paljon päällekkäisyyksiä ja tulee törmäyksiä. Tärkeintä olisi, että
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Resurssien käytön 
tehokkuudesta

Tehokkuutta
hyödyntäviä

ominaisuuksia
konseptissa

Mitä tehokkuus 
tarkoittaa

osaamispohjaises- 
sa liiketoimin

nassa?

niistä puhutaan. Jos sielläkin olisi toimintatapa, konsepti, ja vastuut 
selkeästi niin siltä varmasti vältyttäisiin enemmälti

Resursseja ei ole ollut tarpeeksi kumppanitoiminnassa. Meillä oli 30 
kumppania. Se, että jatkuvasti rakennettiin uutta teemaa ja oli muuttaja 
joka oli puolen vuoden ikäinen. Aika ei riittänyt, että olisi hankkinut 
uusia kumppaneita vanhoihin ja uusiin teemoihin yhtä aikaa.

Portaalit on tehty suurin piirtein samassa ajassa, samoilla resursseilla, 
välillä jopa vähemmin. Koko ajan on jossain suhteessa menty 
vaikeampaan, mökkeilijä oli laajempi ja remontoija monimutkaisempi. 
Koko kokonaisuuden ajattelu on ollut vaikeampaa teknisestä 
näkökulmasta.

Nopeus on ihan selvä etu. Jos sinulla on malli niin onhan se paljon 
nopeampaa. Meillä nopeus tulee siitä että asioita tehdään putkessa. 
Jos sinulla on hyvä kuvaus, kuten McDonald's, niin toiminta on 
itsestään selvästi monistettavissa.

kyllä joku tällainen check-list tyyppinen, tiettyyn ajankohtaan liittyvä 
työkalu, siitä olisi käytännössä enemmän arvoa kuin isosta pumaskasta. 
Jos sinulla on valmis työkalu, niin se nopeuttaa just sillä hetkellä. Estää 
turhaa työtä ja sähellystä.

Pitkällä tähtäimellä sinä säästät ikuisen uudelleen suunnittelun 
kustannuksen. Se on se suurin arvo. Tietyn tyyppinen rutiini. 
Ydinporukka tekee vain integrointihommia. Kaiken muun voi jakaa kelle 
tahansa.

Konsepti on varmasti hyödyllinen. Tällä tasolla se on hirveän hyvä 
kommunikointiväline esim. jos tulee uusi ihminen. Konseptissa pitää 
päästä sille tasolle, että siitä tulee oikeasti työkalu. Sinne pitäisi tulla 
enemmän ohjeistusta. Ennen kaikkea ne asiat, jotka on todettu hyväksi 
tulisi kirjatuksi konseptiin.

Koska tämä on kuitenkin tieto-, osaamispohjaista businesta, missä 
pääoma tai kulut on kiinni ihmisessä. Hyöty tulee siitä kuinka monen 
ihmisen tulee olla suorittamassa tiettyä tehtävää. Kuinka saadaan 
ihmiset siitä, että rutiinit menee mahdollisimman tehokkaasti ja saadaan 
ihmiset luomaan jotain uutta mikä on tuottavaa.
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Tiedon vangitseminen ja näkyväksi tekeminen

Konsepti pyrkii tekemään organisaation tiedon näkyväksi. Käytännössä tämä tapahtuu 
konseptoitavan prosessin kuvaamisen, työkalujen sekä henkilöiden omien kokemusten 
avulla. Konseptiin saadaan yhdistettyä rutiininomaiset toimintatavat sekä henkilöiden omat 
kokemukset, hiljainen tieto. Konseptien avulla voi kukin organisaation jäsen nopeasti ja 
helposti laajentaa omaa osaamistaan kokonaisuudesta ja sen osien syy-seuraus-suhteista 
sekä yksittäisistä prosesseista. Konseptia voi täten käyttää koko organisaation tiedon 
lisäämisessä.

Tieto päivitetään konsepteihin versioinnin tuloksena. Oman osaamisen ja kokemuksen 
lisääntyessä luodaan konsepteista uusia versioita kuvaamaan tarkemmin sekä helpottamaan 
monipuolisemmin päivittäistä toimintaa.

Tiedon
vangitsemisesta

yleensä

Konsepteihin on onnistuttu vangitsemaan tietoa yllättävän hyvin. Sehän 
on hyvin haasteellista. En keksi parempaa keinoa jakaa tietoa muille, 
kuin tämä. Kaikki ihmiset on saatava sitoutumaan tiedon jakamiseen 
kaikille. Ihmiset luokitellaan sen mukaan, että kuinka paljon heillä on 
tietoa omasta vastuualueestaan. Ovatko ihmiset valmiita tai pystyykö, 
siirtämään tietoa toisille. Alusta asti on tiiviisti tehty portaaleja ja 
suhtautuu positiivisesti konsepteihin ja näkee niiden tarpeellisuuden. 
Kaikki ovat kunnianhimoisia ja näkevät että ei ole tarpeellista pantata 
tietoa... vanha insinööri yrittää päteä ja pantata tietoa.

Kuinka suuri osa 
tiedosta on 

vangittavissa?

Konseptiin on vangittavissa ehkä yli 80 prosenttia, jos tehdään yhtä 
aikaa projektin kanssa, otetaan päivittäiseen toimintaan ja päivitetään 
koko ajan 95-98 %, siis jos henkilöt sitoutuneita.

Konsepteihin voidaan vangita noin 40-60 %. Se mikä erottaa muista on 
se, että saadaan kerättyä tacit-tietoa että eksplisiittistä tietoa. Painottuu 
tietysti eksplisiittiseen, koska se on helpointa tuoda johonkin muotoon

Prosentuaalisesti konseptiin on vangittavissa 50 %

Konseptiin on raaästi arvioituna 40 % vangittavissa konseptiin.

Kuinka oma 
osaamisesi on 
lisääntynyt?

Konseptiin on vangittavissa ainakin puolet, helpostikin. Voi olla hyvinkin 
yli 50. Tämä riippuu rajauksesta. Että mikä on konsepti ja mikä on se 
tieto jota konsepti vain hyödyntää. Pitkälti kiinni siitä, miten pystyt oman 
tietosi sanallisesti tai numeerisesti esittämään. Tässä kohtaa on 
vaikeus.

Oma osaaminen on todella paljon lisääntynyt. Oppiminen on jatkuvaa. 
Opettaa mielettömästi. Huomaa sen, että kaiken oppiminen 
palastelemalla ja miettimällä liityntäkohtia on mahdollista. Keräämällä 
hiljaista tietoa oppii ihan hirveästi. Kulunut vuosi on yksi 
opettavaisimpia. Tieto, jota ihmiset ei kirjoita tai tee, on kriittisin vaihe.

On lisännyt minun osaamista, sillä saan osaamista asioista joihin 
minulla ei ole aikaa ottaa osaa. Tekee näkyväksi sen mitä muut tekevät.

Konseptoituja asioita käyttää siten päivittäisessä toiminnassa 
intuitiivisesti hyväkseen. Tietää, että mistä tietoa löytyy ja osaa etsiä. 
Osaaminen on takaraivossa.
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Yksilön tiedon 
tarpeesta ja sen 

löytämisestä

Tiedon arvo ja sen 
johtaminen

Aikaisemmin en ollut vanginnut ja kirjannut tällä tavoin tekemisiäni. 
Minun mielestä tämä on erittäin arvokas tieto.

Omasta mielestä olen saanut uskomattoman taidon ymmärtää 
liiketoimintaa ja mistä osista elementeistä se koostuu, mikä on vision ja 
strategian suhde olemassa oleviin asioihin ja toimintatapoihin. Kuinka 
hahmottaa tulevaisuutta. Se strateginen ajattelukyky on siirtynyt 
megapotensseihin siitä, mistä aloitti. Tämä vaatii ihmistä, jolla on 
abstrakti ajattelukyky. Ihmistä joka osaa kuvitella asioita ja muuttaa 
kuvitelmat todeksi, että tällä tavoin me päästään tuohon kuvitelmaan 
käsiksi.

En koe rajapintoja syvemmin tutustua muihin konsepteihin. Minun 
mielestä sen pitää riittää, että tutustun otsikkotasolla muihin 
konsepteihin. Minä haluan pysyä omalla tontillani. Ei minun mielestäni 
saa mitään aikaiseksi jos kaikki tekee kaikkea.

Hyvään konseptiin saa vangittua melkein kaiken, mutta kaikissa 
projekteissa tulee aina tulee jotain uutta. Onko järkevää sulloa kaikkea 
tietoa siihen konseptiin, sitä voidaan pohtia. Se on niin kuin auton 
käyttöohje. Se on hyvä osata auton käyttöohje, mutta harva ihminen 
sitä lukee. Se on vähän sama ilmiö. Konsepti pitäisi tehdä sillä tavalla 
portaittain, että siinä on main points- taso, ja sitten tarkempi taso ja 
sitten on vielä sellainen työohje taso. Se aika helposti ihmiset 
pelästyttää, kun konsepti sisältää sata tai jotain sivua.

On lähdetty siitä, että vaikka portaaleja ei tehtäisi sen koommin, sinulla 
olisi jo monen miljoonan markan arvosta tällaista Knowledge -pääomaa. 
Sehän on knowledge managementia parhaimmillaan koko konseptointi. 
Siihen oli vangittu se oppi ja mitä me tehdään. Rakentamiskonsepti on 
konkreettinen esimerkki, että sitä on oikeasti käytetty. Pikku hiljaa sen 
arvo on huomattu. Kun sinä käyt prosessin kerran läpi niin säästät aikaa 
seuraavilla kerroilla. Se ei vaadi niin paljon enää aikaa. Sinä huomaat 
sen arvon niissä muissakin. Konseptit kuvitellaan, että se rajoittaa sinun 
tekemisiä. Se on sinun vastuulla korjata sitä konseptia, jos 
reaalimaailma ei vastaa sitä.

Konsepteista on hyötyä siinä, että ihmiset jotka tekee konseptin, että 
vaikka periaatteissa ne ei enää vilkaisisikaan konseptiin, niin silti kun ne 
on joutuneet kerran jäsentelemään ja viemään tiettyyn formaattiin niin 
se lähtee jo tiedostamatta ohjaamaan heidän toimintaansa. Toinen on 
siinä, että on voitu ottaa uusia ihmisiä tuosta vaan tekemään portaaleja, 
koska meillä on niin hyvä käsitys siitä kuinka portaaleja tehdään.

Konseptit on parasta mahdollista Knowledge Managementia, koska 
siinä liiketoimintaihmiset vapaaehtoisesti halustaan, kun he haluavat 
luoda itselleen ymmärrettävän, johdettavan ja siirrettävän tavan tehdä 
liiketoimintaa, niin he samalla toteuttaa KM:ia. Ilman että siitä täytyy 
tehdä KM-ohjelmaa tai nimetä KM-ihmisiä. Puhumattakaan siitä, että 
tämmöiset tuhoaa kaikki laatuajattelut ja muut, enää ei tarvitakaan 
laatuorganisaatioita tai prosessinkehitysorganisaatioita. Asiat tuodaan 
siten, että on ajattelumalli, strategia ja toimintatavat samassa paikassa.
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Liiketoiminnan kehittämisen ja kasvattamisen hallittavuus

Koko toimintaa kuvaa ja ohjaa koti.fi kokonaiskonsepti. Kokonaiskonsepti tuo näkyväksi 
organisaation liiketoiminnan kokonaisuudessaan. Se kuvaa yksittäisten konseptien väliset 
suhteet ja niiden integroitumisen kokonaisuuteen. Kokonaisuuden kristallisoiduttua on 
toiminnan hallittu kehittäminen ja kasvattaminen ollut mahdollista nopealla aikataululla. 
Nopeasta aikataulusta huolimatta on vältytty turhilta rekrytoinneilta sekä kaoottisuudelta, 
vaikka organisaation saavutukset suhteessa resursseihin etsivät vertaistaan.

Kuinka määrittelet 
koti.fi kokonais

konseptin?

koti.fi, näkee eri palaset ja näkee miten asiat liittyvät toisiin. Itselleni on 
muodostunut selkeä näkemys, miten asiat linkittyvät toisiinsa. 
Kokonaisuuden palastelu lisää hallittavuutta.

... Auttaa siten toimintaa, että kaikki liittyy kaikkeen. Me ollaan 
kokonaisuudessa joka on harkittu ja kaikki osat liittyy toisiinsa. Ei tehdä 
irrallisia juttuja. Tiedetään että se liittyy tuohon kohtaan meidän 
konseptissa. Se mistä minä olen huolissani on se, että jos menee 
kysymään käytävältä niin kokonaiskonsepti ei ole kristallisoitunut.

Koti.fi tarkoittaa minulle "helppo arki sinulle" eli kiteyttää sen mitä 
meidän pitäisi tehdä. Sen perusteella pitäisi lähteä eteenpäin.

Meidän toiminta on alle kymmenen konseptin kokonaisuus, ehkä. Siitä 
saisi aika äkkiä kuka tahansa uusi työntekijäkin vilkaisemalla konseptin 
peruskuviot hyvän käsityksen siitä, mitä ollaan kokonaisuutena täällä 
tekemässä.

Elefantti on näppärä syödä palasina. Tavallaan konseptoida osa-alue 
kerrallaan. Sitten kun on kokonaan syöty, niin palaset on linkitetty 
toisiinsa. Meillä on yhteinen visio ja kaikki on peilautunut sitä visiota 
vasten. Käytännön työ on äkkiä esittänyt, mistä asioista tarvittaisiin 
selkeä ohje, toimintatapa. Ei edes kauhean hyvä malli ihan 
ensivaiheessa. Evoluutio pitää huolen että konseptista tulee 
myöhemmin paljon parempi kuin ad-hoc -malli.

koti.fi on vision, pienasiakastoiminnon, kognitisoituma. Se lyö yhteen 
nämä kymmenet asiat mitä täällä yhteisössä puuhataan. Kuinka ne 
kuuluu tähän kokonaisuuteen, koti.fi on oikeastaan visio ja nämä 
konseptit on piirretyt strategiatyökalut millä visio meinataan toteuttaa. 
Se konkretisoi hyvin laajemman kuvan, mitä ollaan kokonaisuutena 
tekemässä.

koti.fi tarkoittaa minulle enemmän kotiasiakas kohderyhmää. 
Kotiasiakkaille tarjottuja tuotteita ja palveluita verkon kautta. Se pitää 
sisällään kaikki teemat, myös tulevat. Että miten me lähestytään meidän 
asiakkaita. En koe sitä sisäisenä ohjaus ollenkaan.

Liiketoimintakonsepti on koko jutun tässä vaiheessa ydin, mut samaan 
aikaan alku. On piirretty pelikenttä, että tämä on se peli jota pelataan. 
Jos muutetaan liiketoimintakonseptia, niin meidän pitää ensin 
keskustella siitä että miksi me muutetaan sitä. Et ollaanko me 
vaihtamassa peliä. Siinä vaiheessa, jos me vaihdetaan peli, niin se 
liiketoimintakonsepti siinä on hyvin paljon geneerisiä elementtejä. Mutta 
jos me vaihdetaan peliä, että me ei pelatakaan jääkiekkoa vaan
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Toiminnan 
hallittavuudesta 

myrskyn silmässä

jalkapalloa. Se täytyy ymmärtää, että liiketoimintakonseptl on tietylle 
pelille rakennettu. Se kuvaa sen, koska se niin kuin ykkösjuttuna 
pureutuu sisäisesti meidän visioon ja ulkoisesti meidän brandiin. Ja 
siihen väitteeseen, että tavallaan niiden täytyy olla sama asia.

Kun me rakennetaan tätä laivaa, niin mikä lankku tähän oikein kuuluu. 
Se ei ole, että sinun mielestä olisi kiva tällainen ja minun mielestä tämä 
olisi tosi rautainen juttu. Me voitaisiin katsoa sitä laivaa, että mistä se 
muu runko on tehty. Jos se on tehty tammesta, niin ehkä me otetaan 
tähänkin tammirunko. Vaan sen takia, että se on yhtenäistä ja ne on 
samaa puuta. Ne ehkä toimii saumattomammin ne lankut keskenään, 
kun se elää se materiaali. Se myös ulkoistaa sen, että ei tule 
valtapoliittisia keskusteluja.

Ainut tapa miten e-biz voi toimia on että riittävän suuret operoijat toteaa 
että tehdään tätä yhdessä, koti.fi tarjoaa hyvän helposti käsitettävän 
mallin, se on helposti myytävissä isohkolle kumppanille, että tällaista me 
ollaan tekemässä. Pystyy näyttämään että meidän intressit ei mene 
tässä ristiin. Tässä on kaikille vaikka kuinka paljon tekemistä. Kysymys 
on siitä, kuinka saadaan asiakkaan kannalta fiksusti toimiva systeemi, 
millä homma saataisiin pelaamaan. Kaikki olisi onnellisia, jopa se 
asiakas.

Konseptien tarkoitus on määrittää leikkikenttä, kuinka suurella ja 
minkälaisella leikkikentällä ihmiset saa vapaasti toteuttaa itseään. Ei ole 
tarkoitus ollut rajoittaa ketään vaan määrittää rajat, joiden sisällä 
jokainen saa vapaasti toteuttaa itseään. On todettua gurujen toimesta, 
että rajoittamaton luovuus johtaa pienempään luovuuteen kuin rajoitettu 
luovuus.

Vähän ihmisiä, jotka tekevät töitä kumppanitoiminnan parissa. 
Määriteltäessä kohtaamiset kumppaneiden kanssa voidaan hallitusti ja 
järjestelmällisesti kehittää toimintaa. Kaikki on hallittua ja 
järjestelmällistä kohtaamisten määrittämisen kautta, vaikka ei saisi 
ihmissuhteissa olla. Samoin laatu on parempaa.

Vaikka remontoija on puolet isompi ja työläämpi kuin mökkeilijä., niin se 
oli huomattavasti hallitumpi, helpompi ja vähemmän työtä vaativa. Suuri 
ero kahden portaalin rakentamisen välillä. Remontoija hiukan työläämpi, 
vaikka puolet isompi. Kotona taas isompi...

On saatu kasvamaan haluamallamme tavalla tekemällä pieni palanen 
kerrallaan, joista kokonaisuus muodostuu. Nyt pikku hiljaa 
hahmottumassa kaikille.

Oikea termi on hallittu kaaos. Päältäpäin näyttänyt kaoottiselta. Kun 
alkaa kaivelemaan, niin meillä on strategia ja visio johon ollaan 
menossa. Vaikka näyttää että mennään viiteen eri suuntaan, niin nämä 
vie kuitenkin samaa kokonaisuutta. Siinä mielessä hallittu, vaikka vauhti 
on ollutkin hirveä. Konseptointi on varmasti auttanut hallittavuutta. Kun 
on tehty päätös, että asiat konseptoidaan, tehdään niistä näkyviä. Se 
pakottaa pitämään struktuurin kasassa. Kun tulee joku juttu joka 
haluttaisiin tehdä. Hyvä juttu se tehdään, mutta kun siitä tulee konsepti,
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Vision ja Brandin 
suhteesta

Määritellyt roolit ja 
vastuut auttavat 

hallitsemaan 
kaaosta

Näkyvyyden
merkitys

liiketoiminnan
hallittavuudessa

Konseptien 
välisistä suhteista

Liiketoiminnan
nopeasta

kasvattamisesta

niin mihin kohtaan se kuuluu tässä meidän palikassa. Viekö se meitä 
oikeaan suuntaan. On opittu ajattelemaan analyyttisesti ja loogisesti 
kokonaisuutta ja sitä meidän toimintaa. Toivottavasti kaikki miettii, jotta 
ymmärtää oman roolinsa siinä kokonaisuudessa. Samoin näin voidaan 
katsoa että riittääkö meidän resurssit.

Kun meillä on visio ja näkyy ulos brandina. Meillä on konseptoitu tietyllä 
tavalla toimintatavat kotiasiakkaiden kanssa. Liittyy myös se miten 
toimintaa seurataan ja mitataan.

Yks perusjuttuja on, että roolit ja vastuut kuvataan suhteessa toisiin. Se 
on nykyorganisaatioissa ongelma, että sinä kuvaat vastuita niin yleisellä 
tasolla että periaatteessa sinä et kerro mitään, vaan aiheutat ongelmia. 
Vastuu pitäisi kuvata roolina, ja aina suhteessa muihin. Vapautuu 
energiaa hirveästi siihen oleelliseen

Ydin tai alku on se liiketoiminnan näkyvyys. Toimintojen, prosessien ja 
konseptien yhteensopivuus, toiminnot osana kokonaisuutta, oman työn 
liittyminen muihin. Se on se lähtö. Tämä on se pelikentän 
määrittäminen. Me varmistetaan että ihmiset on tekemässä suunnilleen 
samaa asiaa. Tätä vois verrata siihen, että tehtaassa kaikki tietää mitä 
tehdään, koska se on ohjelmoitu prosessi. Että näitä asioita kun 
laitetaan sisään ja työstetään tietyillä prosesseilla niin tuota tulee ulos. 
Eräällä tavalla, tällaisessa busineksessa ei voi olla sellaista niin meidän 
täytyy luoda sitä näiden konseptien kautta. Vanha sanonta, että saa olla 
luova, mutta konseptin sisällä, että yritetään pysyä siellä tehtaan sisällä, 
jotta me vaikutetaan siihen outputtiin. Jos me mennään tehtaan 
ulkopuolelle toimimaan niin me saatetaan saada siellä aikaan hienoja 
tähdenlentoja, mutta se ei vaikuttanut mitenkään siihen outputtiin.

Kussakin konseptissa yks olennainen osa on kuvata, miten se liittyy 
muihin konseptiin. Missä on se töpselinpäät, missä vaiheessa konseptit 
on sidoksissa toisiinsa. Mikä vaikuttaa mihinkin. Oikeastaan kuuluu 
itsestään selvästi Ei pidä olla kymmentä erillistä konseptia. Vaan pitää 
olla niin kuin portaaliperhe että kaikki on yhdessä. Jos se ei linkity 
muihin konsepteihin niin saattaisi kuvitella että konseptissa on jotain 
mätää. Äkkiseltään katsoen sitä ei löydy input - output-juttuna. Viitataan 
siihen, että kannattaisi tutustua siihen ja siihen konseptiin. Eihän se 
tarkoita mitään. Seurustelukohdat pitäisi olla selkeästi kuvattuna, niin 
kuin asiakkuuskonseptissa.

Täytyy myöntää että vuorovaikutus on lisääntynyt konseptoinnin takia. 
Jo ihan ensimmäistä versiota tehtäessä oppii niin kuin hahmottamaan 
sitä kokonaisuutta, joka on ihan tärkeä. Sun oma tekeminen tavallaan 
peilautuu siihen.

Kun tunnistetaan liiketoimintakonsepti ja sen osa-alueet, niin sit niitä voi 
ruveta tekemään rinnan. Että se ei ole sitä, että pitää saada yksi asia 
valmiiksi ennen kuin toista voi aloittaa. Se nopeuttaa asioita ja 
synnyttää lähtöjä, että voidaan tehdä rinnakkain. Kun se kokonaisuus 
on ymmärretty Pystyt näkemään asioiden relevantin paikan.

Aineeton pääoma, jota e-businekset ja asiakkuudet on, vaatii

8



aineettomia työkaluja, joita konseptit on. Ollakseen ylipäätään 
johdettavaa ja siirrettävää sinulle pitää olla kuvattuna miten asiat on ja 
tulee olla. En oikein toisiakaan työkaluja tiedä, kuinka tällaisten asioiden 
johtamisen voisi järjestää.

En ole koskaan nähnyt näin nopeaa siirtymistä siihen kuinka meidän 
liiketoiminta tapahtuu. Me aloitettiin kuitenkin nollasta. Minun mielestä 
tämä on ollut alkuun kaoottista, kun ei ollut vielä konsepteja, mutta sen 
jälkeen tämä on ollut hallitusti kaoottista. E-busineksesta ja 
asiakkuudesta yhdistettynä ei ole olemassa totuuksia, kukaan tässä 
maailmassa ei tee kannattavaa e-businessta. En ole aikaisemmin 
nähnyt, kuullut tai kokenut miten aika vaikea liiketoimintamalli, 
yhteistyökumppaneihin ja asiakkaisiin vahva panostus, sen 
yhdistäminen, että se olisi saatu niin nopeasti johdettavaksi. Ja me 
ymmärretään mistä syystä e-busineksessa ei tehdä rahaa. Me tiedetään 
syyt ja osataan vaikuttaa niin paljon kuin yksittäinen yritys voi siihen 
vaikuttaa.

Liiketoiminnan siirrettävyys

Konseptuaalisen lähestymistavan yksi lähtökohta on ollut mahdollistaa liiketoiminnan 
siirrettävyys toiseen organisaatioon, jopa tytäryhtiöihin ulkomaille. Tavoitteena on ollut luoda 
strukturoitu polku, joka olisi siirrettävissä kohdeorganisaatioon. Lähestymistapa mahdollistaa 
sen, että polkua ei ole pakko kulkea samassa järjestyksessä kuin nykyisessä 
organisaatiossa, vaan kokonaisuuden yksittäiset osat ovat siirrettävissä myös itsestään 
vastaanottavaan organisaatioon. Konsepteilla on välittää suuri osa projektissa tarvittavasta 
tiedosta sekä tarjota valmiit työkalut rutiinien suorittamiseen. Oletusarvoina mainittakoon 
siirrettävyyden onnistumisprosentin kasvu sekä liiketoiminnan pystyttämisen nopeutuminen.

Kuinka Tanskan 
tytäryhtiössä on 

suhtauduttu 
lähestymistapaan 
ja sen siirtoon?

Liiketoiminta on 
siirrettävissä 
nopeasti ja

Ymmärtämiseksi vaatii elää jutussa mukana ja imeä tietoa. Tässä 
vaiheessa, alussa, tanskalaisten täysi ymmärtäminen vaatii vielä työtä. 
Jos täältä menisi yksi henkilö Tanskaan olisi liikaa. Olisi hyvä jos yksi tai 
kaksi henkilöä olisi kriittiset kolme kuukautta siellä, tai he olisivat täällä.

Vaatii sen, että vastaanottavan organisaation avainhenkilöt pystyvät 
ottamaan vastaan. Täytyy käydä perusasioita läpi tarpeeksi monta 
kertaa. Vastaanottavien henkilöiden ja kulttuurin on oltava avoin. Pitää 
tehdä yhdessä vastaanottavan organisaation kanssa. Vaatii resursseja 
peruskeskusteluun ja läpikäymiseen, jotta ollaan ajattelussa samalla 
tasolla. Kun Tanska oppii, niin ei vaadi meiltä siinä vaiheessa enää niin 
paljon resursseja. Näytettiin viimeksi meidän ajattelumalleja. He 
suhtautuivat positiivisesti. Olivat tyytyväisiä siitä, että asioita on mietitty. 
Kun on valittu suunta, niin kaiken pitäisi mennä samaan suuntaan... 
Vaatisi sitä, että joku Tanskan organisaatiosta on meidän 
organisaatiossa tekemässä duunia ja omaksumassa ajattelumallit ja 
lähtee sitten lähettilääksi.

Tanskalaiset ovat olleet hämmentyneitä siitä, miten prosessien 
siirtäminen on ollut niin vaivatonta verrattuna heidän aikaisempiin 
kokemuksiin.

Jotta liiketoiminta voisi olla kannattavaa, on ne vietävä vähintään 
pohjoismaiseksi. Siirrettäväksi liiketoiminnan tulee olla paperilla. 
Konseptit ovat ehdottomasti hyvä lähtökohta, ensimmäinen raakaversio.
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hallitusti valituille 
kasvu-alueille

Kuinka aineeton 
osaamis- 

liiketoiminta on 
siirrettävissä?

Ja mitä hyötyä 
siirtämisestä on?

Siirtäminen ei ole 
yksinkertainen 

prosessi

Se tulee testata ja kehittää kohdemaan ympäristöön. Hieman 
muokattuna saattaa olla hyvinkin toimiva.

Siitähän se arvo loppujen lopuksi tulisi, koska alunperin on todettu että 
kotimaan markkinat ei ole riittävät tällaisten asioiden tekemiseksi 
kannattavaksi toiminnaksi. Kyllä minun mielestä se siirrettävyys on yksi 
olennaisimpia seikkoja. Miksi me muuten konseptoitaisiin asioita, joita ei 
aiota tehdä laajassa mittakaavassa.

Miten sinä siirrät tällaisen abstraktin toiminnan, jotta se toteutuisi 
tehokkaasti. Ettei siellä ruveta kehittämään ihan samoja asioita, jolloin 
aiheuttaa sen, että samat kehityspanokset tulee joka maassa. Et miten 
sä pystyt sen siirtämään. Se on ollut yksi niitä kantavia teemoja.

Tehostaminen tapahtuu vasta sen jälkeen, kun sinä ymmärrät sen 
asian. Tehokkuutta voidaan saada silleen, että jos meillä on konsepti, 
niin voidaan lähteä rakentamaan portaalla kolmestaan, mutta jos meillä 
ei ole konsepti, sinun täytyy ottaa melkein koko porukka, ja sitten taas 
sekoillaan aika paljon enemmän.

On olemassa konsepti, ja haluat siirtää jotakin liiketoimintaa jonnekin, 
niin sinulla riittää muutama ihminen, jotka sen on tehnyt aiemmin. Sen 
jälkeen sinulla voi olla 5-7 ihmistä, tai sanotaan 3-5 ihmistä, jotka ei ole 
koskaan tehneet, että on vaikka sieltä toisesta maasta. Homma pyörii 
ihan hyvin. Kun taas toisinpäin homma on niin, että sinulla pitää olla 
omasta yhtiöstä jokaiselta osa-alueelta, funktionaalisesta osaamisesta 
yksi ihminen. Silloin sinä tarvitset sellaisen 4-6 ihmistä omaa porukkaa, 
jonka jälkeen sinä tarvitset saman määrän sieltä toisesta 
organisaatiosta, koska ne joutuu myös katsomaan sitä funktionaalisesti. 
Siinä puhutaan jo, että ihmissäästöt tuollaisessa projektissa voi hyvinkin 
olla sitten semmoista että tarvitsee 100 % vähemmän ihmisiä kuin 
muuten.

Minä vertaisin vanhaan kunnon laatujärjestelmään, että se olisi 
sisäsyntyinen asia. Tällä pyritään yhdenmukaiseen toimintaan, kaikki 
vektorit on samansuuntaisia, tehokkaampia. Vielä kun tämä lähtee 
asiakkaan prosessista, niin se pyrkii tuottamaan asiakkaalle sen halutun 
lopputuloksen, joka on vielä liitetty meidän brandiin. Sitä kautta tämä on 
asiakkuusprosesseihin perustuvan maailman laatujärjestelmä.

Partneriketjuissa me löydettiin kaikki ongelmat mitä on liiketoiminnan 
siirrettävyydessä ja laajentamisessa. Meillä oli Isoveli-asenne, jolloin 
meiltä odotettiin vain tulevan asioita. Ketjussa ei ollut ihmisillä uskoa, 
että he voivat itse muuttaa omaa liiketoimintaa. Se oli havainto siellä. 
Löydettiin kuinka vaikeata on luoda uutta toimintaa ja siirtää sitä toiseen 
paikkaan...Ensin on omaan yhtiöön kokeiltava ja tehtävä demo, tai 
pilotti, jotta saat omat kokemukset ja niiden kautta konsepteilla, joissa 
on jo kokemukset, siirtäminen on paljon helpompaa.

Jos lähtee siitä, että näitä konsepteja ei ole, niin kuin minä olin siinä 
tilanteessa aikaisemmassa yksikössä. Ja sen projektin ohjelmaan ei 
kuulunut tällaisten tekeminen. Se projekti epäonnistui silloin aivan 
täysin. Asioiden siirtäminen toisesta maasta epäonnistui aivan täysin.
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Koska ei ollut oikeaa työkalua, oikeita ajattelumallia. Se on hyvä 
esimerkki että jos niitä ei ole, niin se on suorastaan tuhoon tuomittu 
asia.

Kun asia on hyvin konseptoitu ja kuvattu niin organisaatio on melko 
riippumaton henkilöistä. Varsinkin jos konseptissa on hyvät työkalut. 
Muutama täyspäinen ihminen saa portaalin rakennettua suhteellisen 
hyvin konseptien kanssa verrattuna siihen, että rakennetaan ilman 
konseptia.

Konseptoinnin taloudellinen arvo

Taloudelliset edut todentuvat pääasiallisesti kustannussäästöjen ja toiminnan tehostumisen 
myötä. Konseptit vangitsevat organisaation osaamisen ja tiedon. Niiden rahallinen arvo 
määräytyy näin osaamisen arvona. Konsepti itsessään on jo arvokas, mutta lisättynä 
fundamentit ymmärtävillä osaajilla, on arvo mahdollista moninkertaistaa. Resurssitehokkuus 
edesauttaa säästöjen saavuttamista sekä optimoituna resurssimääränä että niiden 
tehokkaassa käytössä.

Toisaalta kun asiat ovat konseptoituina on niiden toistaminen, monistaminen mahdollista. 
Tämä todentaa tavoitellut säästöt kun tiedetään kuinka asiat tehdään tai vastaavasti voidaan 
käyttää hyväksi jo toteutettuja projekteja, ja niiden aikaansaannoksia.

Mikä on
konseptien suurin 

arvo?

Konseptin suurin arvo on siinä, että siihen pystytään tallentamaan juuri 
se tieto, tai huippuhenkilöiden ajatusmaailma, salaisimmat visiot 
saataisiin sitä kautta monistettua monille ihmisille. Vaatii näin henkilöitä 
vähemmän ja toimintaa hallitusti kasvattamaan. Pitäisi saada rahaa, 
mutta unohdetaan miten tehokkaasti ja vähin kustannuksin toimintaa on 
tehty. Monistettavuuden kautta on todelliset säästöt vasta todentuvat 
tulevaisuudessa.

Konseptien suurin arvo on se, että organisaation ihmiset yksin ja 
yhdessä oppii jäsentämään ajatuksiansa ja laittamaan ne konseptiin ja 
saadaan näkyviksi ja ymmärrettäviksi. Opitaan ajattelemaan 
analyyttisesti ja loogisesti. Nähdään asioiden syy-seuraussuhteet ja 
nähdään se, miten oma palikka liittyy siihen mitä naapuri tekee. 
Kokonaisuutta kehittämään eteenpäin. Jatkuva oppiminen, kun asiat on 
paperilla ja totean että asiat ei ole enää niin kuin kuukausi sitten niin nyt 
olisi jo parempi toimia toisin. Sitten siirretään se miten nyt toimitaan 
siihen paperille. Toiminta on jatkuvasti mitattavaa ja kehittyvää se 
meidän toiminta.

Suurin arvo on se, että ihmiset ei keksi uudestaan samoja asioita. Ei 
tehdä asioita päällekkäin. Muistan arvion, että IVO-konsernissa tehtiin 
arvio kuinka paljon asioita tehtiin päällekkäin konsernissa. Kun 
liikevaihto oli 8,6 mrd. Tai olihan se loppujen lopuksi 12 mrd. Niin oli 
arvioitu että IVOssa tehdään päällekkäin vuosittain noin 1,3 mrd. 
markan edestä. Toinen hyöty, mikä on vaikea todeta rahallisesti on se, 
että mitä on aiemmin tehty ja kokeiltu ja tuotu muistiin että tällä tavalla 
se tehtiin ja näin se ei toiminut, niin me oikeasti vältetään sitä. Me 
opitaan oikeasti meidän liiketoiminnasta. Minä uskon, että yritys tällä 
tavoin voi hyvin säästää ja sama säästö mikä on, että ihmiset keksii 
täysin uusia asioita. Jos sanotaan, että me säästetään 10-20 % 
kustannuksissa ja samaan aikaan se panos mikä olisi laitettu 20 %

11



Konseptit lisäävät 
huomattavasti 

kustannus
tehokkuutta

Tieto on valtaa...

Konseptien an/o 
halukkaan ostajan 

näkökulmasta

kustannuksissa niin se voidaan käyttää uuden luomiseen. Puhutaan 
merkittävistä rahoista.

Suurin arvo konsepteissa on sisältö. Käyttöliittymällä ei ole mitään 
tekoa, jos ei ole sisältöä. Toisaalta ei käyttöliittymälläkään tee mitään 
ilman sisältöä.

Taloudellinen etu on se, että samaa sisältöä on opittu tekemään 
kustannustehokkaasti.

On tehty joitain asioita uudelleen, vaikka olisi voitu käyttää enemmän 
ajatusta vanhan parantamiseen. Sisällön osalta on selvä, että siinä 
alkaa tulla säästöjä, kun kama on tarpeeksi laaja. Toisaalta me on tehty 
koko ajan vaikeampi juttuja, että kustannukset on noussut sitä kautta. 
Kotona.cornin kautta vois kuvitella että meillä olisi paljon massaa, jota 
kierrättää. Uudet portaalit ei vaadi mahtavaa perusmassaa ollakseen 
kiinnostavia, koska ne liittyy tähän kokonaisuuteen... Et kyllä se sitä 
kautta halpenisi.

Konseptointikyky tulee ajansäästönä. Se on suoraan työnsäästöä. Et 
kyllä ne hukkaprosentit on ilman muuta pienempiä. Aika peruslogiikkaa, 
mistä ne säästöt muodostuu. Sekundaa tulee niin paljon vähemmän.

Jos me tehdään ihan selkeästi ja vietäisiin joku teema tuollaisenaan niin 
varmasti olisi saavutettavissa säästöjä. Ihan vain muutettaisiin sisältöä 
ja otsikoita. Pysyttäisiin samoissa toiminnoissa ja teknologiassa niin 
varmasti. Samoin teemoissa on nyt vaan yksi artikkeli tai lomake, jota 
hyödynnetään kaikissa teemoissa. Tulee jo ihan ylläpitosäästöjä, kun ei 
tarvitse päivittää kuin yhteen paikkaan

Se tieto, mitä konsepteissa on, ei ole ilmaista. Kun yhtiön sisällä 
vilautetaan tai näytetään sivuja niin ihmiset ovat hyvin kiinnostuneita.

Taloudelliset edut tulee just kustannustehokkuuden ,että säästetään 
jossain, sitä kautta. Se vähentää sähläystä. Me saadaan asioita tehtyä 
pienemmillä resursseilla. Osaaminen on siirrettävää, mikä sen arvo on?

Yhden konseptin tekeminen maksaa suurin piirtein 500 000 mk. 
Jalostunut ostaja ostaa sen, että tuossa on tuollainen alue kuvattu niin 
ostaa sen 4-10 kertaiseen hintaan. Jos on tarpeeksi jalostunut ostaja, 
se ymmärtää että siellä on mietitty ihan oikeasti ajattelumalli, että mikä 
on ideaalitilassa tapahtuva asia. Valistunut ostaja tietää sen, että 
konseptoitujen asioiden nollasta aloittaminen maksaa miljoonia. Sun 
kannattaa maksaa siitä miljoonia, koska se on ainoastaan se 
aloittaminen joka maksaa, ei niinkään pyörittäminen.

Millaisia vaatimuksia konseptit tuovat organisaatiomuodolle?

Konseptointi kyseenalaistaa nykyisten organisaatiomuotojen sopivuuden 
asiakasprosessien mukaisesti rakennetulle liiketoiminnalle. Organisaatiota on myös 
mahdollista tehostaa ja rakentaa minimaaliseksi konseptoinnin avulla. Seuraavia 
näkemyksiä tai huolenaiheita tulevaisuuden organisaatiosta nousi esiin.

Konseptien käytön perusedellytys on siinä, että organisaatio ja ihmiset 
näkevät konseptien hyödyt ja lähtevät kehittämään sitä siitä eteenpäin.
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Toimivaan organisaatioon tulisi panostaa. Ollaan vielä 
rakentamisvaiheessa. Organisaatio on minimaalinen ja vie vähän 
kuluja. Tulisi vielä hioa. Tulevaisuudessa saadaan pyöritettyä 
pienemmällä porukalla. Koska tuloja ei vielä ole, muiden pitäisi nähdä 
kuinka koko ajan rakennetaan pohjaa kustannuksien minimoimiseksi. 
Kun tulovirrat lähtevät tulemaan, on meillä valmiina jo tehokas ja hallittu 
koneisto, joka vaan tuo rahaa. Kulut pienenevät jo siitä pienestä koko 
ajan.

Jos joku päättää lopettaa konseptoidun toimintatavan, niin uskon että 
moni luo omasta toiminnastaan konsepteja, koska siitä on tullut 
toimintatapa jo. Laitetaan paperille et miten tämä juttu tehdään. On 
opettanut toisenlaiseen järjestelmällisyyteen ja strukturoituun toimintaan 
kun on aikaisemmin hörhöillyt.

Konseptoinnissa sinänsä ei ongelmia. Se esittämistapa on, että tajuaisi 
mistä siinä on kyse. Että ei tule tätä laatujärjestelmä ongelmaa. Aidosti 
havaittavia työkaluja. Tietysti on olemassa ylikonseptoinnin riski. Pitäisi 
nähdä jossain vaiheessa se kriittinen massa. Sadan sivun syndrooma 
pitäisi pitää kurissa. Saahan ne olla tarkempia. Pitäisi vetää raja, että 
missä on need-to-know taso. Niistä helposti tulee itsetarkoituksia. 
Tämähän on vain työkalu.

Me ollaan teemaportaaleiden avulla tehty prototyyppi, jonka avulla me 
on pystytty viemään konseptit aika pitkälle. Niin sen jälkeen jos olisi 
mahdollista sen toimintatavan levittäminen, laajentaminen. Ensin oli 
konseptit vähän erillään. Konseptuaalisuus on koko ajan kehittynyt. Sen 
jälkeen kun meillä on tavallaan liiketoimintakonsepti. Auttaa 
ymmärtämään meitä liiketoiminnan en osa-alueiden pitäisi tehdä 
saumatonta yhteistyötä. Sinulla täytyy olla synergiaa vision, strategian, 
brandin ja toimintamallien välillä, ja ohjausjärjestelmän välillä. Sinä et 
pysty ottamaan käyttöön jotain uutta liiketoimintamallia, jos sinä et 
muuta ohjausjärjestelmää. Jos sinä et samalla muuta kulttuuria toimia. 
Ne menee kaikki käsi kädessä. Pitää muodostua synerginen 
kokonaisuus.

Konseptit on, kuten laatuasioissa puhutaan, meidän ydinprosesseja tai 
ydintoimintoja. En halua käyttää sitä sanaa, koska se vie 
laatumaailmaan. Siellä driverina on että sisäisesti ruvetaan 
tunnistamaan ydinprosesseja. Suuri ero asiakkuusprosessiajattelussa 
on se, että meillä on ensin ne asiakassuhde, asiakkuusprosessit, joka 
me vielä määritellään, että minkälainen sen brandin ja vision kautta me 
halutaan että se on. Tullaan sitä kautta katsomaan, että mitä tämä 
tarkoittaa meidän toiminnalle. Mitkä täällä on asiakkaan kannalta niitä 
ydinasioita. Ne on yllättäviä asioita miten asiakassuhde syntyy tai se 
syvenee, tai se saavuttaa merkityksen. Ei se ollutkaan se laskun 
lähetys.

Minun mielestä se on eräällä tavalla sen ideaalitilan kuvausta koko 
ajan. Ehkä just se on se pointti, että sen pitää olla toiminnan kuvaus ja 
työkalu miten sitä tehdään. Eräällä tavalla tämä, se missä se toimii 
sellaisena aihioina että se vois toimia on teemaportaaliympäristössä.
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Mutta sehän on visiotila. Meitä on vain pieni porukka joka on pystynyt 
rakentamaan prototyyppinä vision asiakkuudesta, että mitä se voi olla 
joskus tulevaisuudessa. Se on tehty vain yhdelle asiakkuudelle.

Konseptit on strategista ajattelua, ja sen jälkeen operatiivista toimintaa. 
Niin kun niissä oikeasti luodaan meidän totaalinen strategia, että tämä 
on meidän strategia ja tässä on ajattelumallit niin se mikä tulee hyötynä. 
Tässä maailmassa on tällainen strategia ja kerran vuodessa tehdään 
strategiaprosessi missä rakennetaan enemmän tai vähemmän, 
yritysjohdolle tehdään paperipinoja. Niitä ei tarvitse tehdä enää. 
Toiminnansuunnittelu ja budjetointi konseptoidussa liiketoiminnassa niin 
siinä pitäisi muuttua ruHaaviksi. Koska se tuntuu absurdilta, että me 
ollaan toteuttamassa strategiaa, mutta silti me kerran vuodessa 
tehdään toiminnansuunnittelua ja sitten isketään rahoja joihinkin 
asioihin. Maailma on muuttunut sen verran nopeasti liikkuvaksi. Tämä 
muuttaa yrityksen liiketoiminnan strateginen ajattelu, ei mikään 
strateginen suunnittelu, jatkuva toiminnansuunnittelu, jatkuva 
budjetointi. Se muuttaa yrityksen jatkuvaksi ja koko ajan reagoivaksi 
siihen että yritys muuttuu vain kerran vuodessa.____________________
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LIITE 2. KOHDEORGANISAATION MODULAARINEN ORGANISAATIORAKENNE
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LIITE 3 KONSEPTIN RAKENTUMINEN PROSESSIMODUULEISTA

Asiakkaan prosessi
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