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Tuotantotalouteen perustuva yhteiskuntamme on suurten 
mullistusten edessä. Teknologian nopea kehitys ja globali-
saatio ovat pakottaneet niin yritykset kuin julkisen sektorin 
siirtämään painopisteitään ja toimintarakenteitaan valmis-
tusteollisuudesta kohti palvelujen tarjontaa ja innovointia. 
Myös alueiden kilpailukyky perustuu yhä vahvemmin nii-
den kykyyn tarjota korkealaatuisia palveluita ja kulttuuri-
sesti rikkaan ympäristön. Aineeton arvo nousee yhä merki-
tyksellisemmäksi kilpailukyvyn tekijäksi, puhumattakaan 
sen roolista yksilöiden, heidän elämänlaatunsa sekä elin-
ympäristön rakentumisen kannalta. 

Kilpailukykymme ei enää lisäänny kiihdyttämällä ja kaa-
suttamalla. Nopeaan uusiutumiseen tarvitaan uudenlaisia 
tapoja tunnistaa muutoksia ja mahdollisuuksia eri ympä-
ristöissä. Tässä korostuvat inhimilliseen osaamispääomaan, 
ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja kulttuuriseen ym-
märrykseen perustuvat taidot. Loogisen ajattelukykymme 
jatkeeksi tarvitaan kykyä ilmentää ja ilmaista arvoja, käsit-
teitä ja merkityksiä.  Myös ihmisten arvoissa ja asenteissa 
on tapahtunut siirtymää, jossa kestävä kehitys, sosiaalinen 
hyvinvointi ja eettisyys korostuvat keskeisinä, arvopohjai-
sina kilpailutekijöinä.

Nämä ovat asioita, jotka kautta historian ovat olleet ominai-
sia taiteen ja kulttuurin aloille.

KOHTI UUTTA  
LUOVAA TALOUTTA

Taiteen ja kulttuurin toimialat 
Suomessa
Taiteen ja kulttuurin toimialoihin viitataan usein termillä 
”luovat toimialat”, vaikkei luovuus luonnollisesti olekaan 
toimialariippuvainen. Niin tieteestä, teollisuudesta kuin jul-
kiselta sektorilta löytyy roppakaupalla luovuutta. Yhtälailla 
taide- ja kulttuurialalta epäilemättä löytyy paljon esimerk-
kejä ”vähemmän” luovasta tekemisestä. 

Voidaan kuitenkin todeta, että taiteen ja kulttuurin alat pe-
rustuvat vahvasti aineettomaan arvonmuodostukseen, jonka 
rooli yhä keskeisempänä kilpailutekijänä vahvistuu kaikilla 
sektoreilla. Luovan sektorin tarkastelussa mielenkiintoista 
onkin syventää ymmärrystä luovien alojen erityispiirteistä 
aineettoman arvonluonnin lähtökohdista sekä ilmenemisis-
tä erilaisissa konteksteissa.

Luoville toimialoille ei ole yhteneväistä määritelmää, mutta 
Suomessa näihin lukeutuvat karkeasti seuraavat alueet  ope-
tus-ja kulttuuriministeriön määritelmän mukaisesti:

animaatiotuotanto
arkkitehtipalvelut
elokuva- ja tv-tuotanto
kuvataide ja taidegalleriat 
käsityö
liikunta- ja elämyspalvelut 
mainonta ja markkinointiviestintä
muotoilupalvelut 
musiikki ja ohjelmapalvelut
peliala 
radio- ja äänituotanto
taide- ja antiikkikauppa 
tanssi ja teatteri 
viestintäala 

Kilpailukykymme 
ei enää lisäänny 
kiihdyttämällä ja 
kaasuttamalla

SILJA SUNTOLA
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ANALYYTTINEN (tiedepohjainen) SYNTEESINEN (teknispohjainen) SYMBOLINEN (taidepohjainen, art based)

Uuden tiedon kehittäminen luonnon 
järjestelmistä tieteellisiä lainalaisuuksia 
soveltamalla; know why

Olemassa olevan tiedon soveltamista  
tai yhdistelemistä uudella tavalla; know how

Merkitysten luominen, mieltymykset, 
esteettiset ominaisuudet, vaikutukset, 
aineettomat arvot, symbolit, mielikuvat; 
know who

Tieteellinen tieto, mallit,  
deduktiivisuus

Ongelmanratkaisu, asiakkaat tuotannossa, 
induktiivisuus

Luova prosessi

Yhteistyö tutkimuskeskuksissa ja niiden 
välillä

Interaktiivinen oppiminen yhdessä 
asiakkaiden ja tarjoajien kanssa

Kokeilut studioissa ja projektitiimeissä

Vahva kodifioidun tiedon sisältö,  
korkea abstraktisuus, universaalisuus

Osittain kodifioitu tieto, vahva  
hiljainen (tacit) komponetti,  
enemmän konteksti-erityinen

Tulkinnan tärkeys, luovuus, kulttuurinen 
tieto, merkitykset/brändi/statusarvo; vahva 
kontekstierityisyys

Merkitys suhteellisen pysyvä  
eri paikkojen välillä

Merkitys vaihtelee merkittävästi  
eri paikkojen välillä

Merkitys vaihtelee vahvasti paikkojen, 
yhteiskuntaluokan ja sukupuolen välillä

Tutkimukselliset prosessit,  
esim. lääketeollisuus

Mekanististeknillinen Kulttuurinen tuotanto, design ja brändit

Vaikka rajaisimme keskustelun luoviin toimialoihin, voi-
daan todeta, että ne muodostavat jo itsessään merkittävän 
osuuden kansantaloudessamme, puhumattakaan niiden 
merkityksestä muiden alojen kilpailukyvyn vahvistami-
sessa. 

TILASTOKESKUKSEN MUKAAN

Kulttuurin toimialan arvonlisäys oli yli 5,3 miljardia vuonna 
2011, eli noin 3,3 prosenttia Suomen 
bruttoarvonlisäyksestä.*

Kulttuurin toimiala työllisti yli 100 000 hen kilöä vuonna 
2011, mikä on yli 4 prosenttia Suomen koko työllisestä 
työvoimasta.* 

Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan kulttuuri alan 
yrityksiä oli vuonna 2011 Suomessa lähes 22 000. **

* Lähde: Kulttuurisatelliittitilinpito, Tilastokeskus
** Lähde: StatFin-tietokanta, josta otanta tehty Tilastokeskuksen kult-
tuurisatelliittitilinpidon kulttuurialan määritelmällä.

Kohti uutta luovaa taloutta
Luova talous viittaa yhteiskunnan ja koko talousrakenteen 
syvälliseen murrokseen.  Luovassa taloudessa aineeton pää-
oma nousee merkittäväksi tuotannon tekijäksi materiaalisen 
pääoman rinnalle, eli teollinen tuotanto ja pääomamarkkinat 
”henkistyvät”. Luovalla taloudella viitataan sekä kulttuuri- 
ja luovien alojen liiketoiminta-aktiviteetteihin, että ennen 
kaikkea luovien alojen tuotteiden, palveluiden ja osaamisen 
hyödyntämiseen yhteiskunnan eri sektoreilla lisäarvon tuot-

tamiseksi. Luovaan talouteen päästään vain, kun eri sekto-
rien ja erilaisten organisaatioiden rajapinnat pääsevät koh-
taamaan ja näin laajentamaan näkökulmia.

”Uuden ajan luovuus integroituna ahkeruuteen ja 
yritteliäisyyteen on arvokkainta, mitä yritys tai 
yhteisö voi omistaa, ja toimii avaimena  
menestyksekkääseen liiketoimintaan nyt ja  
tulevaisuudessa.” 

Petra Tarjanne, työ- ja elinkeinoministeriö

Globaalilla aikakaudella, jossa ihmiset ja tieto ovat teknolo-
gisen kehityksen myötä yhä verkottuneempia, myös ongel-
manratkaisusta on tullut kompleksisempaa. Siksi loogisen 
ja teknisen ajattelukyvyn rinnalle tarvitaan uusia ajattelu-
tapoja monimutkaisten kokonaisuuksien ymmärtämiseksi. 
Tässä kulttuurisella ja luovien alojen osaamisella on mer-
kittävä rooli. 

Taidelähtöisissä menetelmissä korostuvat ihmiskeskeisyys 
ja aineettomat arvot. Kun teknologiseen tai tieteelliseen 
näkö kulmaan lisätään taidelähtöinen ajattelutapa, voidaan 
muodostaa yhä kokonaisvaltaisempia ja merkityksellisem-
piä ratkaisuja niin organisaatioiden sisällä kuin ulkoisille 
asiakkaille ja sidosryhmille.

Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen (YTK) 
vuonna 2012 julkaistussa ”Guide to Research and Innova-
tion Strategies for Smart Specialisation” -raportissa tieteen 
ja taiteen välisiä tekemisen tapoja on kuvattu seuraavan tau-
lukon avulla:

Lähde: Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation 2012

 



CASEBOOK – Tarinoita luovasta 
taloudesta

Uutta luovan talouden keskiössä on holistinen 
ja horisontaalinen tapa lähestyä maailmaa. Siksi 
myös rajan veto ”perinteisen” ja luovan talouden 
välillä on haasteellista, kuten myös luovan  
lisäarvon tarkka mittaaminen. Syventääksemme 
kuitenkin ymmärrystämme tästä aikamme ilmiöstä 
päätimme kerätä tähän julkaisuun tarinoita, jotka 
ilmentävät konkreettisella tavalla luovan talouden 
mahdollisuuksia yhteiskuntamme eri sektoreilla.

Tarinat jakautuvat kolmeen kategoriaan:  
kokemuksellisuus ja viestintä, työyhteisöjen  
kehittäminen sekä työkaluja ja menetelmiä.  
Myös nämä kategoriat on siis syytä ymmärtää  
toisiinsa limittyvinä horisontaalisina teemoina,  
joiden kautta luovan talouden ilmiöitä  
tarkastelemme.
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Kokemuksellisuus 
ja viestintä

KOKEMUKSELLISUUS JA 
VIESTINTÄ S. 2 – 9

Taide ja kulttuuri tarjoavat osaamista 
ja työkaluja moniaistiseen ja kokemuk-
selliseen viestintään. Tarinat, musiikki 
tai kuvat herättävät tunteita ja muis-
toja, jotka myös syventävät muistijäl-
kiä aivoissamme. Yhdistämme niihin 
usein arvoja ja merkityksiä, joihin jo-
ko samaistumme tai koemme luotaan 
työntäviksi. Taide on myös tapa kuvata 
abstraktejakin asioita, tehdä näkymä-
töntä näkyväksi. 

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sa-
naa, musiikki yhdistää tai erottaa tie-
dostamattakin ja tuttu haju kirvoittaa 
mielleyhtymiä tai muistoja vuosienkin 
takaa. Myös arjessa viestimme vahvasti 
esim. ilmeiden, eleiden, äänenpainon 
ja kehonkielen kautta.

Digitalisoituminen mahdollistaa en-
nennäkemättömällä tavalla myös uusi-
en, yhä elämyksellisempien sisältöjen 
luomisen ja jakamisen silmänräpäyk-
sessä ympäri maailman. Uudet tekno-
logiasovellukset ja sosiaalinen media 
tarjoavat samalla yhä vuorovaikutuk-
sellisempia työkaluja viestintään ja eri-
laisia yhdessä luomisen prosesseja tu-
kemaan.

TYÖYHTEISÖJEN 
KEHITTÄMINEN S. 10 –15

Teollisen työn siirtyessä halvemman 
tuotannon maihin, nousevat luovuus 
ja innovaatio-osaaminen keskeisiksi 
kilpailutekijöiksi. Yhä edelleen tieto- 
ja taitointensiivistä työtä pyritään so-
vittamaan teolliselta aikakaudelta pe-
rittyihin konventioihin. Innovaatiot 
kuitenkin syntyvät inhimillisen osaa-
misen tuloksena, ja yhä useammin eri-
laisissa yhdessä tekemisen prosesseis-
sa. Tämä edellyttää parempaa itsemme 
ja toistemme sekä yhteisten arvojen ja 
merkitysten tunnistamista.

Taiteen menetelmät tarjoavat ihmis-
keskeisiä ja kokemuksellisia tapoja 
työyhteisöjen solmukohtien ratkaise-
miseksi niin yksilö- kuin yhteisötasol-
lakin. Tarinoistamme pääset lukemaan 
kuinka taidetta on sovellettu luovasti 
esimiesten johtamistyössä, terveyden-
hoitoalan työntekijöiden potilaskoh-
taamisissa, sekä rakennusalan työtur-
vallisuuden kehittämisessä. Taiteen 
tekemisen ja johtamisen prosesseista 
löytyy ammennettavaa luovien ihmis-
ten ja prosessien luonteen ymmärtämi-
seksi ja oivaltamiseksi.

Työkaluja ja 
menetelmiä

TYÖKALUJA JA 
MENETELMIÄ S. 16 – 29

Taide syntyy tekemisen kautta, jonka 
lopputulosta voi harvoin lohkokaavio-
na kuvata. Luovat prosessit kehkeyty-
vät kokeilemisen ja tekemisen kautta, 
suuntaa jatkuvasti hienovaraisesti tar-
kistaen. Mestariteosta edeltää sinnikäs 
harjoittelu ja lukuisat erehdykset. Tai-
teen, kuten myös muun aineettoman 
arvo, määräytyy pitkälti sen tuottaman 
inhimillisen kokemuksen kautta.

Taiteen tavat luoda uutta tarjoavat 
paitsi ajateltavaa, myös konkreettisia 
työkaluja etenkin aineettomaan ar-
vonluontiin perustuvaan innovaatio-
toimintaan. Tarinamme eri työkaluista 
ja menetelmistä valottavat sitä, kuin-
ka muun muassa teatterilla ja palvelu-
muotoilulla voidaan kehittää inhimil-
lisiä ja elämäntärkeitä hoitoprosesseja, 
ja kuinka taidelähtöiset fasilitointime-
netelmät auttavat tuotekehitysproses-
sin parantamisessa.



Kulttuurisisältöjen 
vahvuus: ne herättävät 
tunteita, intohimoja, 
elämyksiä ja ovat jo 
itsessään tarinoita. 
Niiden ja uudenlaisen 
teknologian avulla on 
mahdollisuus rakentaa 
kokonaisuuksia, 
jotka ovat kokijalleen 
merkittäviä.
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Uudenlaisesta teknologiasta ja medioista on tullut yhä tärkeämpiä kuluttajien 
kiinnostuksen herättämisessä. Suomen Kansallisteatteri hyödynsi Frankenstain-
näytelmänsä markkinoinnissa Clear Channelin Suomessa esittelemää vuorovai-
kutteista ulkomainostaulua. Taulu tunnistaa ohikulkevan ihmisen ja sen liikkeet 
Kinect-tekniikan avulla.

Kulttuurin markkinointia vuorovaikutteista teknologiaa hyödyntäen

Tyypillisesti medialanseerauksissa näkyvät suurimmat mainostajat, kulttuuri-
kentän toimijoiden jäädessä sivummalle. Kansallisteatteri päätti kuitenkin erot-
tautua joukosta vuorovaikutteista ulkomainontaa hyödyntäen: Frankensteinin 
luoma Olio valjastettiin reagoimaan kuluttajien liikkeisiin ja samalla markkinoi-
maan esityksen tulevaa ensi-iltaa tammikuussa 2013. Pilotin ideana oli saada ku-
luttaja liikkumaan taulun edessä hyppimällä ja heilumalla niin, että Olio herää 
henkiin. Kampanja toimi vuorovaikutteisesti ja aktivoi myös muut ohikulkijat. 
Mainospinta tunnisti ohikulkijan: mitä aktiivisemmin osallistuja liikehtii, sitä 
enemmän digitaalinen Olio sai osakseen rakkautta ja elinvoimaa. Lisäksi kam-
panjataulu kehotti osallistumaan mobiilisti Kansallisteatterin arvontaan, jossa 
saattoi voittaa lippuja teatteriin.

“Olemme onnellisia, että juuri Kansallisteatteri löysi tavan hyödyntää uutta tek-
nologiaa ulkomainonnassa osallistavasti ja erottuvasti”, kommentoi markkinointi-
suunnittelija Nelli Oinio Clear Channelilta.

Osallistaminen viestinnän keskiössä

Juuri osallistaminen on yksi tämän päivän viestinnän suurista suunnista. Kun ku-
luttaja saadaan osallistumaan, kulkee viesti varmemmin perille. Ja kun tämä jakaa 
kokemuksensa, syntyy uutta sisältöä, joka myös varmemmin kiinnostaa muita. 
Kulttuurisisältöjen vahvuus on juuri tässä – ne herättävät tunteita, intohimoja, 
elämyksiä ja ovat jo itsessään tarinoita. Niiden ja uudenlaisen teknologian avul-
la on mahdollisuus rakentaa kokonaisuuksia, jotka ovat kokijalleen merkittäviä.

”Lontoossa suurta menestystä nauttinut, älykäs ja koskettava Frankenstein-näy-
telmä haastaa suunnittelemaan ja toteuttamaan myös innovatiivista ja kiinnos-
tavaa markkinointia. Koska näytelmä nähdään nyt ensi kertaa Suomessa, olem-
me mielellämme mukana pilotoimassa uudenlaisia digitaalisia sovelluksia, jotka 
huomioivat myös nuoret kävijämme”, kertoi Kansallisteatterin markkinointipääl-
likkö Auli Turtiainen pilotin kynnyksellä.

Katso video pilotista osoitteessa: 
youtu.be/8dUJpEXjfVo

Uuden mainosmedian pilotissa herätettiin 
henkiin Frankensteinin oliota

ELINA HANKKIO

SUOMEN KANSALLISTEATTERI 

140-vuotias Suomen Kansallisteatteri on 
vanhin suomenkielinen ammattiteatteri 
ja suomalaisen teatterin tärkein 
kohtaamispaikka. Teatterin tuotantojen 
lähtökohtina ovat ammattitaito ja halu 
tehdä merkityksellisiä esityksiä, joista 
yleisö poistuu tyytyväisenä ja täynnä 
ajatuksia.  
kansallisteatteri.fi 

CLEAR CHANNEL SUOMI OY

Clear Channel Suomi on 
ulkomainontayritys, jonka 
mainosratkaisut löytyvät mm. Suomen 
suurimpien kaupunkien kulkureiteiltä, 
kauppakeskuksista, lentokentältä 
ja elokuvateattereista. Yritys on 
osa kansainvälistä Clear Channel 
Communications -konsernia, joka on 
maailman suurin kodin ulkopuolisen 
median yhtiö.
clearchannel.fi

KUUBI VISUAL PRODUCTIONS

Kuubi on vuonna 2002 perustettu 
digitaalisen markkinoinnin suunnittelu- ja 
tuotantotoimisto. Toimiston intohimona 
on suunnitella ja toteuttaa sisältöä, joka 
viihdyttää, innostaa ajattelemaan ja saa 
toimimaan. 
kuubi.fi

CRANEWORKS

Craneworks on yritys, joka tuottaa Digital 
signage -järjestelmien suunnittelu-, 
asennus-, ylläpito- ja päivityspalveluja sekä 
toteuttaa erilaisia näyttö- ja LED-ratkaisuja.
craneworks.fi



Synnytettiin  
”pop up -ravintola”-
konsepteille vastaveto: 
”pop down -ravintola”.
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Kone Oyj vei illalliselle  
maan uumeniin

World Design Capital Helsinki 2012 tarjosi Koneelle, yhdelle pää-
yhteistyökumppaneistaan, kiinnostavan alustan uudenlaiseen yhteis-
työhön. Kansainvälisenä ja vahvana b2b-toimijana sillä on harvoin 
suoria markkinointitoimenpiteitä kuluttajarajapinnassa. Silti sen tuot-
teista, varsinkin hisseistä, on lukuisilla käyttäjillä omakohtainen koke-
mus. Yhteistyön tavoitteena olikin tehdä jotakin ainutlaatuista, myös 
Koneelle itselleen jotakin uutta, joka samalla toisi sen innovaatio- 
osaamista kiinnostavalla tavalla esille myös suurelle yleisölle.

Illalliselämys kaivoksen syvyydessä

Kone päätti tarjota yleisölle mahdollisuuden tutustua sen Lohjalla – 
Tytyrin kaivoksessa, parhaimmillaan 350 metrin syvyydessä – sijait-
sevaan testilaboratorioon. Luovaa suunnittelua sekä Designpääkaupun-
kivuoden avulla rakentuneita suhteita soveltaen synnytettiin ”pop up 
-ravintola”-konsepteille vastaveto: ”pop down -ravintola”.

Idea oli todella ainutlaatuinen ja vaati toteutuakseen hyviä yhteistyö-
kumppaneita. Ravintolasta ja lähiruokiin nojaavasta illallissuunnitte-
lusta vastasi palkittu Muru-ravintola, jonka nimeä kaivosillalliselämys 
kantoi toimintansa ajan syyskuussa 2012.

Muru pops down in Tytyri oli osa virallista Designpääkaupunkivuo-
den ohjelmaa ja tarjosi kolmen viikon aikana elämyksen 1200 kävijälle. 
Tapahtuman illalliskortit myytiin loppuun alle viikossa ja se aiheutti 
lukuisia kirjoituksia sekä kotimaisissa että kansainvälisissä medioissa, 
jotka nostivat toistuvasti esiin tapahtuman lisäksi juuri Koneen high-
rise- ja innovaatio-osaamista. Myös Lohjan kaupunki nautti poikkeuk-
sellisesta huomiosta niin Suomessa kuin maailmalla. Sekä Kone että 
muut tapahtuman yhteistyökumppanit pääsivät tarjoamaan tärkeim-
mille asiakkailleen elämyksen, joka jätti taatusti jokaiseen kutsuttuun 
ikuisen muistijäljen.

wdchelsinki2012.fi/tytyri

KONE OYJ

Suomessa pääkonttoriaan pitävä Kone 
Oyj on globaali, yli 1000:ssa toimipaikas-
sa ympäri maailmaa toimiva yritys. Se 
tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä his-
sejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä 
moni puolisia ratkaisuja niiden huoltoon ja 
modernisointiin. Kone Oyj oli yksi World 
Design Capital Helsinki 2012 -vuoden pää-
sponsoreista.
kone.com

TYTYRI, LOHJA

Lohjan keskustassa sijaitseva Tytyrin kai-
vos on edelleen käytössä oleva kalkkikivi-
kaivos, jonka käytävät risteilevät jopa 350 
metrin syvyyksissä. Tytyri on tänä päivänä 
lisäksi myös museo ja vie kävijänsä koke-
maan kaivostyön historiaa syvälle maan-
alaisiin louhoksiin. Koneen hissilaboratorio 
toimii Tytyrissä.
palvelut.lohja.fi/tytyrinkaivos

WORLD DESIGN CAPITAL 
HELSINKI 2012

Helsinki oli vuonna 2012 maailman design-
pääkaupunki, jonka tavoitteena oli muotoi-
lun avulla rakentaa kaupungeista entistä 
parempia paikkoja olla, asua ja vierailla.
wdchelsinki2012.fi

ELINA HANKKIO



"Tulevaisuudessa  
sen lisäksi, että 
meille suositellaan 
ravintoloissa tiettyä 
viiniä tietyn ruokalajin 
kanssa, voidaan 
suositella myös 
musiikkia."

KUMURU KULTTUURIN, MUSIIKIN JA  
RUOAN YHTEINEN KATTAUS

KUMURU.BLOGSPOT.FI

TOTEUTTAJA: Turun yliopisto. Mukana 
Vaasan yliopisto, Sibelius-Akatemia 
(Seinäjoen yksikkö) ja Pohjanmaan 
taidetoimikunta

KUMURU-HANKETTA hallinnoi 
Turun yliopisto, hanketta rahoittavat 
Euroopan aluekehitysrahasto, Etelä-
Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan 
korkeakoulusäätiö, Seinäjoen kaupunki, 
Seinäjoen seudun elinkeinokeskus ja 
Turun Yliopisto sekä Sensibus Festivalia 
Pohjoismainen Kulttuurirahasto

HAASTE: Rajoja ylittävä yhteistyö

TAVOITE: Tuottaa kansainvälisestikin 
kiinnostavaa tutkimusta äänen ja 
maistamisen vuorovaikutuksesta, 
sekä yhdistää kulttuuri, musiikki- ja 
ruokaosaaminen uusiksi elämyksiksi ja 
uudeksi liiketoiminnaksi
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Äänen ja maistamisen vuoropuhelu on monivivahteisem-
paa kuin uskoisikaan. Tämä on todettu Seinäjoella toimivan 
 KUMURU-hankkeen useissa eri tapahtumissa, joissa on esi-
telty uusia ja yllättäviä näkökulmia ja tapoja yhdistää ruo-
kaa, musiikkia ja muita taidemuotoja uudenlaisiksi elämyk-
siksi. KUMURUn tavoitteena on tuottaa kansainvälisestikin 
kiinnostavaa tutkimusta äänen ja maistamisen vuorovaiku-
tuksesta, mutta myös yhdistää kulttuuri, musiikki- ja ruoka-
osaaminen uusiksi elämyksiksi ja uudeksi liiketoiminnaksi. 

Musiikin ja ruoan syvällisempää yhdistämistä on jo kokeiltu 
esimerkiksi Keski-Euroopassa, mutta kyse on edelleen hyvin 
uudesta näkökulmasta elämystuotantoon. Suomessa KUMU-
RU on edelläkävijä. KUMURU on koostunut erilaisista työ-
pajoista, joissa on yhdistetty niin tutkimustyötä, liiketoimin-
nan kehittämistä kuin näitä yhdistäviä innovaatio työpajoja. 
Hankkeen tutkimusosiot on toteutettu monitieteisinä tut-
kimuskokonaisuuksina, joihin on osallistunut niin ruoka- 
ja musiikkitutkimus kuin kuluttajatutkimuskin. Sensibus  
Festival keväällä 2014 kokosi yhteen niin aiheesta kiinnos-
tuneet asiantuntijat kuin kansalaisetkin.

Rajoja ylittävä yhteistyö

Haasteena projektissa on ollut rajoja ylittävä yhteistyö, mut-
ta projektitoiminnan aikana on saavutettu moniaistisuuden 
uusia ulottuvuuksia.

”Uskon ja toivon, että moniaistisuuteen panostamalla saam-
me kosketuspinnan eri asiakaskuntiin, joille ravintolamme 
tulee näin tutuksi. Saamme myös itse kokeilla uusia asioita. 
Tämä on meille seikkailua ja uusien asiakkaiden hankintaa”, 
Jani Unkeri Ravintola Juurellasta toteaa.

KUMURUssa mukana olleen ravintoloitsija Arto Rastaan 
mielestä ruoka saa olla kiehtovaa, ruoka saa ilahduttaa ja 
yllättää ja vaikka säikäyttääkin. Hyvä annos herättää tunte-
muksia ja keskustelua. 

Miltä ruoka kuulostaa ja  
musiikki maistuu?

SUSANNA IHANUS

”Ravintolan äänimaisemalla voi olla suurikin vaikutus asiak-
kaiden kulutukseen ja ravintolassa viipymiseen. Rauhalli-
sessa äänimaailmassa asiakkaat viipyvät usein kauemmin ja 
taas kovatempoisessa musiikissa asiakkaat ruokailevat pikai-
sesti. Valituilla äänillä meitä on helppo ohjailla tietynlaisiin 
tunnetiloihin. Ääni vaikuttaa myös paljon siihen, miten ih-
minen kokee ja maistaa ruuan”, Rastas sanoo.

Liikeideaan yhdistetyllä oikeanlaisella äänimaailmalla ih-
miset saadaan tuntemaan ravintolakokemus kokonaisvaltai-
semmin. Musiikilla ja ruualla on selkeitä kytköksiä. Keittiö-
mestarin ja muusikon yhteistyöllä musiikki ja ruoka taipuvat 
yhteiseksi, moniaistiseksi nautinnoksi.

Tulevaisuudessa siis sen lisäksi, että meille suositellaan ra-
vintoloissa tiettyä viiniä tietyn ruokalajin kanssa, voidaan 
suositella myös musiikkia. 

Maistaminen tapahtuu aivoissa

”Maistaminen on paljon muutakin kuin maku ja haju. Ais-
tien välistä vuorovaikutusta on tutkittu runsaasti ja nyt jo 
tiedetään, että se mitä kutsumme ruuan mauksi muodostuu 
aivoissamme usean eri aistin yhteisvaikutuksesta”, Anu Ho-
pia, Turun yliopiston elintarvikekehityksen professori, KU-
MURU-hankkeen johtaja, selvittää.

Uusia ideoita kokeillaan huippuravintoloissa, mutta Hopia 
toivoo, että elämysajattelu saisi tilaa myös arkiruokailussa: 

”Tutkimuksia soveltamalla voitaisiin myös säätää koulu-
ruokaa maistumaan teineille nykyistä paremmin tai kehit-
tää laitosruokailuun sellaisia äänimaisemia, jotka houkut-
televat niitä potilaita syömään, joiden ruokahalu on jostain 
syystä alentunut.”



Miltä ruoka kuulostaa ja musiikki 
maistuu? 

Musiikki voi toimia 
huomion herättäjänä, 
tunnelman luojana, 
visuaalisen viestin 
vahvistajana tai muistin 
virkistäjänä.  

TOTEUTTAJA:  
Sibelius-Akatemian  
Seinäjoen yksikkö

RAHOITTAJA:  
Seinäjoen 
yliopistokeskus



9

Musiikkia on jo pitkään hyödynnetty markkinoinnissa, mutta sen roolia brändin 
rakentamisessa ei ole kovin paljon tutkittu. Musiikki liittyy yhä useammin brän-
din ja asiakkaan kohtaamiseen ja sillä voidaan vaikuttaa myös kuluttajan valin-
toihin ja käyttäytymiseen. Se on osa tuotteesta, palvelusta tai yrityksestä muo-
dostuvaa mielikuvaa, joka muodostuu kuluttajan mielessä. Sibelius-Akatemian 
Seinäjoen yksikössä toteutettavassa hankkeessa selvitetään millä tavoin musiikkia 
voidaan hyödyntää brändin rakentamisessa, millaista brändäyksen tulisi Seinä-
joen seudulla olla, miten sen vaikuttavuus mitataan ja miten äänibrändäys toimisi 
kaupan ja musiikin rajapinnoilla uuden ammattilaisuuden perustana.

Äänibrändäysprojekti aloitettiin haastattelemalla erilaisia yrityksiä Seinäjoella. 
Kysymyksillä selvitettiin yritysten kiinnostusta osallistua pilotointiin sekä mil-
laista tietoa heillä jo oli äänibrändäyksestä. Aihe on alueella melko uusi ja jopa 
vieras, mutta lyhyehköllä perehdyttämisellä pyörät saatiin nopeasti pyörimään 
kiinnostuneiden kanssa. Mukaan projektiin valittiin kolme toisistaan hyvin poik-
keavaa ympäristöä: merkkivaatteiden erikoisliike Paita-Baari, musiikkikauppa 
Markun Musiikki sekä taidegalleria ja sisustusesineliike Amfora.

Amforalle kaavaillaan äänilogoa sekä taustamusiikkia niin liike- ja työskente-
lytilaan kuin yrityksen YouTube-videoihinkin. Musiikillisesti sopivaa äänimai-
semaa Amforan taiteilija Päivi Rintaniemi luonnehti seuraavasti: “Kun asiakas 
avaa oven, musiikki ottaa hänet vastaan – toivottaa tervetulleeksi. Tilan musii-
kissa haluaisin kuulla kestävän kehityksen, aidon käsityöläisyyden ja kauneut-
ta. Kauneus ei ole pelkästään visuaalisuutta vaan ystävällisiä sanoja, huomaavai-
suutta ja hyvää oloa. Musiikkigenreillä en haluaisi musiikkia määritellä, se voi 
sulkea jonkin hyvän asian pois ja kaventaa taiteilijan visiota.” Kahdelle muulle 
pilottiin osallistuvalle liikkeelle, Paita-Baarille ja Markun Musiikille, on myös 
tarkoituksena luoda sekä äänilogo verkkosivuille että äänimaisemaa liiketilaan. 
Asiakaskunnat ja alat eroavat toisistaan, mutta tavoite on sama: saada asiakkaat 
viihtymään ja rentoutumaan. Etenkin äänimaiseman toivotaan tuovan esiin liik-
keiden paljon kiiteltyä asiakaspalvelun tasoa.

Projektipäällikkö Petri Välimäki haluaa vahvistaa pilotin myötä muun muassa 
alueen  yritysten omaperäisyyttä ja muistuttaa musiikin merkityksestä: "Usein us-
komme visuaalisuuteen niin vahvasti, että äänimaailma ja musiikki ovat toissijai-
sessa roolissa mainonnassa. Musiikki voi toimia huomion herättäjänä, tunnelman 
luojana, visuaalisen viestin vahvistajana tai muistin virkistäjänä. Mainosmusiik-
ki ei kuitenkaan yksistään riitä kuvaamaan kaikkia niitä kohtaamisympäristöjä, 
joissa musiikkia voidaan nykyään hyödyntää brändäyksessä. Selvitämme projek-
tin aikana millainen äänibrändäys toisi alueemme ja yritysten omaleimaisuuden 
esille. Tavoitteena on myös antaa kokeilun myötä kiinnostuneille yrittäjille tai 
toimijoille perustietoa musiikin ja äänen hyödyntämistä brändin rakentamisessa."

Äänibrändäyksestä uutta  
energiaa imagoon

TEKSTI: PETRI VÄLIMÄKI | TOIMITTANUT: HEIDI VÄLKKILÄ 

Miltä ruoka kuulostaa ja musiikki 
maistuu? 

AMFORA

Taiteilija Päivi Rintaniemi on sekä luonut 
että toteuttanut ainutlaatuisen kauniin 
Amfora-käyttökeramiikka- ja sisustusesi-
nemalliston. Amfora-tuotteet suunnitellaan 
ja valmistetaan vuosien kokemuksella 
Rintaniemen kotipaikkakunnalla Seinäjo-
ella. Amfora on suomalainen vientituote, 
ja vuonna 2013 Rintaniemi voitti erittäin 
arvostetun kansainvälisen Premio Faenza 
-palkinnon.
amfora.fi  

MARKUN MUSIIKKI

Markun Musiikki Ky on palvellut alan har-
rastajia ja ammattilaisia vuodesta 1992 
lähtien. Taiteilijaystävällinen liike myy ja 
huoltaa soittimia, ja on ollut järjestämässä 
useita musiikkitapahtumia Etelä-Pohjan-
maalla.
markunmusiikki.fi 

PAITA-BAARI

Paita-Baari tarjoaa korkealuokkaisia tuot-
teita trendikkäille ja laatutietoisille asiak-
kaille. Valikoima kattaa sekä miesten että 
naisten pukeutumisen alusasuista pukuihin 
ja päällystakkeihin. Paita-Baari tunnetaan 
hyvästä palvelusta sekä laadukkaista tuot-
teista. 
paita-baari.fi 

TAIDEYLIOPISTON SIBELIUS-
AKATEMIAN SEINÄJOEN YKSIKKÖ

Vuonna 1991 perustetussa Sibelius-Aka-
temian Seinäjoen yksikössä toteutetaan 
aikuiskoulutuksen, konserttitoiminnan ja 
tutkimuksen lisäksi alueen tarpeet huo-
mioivaa kehittämistoimintaa: toiminnan 
painopiste on rytmimusiikin edistämisessä, 
muusikkouden kehittämisessä sekä tapah-
tumatuottamisessa. 
siba.fi/seinäjoki 



˝ Ei ainakaan sitten 
puhuta tunteista.˝

ASIAKAS: TE-hallinto 

TOTEUTTAJA: Humap Oy

HAASTE: Ratkaisun hakeminen 
organisaation uusiin haasteisiin ja 
epävarmuuden käsittelyyn   

TAVOITE: Tarinallisuutta ja 
faktatietoa yhdistävä tapa toimia 
muutosjohtamisessa

TOTEUTUSTAPA: Muutosjohtamisen 
työkalujen kehittäminen esimiehille 
tarinateatterin keinoin
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Uudenmaan TE-keskusten yhdistyminen  
vaati esimiestyön ajattelun uudistamisen

“Isot organisaatiomuutokset vaikuttavat henkilöstöön usein 
myös tunnetasolla. Ne saattavat edellyttää myös asenne-
tasolla muutosta”, kuvaa yksikön päällikkö Merja Ekqvist 
Uudenmaan ELY-keskuksesta vuoden 2012 haasteita. TE-
hallinto sulauttaa kahdeksan itsenäisen työ- ja elinkeino-
toimiston tehtävät yhdeksi, koko Uudenmaan aluetta koske-
vaksi yhtenäiseksi palveluprosessiksi. Muutoksella päästään 
asiakas palvelun täsmällisempään kohdentamiseen ja sen 
tason yleiseen parantamiseen. Muutokset koskettavat kah-
deksaasataa henkilöä. 

Muutos organisaatiossa, muutos johtamisessa

Esimiestasolla toimivien henkilöiden määrä vähenee puo-
leen entisestään ja on muutoksen jälkeen viitisenkymmen-
tä. “Kyseessä on iso muutos johtamisessa. Oman pienen yk-
sikön toimipaikkatason johtaminen muuttuu alueelliseksi 
asiantuntijoiden prosessijohtamiseksi. Vaikka ketään ei irti-
sanota, on luonnollista, että näin isot muutokset johtavat 
epävarmuuteen ja ison joukon kohdalla myös konkreettiseen 
aseman menetykseen. Samalla toimintaa ohjaavan ajattelu-
tavan täytyy muuttua.”  

Muutoksien läpiviennin työkaluja suunnitellessa ratkaisun 
ytimeen johti eräässä esimieskokouksessa kuultu komment-
ti: “Ei ainakaan sitten puhuta tunteista.” Merja Ekqvist tun-
nisti sen avulla tilanteen suurimman haasteen: henkilöstö 
tarvitsi faktojen lisäksi keinoja omien huoliensa käsittelyyn. 
TEM:in koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian rehtori Ari 
Hyyryläinen ja Uudenmaan Sateenvarjohankkeen hanke-
päällikkö Ilkka Haahtela olivat Ekqvistin mukana pohtimas-
sa, miten “toisin tekeminen” saadaan toteutumaan. 

Epävarmuuden käsittelyä muutoksen keskellä

Työyhteisö on suuren epävarmuuden keskellä tilantees-
sa, jossa jokainen kysyy itseltään miten osaan tai haenko 
uuden työpaikan. Paras ratkaisu uusiin haasteisiin ja epä-
varmuuden käsittelyyn löytyi yhteistyöstä Humap Oy:n 
kanssa. Työyhteisöjä ja organisaatioita kehittävä, myös taide-
lähtöisiä menetelmiä käyttävä Humap ja tilaaja suunnitteli-
vat yhdessä kehitysprosessin. Humap Arts -taidevalmentaja 
 Jukka  Virtala, joka on taustaltaan sekä tanssija että näytte-
lijä, rakensi yhdessä valmentaja ja kehittämiskonsultti Vesa  
 Purokurun kanssa tarinallisen, mutta myös faktatietoa sisäl-
tävän tavan toimia. 

Esimiehet kokoontuivat kolme kertaa kevään 2012 kulues-
sa esimiesfoorumin muutosjohtamisvalmennuksiin, joissa 
Jukka Virtala ja Ari Hyyryläinen näyttelivät ja käsittelivät 
yleisöä askarruttavat tunteet tarinoiden avulla. Huumoria-
kaan ei unohdettu. Tarinateatterin keinoin kysyttiin: “Entä 
jos minä en saakaan pitää esimiestehtävääni? Miten selviän 
epävarmuuden ajasta ja pettymyksistä?” Tarkoituksena oli 
välittää ymmärrystä siitä, että esimies ei aina selviä kaikesta 
ja avuttomuutta saa tuntea. Vesa Purokuru toi mukaan fakta-
tietoa esimiestyöstä teoriaosuutena. Näyteltyjä tilanteita si-
sältävä kokonaispaketti toimi erinomaisesti. 

Parasta menetelmässä oli katsojan kannalta se, että he pys-
tyivät tilanteita seuraamalla turvallisesti ja yksityisesti jä-
sentämään omaa selviytymistään ja saada siihen ratkaisuja. 
Samalla kyseessä oli oppimisen viitekehys. Case-tarinat kä-
siteltiin ja tilanteita pohdittiin valmennuksena esimiestyön 
näkökulmasta. 

Tilaajan mielestä kokonaisuus toimi todella hyvin. Palau-
te osallistujilta oli suurimmalta osin ehdottoman kiittävää. 

OUTI RAATIKAINEN



Oikean tilanteen 
harjoittelu on 
kiinnostavampaa 
ja elävämpää kuin 
seurata saman 
asian opetusta 
powerpointista.

ASIAKAS: Lääkealan yritys UCB Pharma 
Oy Finland, joka tarjoaa reumahoitajien 
ja -lääkäreiden asiakaspalvelukoulutusta

TOTEUTTAJA: ArtSense Oy/ 
Forumteatteri Forte

HAASTE: Eri tyyppisten ja haastavien 
potilas tilanteiden kohtaaminen

TAVOITE: Käytännön työkaluja vaikean 
reuma potilaan kohtaamiseen ja hoitoon 
sitoutumiseen sekä keskinäisen tiedon 
ja hyvien käytäntöjen jakamiseen

TOTEUTUSTAPA: Forum-teatterityöpaja 
lääkärien ja hoitajien vuosittaisten kou-
lutusseminaarien yhteydessä
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Ennalta harjoiteltu kohtaus helpottaa  
vaikeiden arkitilanteiden kohtaamista 
hoitotyössä RIIKKA FAGERHOLM

Asiakaspalvelukoulutusta antava lääkealan yritys halusi 
elävöittää reumahoitajille ja -lääkäreille suunnattua kou-
lutusta, jossa opeteltiin vaikeiden potilastilanteiden koh-
taamista. Yritys innostui hakemaan yhteistyökumppania 
ja kiinnostui Forum-teatterimenetelmästä, jossa näytteli-
jät simuloivat oikeita hoitotilantilanteita saatujen tietojen 
pohjalta. Yritys vaikuttui menetelmän monipuolisuudesta 
ja koki, että suoraan reumahoitajien arjesta ammentava me-
netelmä auttaa koulutuksen sisäistämisessä. 

Näyteltyjen kohtausten pohjalla todellinen tilanne

Näyttelijät esittivät potilaskohtaamisia ja simulaatioita to-
dellisten tapausesimerkkien ja ennalta saadun materiaalin 
pohjalta. Näyttelijät tutustuivat potilastapauksiin ja käsi-
kirjoitusvaihe valmisteltiin huolella jotta kohtaus vastaisi 
mahdollisimman paljon aitoa – aina terminologiaa myöten. 
Aiheina olivat haastavan potilaan hoitoon sitouttaminen, 
lääkärin empaattisuus ja kuuntelutaito, hankalat puhelin-
tilanteet, yhteistyö hoitajan ja lääkärin välillä, kivun koh-
taaminen sekä nuoren reumapotilaan herkkä siirtymävaihe 
aikuispoliklinikalle. 

Forum-teatteri vietiin yleisön eteen käsiteltäväksi mene-
telmän mukaisesti. Asiantuntijat (hoitajat ja lääkärit) olivat 
jakamassa tietoa ja seuraamassa forum-harjoituksia, jolloin 
varmistettiin reumaan liittyvien faktojen ja hoito-ohjeiden 
oikeellisuus ja uskottavuus.

Innostusta ja konkretiaa

Uudenlainen valmennusmenetelmä koettiin innostavaksi, 
palaute on ollut erinomaista. Ensimmäinen harjoitus teh-
tiin vuonna 2010. Hoitajille koulutus on nyt pidetty kaksi 
kertaa, lääkäreille kerran, osallistujia on ollut kerralla 80. 
Kyseessä on valtakunnallinen koulutuskiertue, jossa asiak-
kaana on Suomen reumahoitajayhdistys (SRHY). Kokemuk-
sia vertaillaan kaupunkikohtaisesti. Jokaisen koulutuksen 
jälkeen kerätään palaute osallistujilta. 

Lisäarvoa koulutukseen tuo nimenomaan tilanteen konk-
reettisuus, oikeankaltainen potilastapahtuma. Oikean ti-
lanteen harjoittelu on kiinnostavampaa ja elävämpää kuin 
seurata saman asian opetusta powerpointista. 

Kyseessä voi olla mikä tahansa kontakti potilaan ja hoitajan 
välillä. ”Viime vuonna harjoiteltiin puhelinkontaktia. Kou-
lutus pureutuu joka vuosi eri teemaan - yhtenä vuonna hai-
talliset tapahtumat tai kipu, toisella kertaa ravinto tai kun-
toutus.”, summaa Medical scientific liaison Jouni Keränen 
UCB Pharma Oy Finlandista. Haastatteluviikolla olikin jo 
vuorossa seuraava koulutus, jonka teemana oli kipu. Teemaa 
käsiteltiin kohtauksella ”Kipupotilas reumavastaanotolla”. 



”Ajatus käyttää taiteen 
keinoja liike-elämän 
kehittämiseen on 
erinomainen idea ja 
hyödyllinen. Metodilla 
vaikutetaan ihmisten 
tunteisiin ja ajatteluun, 
menetelmä ei ole 
perinteinen, vaan vaatii 
uskoa ja rohkeutta 
myös yritysjohdolta.” 

ASIAKAS: Rakennusalan yritys 
Terramare Oy

TOTEUTTAJA: ArtSense Oy/ 
Forumteatteri Forte

HAASTE: Työturvallisuusarvojen 
sisäistäminen

TAVOITE: Turvallisuusohjelman 
sisäistäminen työnjohdossa, 
turvallisuutta koskevien sääntöjen ja 
arvojen sisäistäminen osaksi yrityksen 
kulttuuria. Tavoitteena 0 onnettomuutta

TOTEUTUSTAPA: Forum-teatterityöpaja 
ja iltapäivän toiminnalliset ryhmätyöt  
(3 ryhmää), yhteensä 2 valmennuspäivää 
työnjohdolle
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Osallistavan teatterin avulla turvallisuus-
ohjelma osaksi yrityksen toimintakulttuuria

Rakennusalan (väylien ruoppaus ja laiturirakentaminen) 
yritys Terramare päätti valjastaa Forum-teatteri menetelmän 
avuksi työturvallisuusarvojen ja -ohjelman jalkauttamisek-
si. Terramaren kehitys- ja talousjohtaja Tapio Leinonen 
kertoo, että työturvallisuuteen on monenlaisia työkaluja, 
mutta tavoissa kommunikoida ja turvallisuustiedon sisäis-
tämisessä havaittiin puutteita. Miljoonaa työtuntia kohden 
Terramarella  sattuu vain vähän tapaturmia. Yrityksellä on 
kuitenkin käynnissä maailmanlaajuinen työturvallisuus-
projekti NINA – No injuries, No Accidents eli sen tavoit-
teena on nolla tapaturmaa. 

Taiteen soveltaminen onnistuu rakennusalallakin

Kontakti ArtSensen kanssa muodostui vuotuisilla koulutus-
päivillä, jossa lanseerattiin laaja henkilöstöön liittyvä oh-
jeistus. Ohjeistuksen osana demonstroitiin esimies-alainen 
-kehityskeskustelut yhdessä näyttelijöiden kanssa. Demo 
meni niin hyvin, että sitä päätettiin hyödyntää myös turval-
lisuusasioissa. ”Ajatus käyttää taiteen keinoja liike-elämän 
kehittämiseen on erinomainen idea ja hyödyllinen. Meto-
dilla vaikutetaan ihmisten tunteisiin ja ajatteluun, menetel-
mä ei ole perinteinen, vaan vaatii uskoa ja rohkeutta myös 
yritysjohdolta”, toteaa Leinonen.

Työturvallisuuteen liittyvän valmennuksen aineistona käy-
tettiin yrityksen omia työturvallisuusohjeita, -mittauksia 
ja arvoja. Lisäksi käytiin keskusteluja yritysjohdon kans-
sa valmennuksen tavoitteista sekä olosuhteista, asenteista 
ja käytännön vaaratilanteista työmailla. Aineiston pohjal-
ta käsikirjoitettiin tarina ”Fineaxe Oy – Kypärästä kiinni”, 
joka sijoitettiin fiktiiviseen hirsiteollisuuden vientiyrityk-
seen. Tarina vietiin ammattinäyttelijöiden esittämänä työn-
johdon käsiteltäväksi forum-menetelmän mukaisesti. Tari-
na käsitteli mm. läheltä piti -tilannetta, uuden työntekijän 
perehdyttämistä työturvallisuusasioihin sekä turvallisuus-
asenteiden ja arvojen törmäystä. Lopuksi osallistujat saivat 
luoda paremman työmaan ja tulevaisuuden roolihenkilöille.

Valmennukseen liitettiin pienryhmätyöskentelyä toiminnal-
lisin menetelmin. Ryhmätöissä käsiteltiin turvallisuusarvoja 
omalla työmaalla, esimerkiksi sitä missä kohdin turvallisuu-

RIIKKA FAGERHOLM

dessa olisi vielä parantamisen varaa. Valmennuksen lopuksi 
tehtiin vuorovaikutukseen ja tilanteiden johtamiseen liitty-
viä harjoituksia. Harjoitusten tavoitteena on edistää työ-
turvallisuuteen liittyvää kommunikaatiota ja johtamista.

Näytteleminen auttaa asioiden sisäistämisessä

”Koulutuksessa oli kaksi ryhmää, näyttelijöillä oli todella 
hyvä tilannetaju, ketään ei pakotettu. Ryhmä toimi aktii-
visesti, mukana jopa kuusikymppisiä kavereita, jotka oli-
vat ihan täysillä mukana. Kun ihmiset saavat itse näytellä, 
asian  sisäistäminen helpottuu ja oivalluksia syntyy”, Lei-
nonen hehkuttaa.

Valmennuksia pidettiin onnistuneina. Yritysjohdossa ko-
ettiin, että ihmiset osallistuivat vilkkaammin keskusteluun 
kuin missään aikaisemmissa koulutuksissa. ”Nekin, jotka 
yleensä eivät sano mitään, avasivat suunsa.”  Myös kriittisiä 
asioita uskallettiin sanoa ääneen, vaikka johto oli paikalla. 
Johto kuunteli tarkasti keskusteluja ja teki muistiinpanoja 
työnjohtajien ajatuksista ja ehdotuksista, joita päivien aika-
na tuli runsaasti. Keskustelu oli rakentavaa ja turvallisuus-
asioiden tärkeys ymmärrettiin.  

Yrityksessä uskotaan, että asiat jäivät paremmin mieleen fik-
tiivisen tarinan avulla, jossa toiminta ja tunteet ovat muka-
na. Se, että ihmiset saivat itse päättää tavan, jolla osallistui-
vat, sai myös kiitosta. Pidettiin erittäin hyvänä, että kaikki 
toiminta perustui vapaaehtoisuuteen ja tekemisen tavoille 
tarjottiin vaihtoehtoja. Kiitosta sai myös se, että kukaan ei 
luennoinut ja ”väittänyt tietävänsä” ammattimiesten työs-
tä. Osallistujat jakoivat itse kokemuksiaan ja hiljaista tietoa 
annettujen työvälineiden avulla. 

”Vielä ei ole päästy tavoitteeseen. Muutamia tapaturmia on 
vuoden sisällä ollut. Tie on pitkä, muutos ei tapahdu het-
kessä. Mutta on huomattu, että turvallisuusasiat otetaan va-
kavammin ja asenne turvallisuusharjoituksiin on selvästi 
muuttunut. Harjoituksiin osallistutaan ja turvallisuuspukuja 
käytetään. Henkilöstöosasto kokee, että turvallisuusasioissa 
on menty eteenpäin.”



”Peli-ideologia tekee 
tietoa näkyväksi, se 
visualisoi ja auttaa 
muistamaan”

ASIAKAS: Vantaan kaupunki

TOTEUTTAJA: Diagonal Oy

HAASTE: Kaupunkilaisten osallistaminen 
Vantaan aluekehityksessä ja 
kaupunkisuunnittelussa 

TAVOITE: Työkalu aluekoordinaattoreille 
osallistamisen parempaan 
hahmottamiseen ja hyödyntämiseen

TOTEUTUS: Osallisuuspelin kehittäminen 
aluekoordinaattoreille
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Vantaan kaupungin kuntalaispalveluiden yksikkö oli teke-
mässä kaupungille osallisuusohjelmaa, eli panostusta siihen 
miten kaupunkilaiset saataisiin paremmin mukaan kaupun-
gin suunnitteluun. Organisaatiossa kuitenkin ymmärrettiin 
kuinka hankala termi osallisuus, tai osallistaminen, voi ol-
la. Organisaation aluekoordinaattorit kaipasivat jotain kättä 
pidempää, työkalun, jolla osallisuutta olisi helpompi hah-
mottaa omassa työssä. Suunnittelupeli nähtiin alusta asti 
sopivana välineenä.

Vantaan oma Trivial Pursuit

Yksi Vantaan kaupungin aluekoordinaattoreista, Liisa Juusti-
la, oli juuri käynyt palvelumuotoiluun liittyvän koulutuksen, 
kun pelien hyödyntäminen tuli yksikössä ajankohtaiseksi. 
”Ehdotinkin, että tekisimme kaupungin työntekijöille pelin, 
jonka kautta osallisuutta olisi helpompi hahmottaa”, Juusti-
la kertoo. Ensimmäistä versiota pelistä testattiin kuntalais-
palveluiden kehittämispäivillä.  Jo tästä karkeasta mallista 
saatiin hyvää palautetta organisaatiossa. Jatkokehittämistä 
varten pyydettiin sparraajaksi Kirsikka Vaajakalliota muo-
toilutoimisto Diagonalista. Vaajakallio on palvelumuotoilija, 
joka on ensimmäinen palvelumuotoilusta ja suunnittelupe-
leistä väitellyt tohtori. Vaajakallion avustamana pelistä ja-
lostui myöhemmin kaksi eri versiota, joista toinen sai inspi-
raationsa Afrikan tähdestä (”Vantaan tähti”) ja toinen Trivial 
Pursuitista. Lopulta päädyttiin kehittämään jälkimmäistä.

Peli työkaluksi suunnittelussa

KRISTINE MATILAINEN

Peliin on helppo heittäytyä

Pelin kautta pyritään kartoittamaan osallistamisen osateki-
jöitä. Valmiiksi määriteltyjen case-tapausten kautta mieti-
tään miksi, ketä ja miten on hyvä osallistaa. ”Pelissä haetaan 
korttien avulla sidosryhmiä ja menetelmiä. Niitä kerätään 
omalle kaavakkeelle, josta sitten muodostuu jokaisen oman 
casen mukainen osallisuussuunnitelma”, Juustila kuvailee. 

Pelien pelaaminen on kaikille tuttua jo lapsuudesta. Sik-
si pelin kaltainen viitekehys on helppo sisäistää. Tuttuus 
helpottaa leikkimieliseen kontekstiin heittäytymistä ja sa-
malla siedetään paremmin epävarmuutta. ”Peli-ideologia 
tekee tietoa näkyväksi, se visualisoi ja auttaa muistamaan”,  
Kirsikka Vaajakallio toteaa. Moniaistisuus, kuten käsinkos-
keteltavuus, on peleille ominaista ja auttaa asioiden hah-
mottamisessa. Myös kun peliä rakennetaan yhdessä, tulevat 
pelisäännöt selviksi. Samalla osallistujat tulevat puhuneeksi 
oikeista asioista, eikä aikaa tuhlaannu sivuraiteille eksymi-
seen. Vantaan kaupungin tapauksessa organisaation strate-
gia rakennettiin pelin sisään ohjaamaan keskustelua. Suun-
nittelupelistä muotoutuu iteratiivinen prosessi, joka avaa 
keskustelun ja jossa oikea tieto siirtyy vaivihkaa pelin osal-
listujille. ”Erilaisia tiedon kokemuksia pystytään jakamaan 
pelin kautta.”

Jo alusta asti suunnittelupelin hyödyntämisestä saatiin hy-
vää palautetta organisaation sisällä. ”Peli selventää asiaa 
(osallistamista) paljon”, Juustila kertoo. Tulevaisuudessa pe-
liä on tarkoitus markkinoida ja käyttää yksikköjen erilaisten 
osallisuussuunnitelmien tekovälineenä.

Yhteispeliä! -palvelumuotoilupeli on katsottavissa ja  
ladattavissa ilmaiseksi osoitteessa:  
http://bit.ly/osallisuuspeli



Palvelumuotoilussa 
kaikki suunnittelu 
lähtee loppukäyttäjästä

ASIAKAS: Maanmittauslaitos

TOTEUTTAJA: Senaatti-kiinteistöt, 
MottoWasabi Oy ja WorkSpace Oy

HAASTE: Työtilojen uudistaminen 
nykypäivän monipaikkaisen ja liikkuvan 
työn tarpeita tukien

TAVOITE: Valtakunnallisen toimitila- ja 
työympäristökonseptin kehittäminen 

TOTEUTUS: Palvelumuotoilun, 
työympäristökehittämisen ja 
tilasuunnittelun menetelmät, pilottina 
Hämeenlinnan palvelupiste



19

Maanmittauslaitoksella päivitettiin toimitilat 
tukemaan työn tekemisen eri muotoja

Tietointensiivisessä yhteiskunnassamme aletaan hiljalleen herätä työelämän mur-
rokseen. Mutta näkyykö työn tekemisen muutos myös siinä, miten työskentelyti-
loja suunnitellaan? Maanmittauslaitos lähti uudistamaan työtilojaan tukemaan 
uudistettua toimitilastrategiaa ja vastaamaan työntekijöidensä nykypäivän tarpei-
ta. Synnytettiin uusi työympäristökonsepti, jossa hyödynnettiin strategialähtöi-
sen työympäristökehittämisen, palvelumuotoilun ja tilasuunnittelun osaamista.

Työnteon vaihtuvat moodit

Maanmittauslaitoksella lähdettiin kehittämään uudenlaista työympäristökonsep-
tia, joka tukisi organisaation päivitettyä toimitilastrategiaa. 

Konsepti tuotettiin Senaatti-kiinteistöjen asiantuntijapalveluna yhteistyössä sen 
verkostokumppaneiden WorkSpace Oy:n sekä MottoWasabi Oy:n kanssa. Motto-
wasabi Oy:n sisustusarkkitehdit Yuki Abe ja Anna Salonen sekä palvelumuotoilija  
Satu-Mari Jansson vastasivat työntekijäkokemuksen kehittämisestä ja palvelu-
muotoilusta sekä Hämeenlinnan konseptin ja pilottitilan suunnittelusta, kun taas 
Workspace Oy vastasi ohjausryhmätyöskentelystä ja konseptin monistamisesta 
valtakunnallisesti. Yhteistyön tuloksena syntyi ”monipaikkaisen työn toimitila- 
ja työympäristökonsepti”, jossa huomioidaan työn tekemisen erilaiset moodit. 
Monipaikkaisella työllä tarkoitetaan sekä talon ulkopuolella työskentelyä että 
talon sisällä eri tiloissa tapahtuvaa työskentelyä. 

Työntekijäkokemuksen kehittäminen palvelumuotoilun avulla

Tilasuunnittelussa oli tärkeää varmistaa hyvä työntekijäkokemus. Konseptin 
laatimisessa hyödynnettiinkin käyttäjäkeskeistä palvelumuotoilua, jossa asioi-
ta suunnitellaan tarkoituksellisesti loppukäyttäjää varten. Haastattelujen ja ha-
vainnoinnin perusteella työn tekemisen tapa jäsennettiin kuuteen työmoodiin, 
joiden pohjalta tiloja lähdettiin suunnittelemaan. Monipaikkaiseen työympäris-
töön tuli erilaisia tiloja eri työmoodeja varten, ja jossa kaikki tilat olisivat kaik-
kien käytettävissä ilman henkilökohtaisia työpisteitä. Samalla tilat tukivat myös 
sähköisiä toimintatapoja.

Oivalluksia osallistamalla

Palvelumuotoilun menetelmien hyödyntämisestä on jäänyt positiivinen mieli 
Maanmittauslaitokselle. Toimitila- ja työympäristökonseptin ohjausryhmän jäsen, 
viestintäjohtaja Pirkko Yliselä summaa työpajojen antia näin: ”Konkreettisella 
tekemisellä osallistujat pääsivät tekemään itse oivalluksia”. Juuri osallistaminen 
nähtiin positiivisena osana suunnittelua: ”Osallistaminen auttaa tulevaisuuden 
muutosten käsittelyssä ja hyväksymisessä”, kertoo toinen ohjausryhmän jäsen, yli-
insinööri Seppo Sulku. Uuden konseptin eteen on tehty paljon töitä ja toteutus-
vaihetta odotetaan jo. Ensimmäisenä kohteena on Oulun palvelupiste, jonka uu-
distetut tilat otetaan käyttöön vuodenvaihteessa.

TEKSTI: SATU-MARI JANSSON | TOIMITTANUT: KRISTINE MATILAINEN

KUUSI TYÖMOODIA

PUHELIN-/VIDEOTYÖ

Tällä hetkellä videoneuvotteluja käydään 
pääasiassa neuvotteluhuoneissa, mutta 
tulevaisuudessa videopalavereja hoidetaan 
yhä enemmän työpisteeltä.   

KESKITTYNYT TYÖ

Vakiintunut käytäntö on sulkea ovi, kun 
työ vaatii keskittymistä. Oven sulkemisella 
saadaan tilaan rauhallisuutta, mutta myös 
viestitään työmoodista muulle työyhteisölle.

RUTIINITYÖ

on toistuvaluonteista työtä. Se voi edellyttää 
keskittymistä mutta ei uuden oppimista, 
tuottamista tai vaativaa ongelman ratkai-
sua. Rutiinityö ei tuota erityisiä vaatimuksia 
työtiloille. 

ASIAKAS- JA 
SIDOSRYHMÄKOHTAAMISET

Asiakaskohtaamisia voi tapahtua asiakkai-
den kanssa kasvokkain toimistolla.  

KESKUSTELUT / AD HOC

Keskustelua käydään työhuoneissa, kah-
vihuoneessa tai käytävillä. Ongelmien rat-
kaisua tuetaan luomalla mahdollisuus ko-
koontua epämuodollisesti paikkaan, jossa 
ei häiritä muita. 

YHTEISKEHITTELY

vaatii jatkuvaa keskustelua sekä tilan va-
paalle vuorovaikutukselle, jossa on sallittua 
keskustella ja pitää kokouksia.



˝ Tavoitteenamme 
on, että syöpään 
sairastunut saa 
Docrates Syöpä-
sairaalassa parhaat 
hoitotulokset, jotka 
yhdistyvät ihmisyyttä 
kunnioittavaan 
ajatteluun.” 

TOTEUTTAJA: Yksityinen syöpäsairaala 
Docrates

TOTEUTUS: Ihmislähtöisen palvelupolun 
suunnittelu palvelumuotoilun avulla

HAASTE: Syöpäpotilaiden tietoisuuden 
ja varmuuden lisääminen sekä elämän-
laadun parantaminen niin hoidon aikana 
kuin sen jälkeenkin

TAVOITE: Tarjota ihmislähtöistä, yksilöl-
listä, parasta mahdollista hoitoa parhail-
la mahdollisilla hoitotuloksilla mahdolli-
simman pienillä haittavaikutuksilla
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Docrates syöpäsairaala haluaa palvella 
potilaitaan ihmislähtöisesti designin avulla

 
Yksityinen syöpäsairaala Docrates haluaa palvella syöpä-
potilaita ihmislähtöisesti ja tarjota heille mahdollisuuden 
elää mahdollisimman täyttä elämää sekä hoidon aikana et-
tä sen jälkeen. ”Meille ei riitä pelkkä syöpätaudin nitistä-
minen, vaan tavoitteenamme on, että syöpään sairastunut 
saa Docrates Syöpäsairaalassa parhaat hoitotulokset, jot-
ka yhdistyvät ihmisyyttä kunnioittavaan ajatteluun”, yk-
si  Docrateen perustajista ja nykyinen talousjohtaja Harri 
 Puurunen painottaa. 

Ihmislähtöistä palvelumuotoilua

Docrates toteutti Palvelupolku-hankkeen vuonna 2011. 
Hankkeen taustalla on Docrateen teettämä tuore tutkimus, 
joka tuo suomalaiseen syöpähoitoon aivan uuden näkökul-
man. Tutkimuksen mukaan sairastuneet toivovat ihmisen 
ehdoilla toteutettavaa kokonaisvaltaista ja ripeää hoitoa. 
Pahimpana vaiheena potilaat kokevat diagnoosin jälkeisen 
odotuksen ja epävarmuuden. Docrateella syöpää sairasta-
ville halutaan tarjota parasta mahdollista hoitoa, pienillä 
haittavaikutuksilla, parhailla mahdollisilla hoitotuloksilla. 
Potilaalle osoitetaan yksilöllistä huolenpitoa ja lisätään hä-
nen tietoisuuttaan ja varmuuttaan sekä toimitaan ripeässä 
aikataulussa. Näihin tavoitteisiin vastatakseen Docrates on 
käyttänyt ihmislähtöistä palvelumuotoilua ja suunnitellut 
potilailleen tavoitteita vastaavan palvelupolun. 

Hoitopolku, jota potilas ei kulje yksin

Docrates Syöpäsairaalan toiminnan keskiössä on syöpään 
sairastunut ihminen ja sairastuneen yksilölliset tarpeet ja toi-
veet. Toiminnan ytimessä on hoitopolku, jota potilas kulkee 
yhdessä hoitotiiminsä kanssa ensimmäisestä tapaamisesta 
seurantavaiheeseen asti. Polun eri vaiheissa sairastuneen 
palvelukseen on valjastettu lääketieteellinen huippuasian-
tuntemus ja -teknologia sekä tutkimus, oman henkilökohtai-
sen hoitotiimin intohimo, elämää sykkivät tilat sekä moni-
puolinen hyvinvointi- ja terveyspalvelujen verkosto. 

Palvelupolku kulkee ensimmäisen viikon aikana lääkärin 
vastaanotosta diagnostiikkaan ja hoitosuunnitelmaan, jos-
sa potilaalle määritellään yksilöllinen säde- ja lääkehoidon 

suunnitelma sekä tarvittavat kirurgiset toimenpiteet. Hoidot 
voidaan aloittaa ensikäynnistä viikon sisällä. Kokonaisuu-
teen kuuluu myös mm. ravitsemus- ja fysioterapiaa, elämän-
hallintaa tukevia toimenpiteitä sekä elämänlaatua ja koko-
naisvaltaista hyvinvointia tukevia palveluja. Palvelupolun 
viimeisessä vaiheessa potilaan paranemisprosessia seura-
taan kahdesta viiteen vuotta mm. laboratorio- ja kuvanta-
mistutkimuksin. 

Nopea, yksilöllinen ja kokonaisvaltainen ovat Docrateen 
hoidon elementit. Nopeus on valttia tulosten kannalta, mut-
ta ennen kaikkea ihmisen tunne ja kokemus siitä, että hän 
on hyvissä käsissä, on tärkeä. Potilaan apuna on koko ajan 
koordinoiva hoitaja, potilas ei jää missään vaiheessa yksin. 
Yksi polun tavoite onkin ollut työ-flown selkeyttäminen, 
selkeä vastuiden jako. Docrateen toiminta on tehostunut ja 
selkeys on vaikuttanut positiivisesti myös tuloksellisuuteen. 
Palvelumalli on ainutlaatuinen, ja kerää siksi kiitosta niin 
potilailta kuin henkilökunnaltakin. Paljon on jo saavutettu, 
mutta työ on silti vasta alussa. Palvelumallia kehitetään en-
tisestään yhdessä potilaiden kanssa.

Hoitopolku myös harvinaisemmille syöpämuodoille

Yksityiskohtainen ja vaiheittainen palvelupolku on nyt ra-
kennettu rintasyövälle ja eturauhasyövälle, suolistosyövän 
palvelupolku on työn alla. Tarkoitus on laajentaa hoitopol-
kuja mahdollisimman kattavaksi myös harvinaisemmille 
syöpämuodoille. Palveluprosessin mittareina ovat aika, hait-
tavaikutukset ja poikkeamat. Tuloksia seurataan potilas- ja 
työtekijäpalautteiden kautta, mutta olennaiset tekijät seuran-
nan kannalta ovat myös talous ja bränditunnettuus. 

”Henkinen hyvinvointi on potilaalle tärkeä ja hyvällä ympä-
ristöllä voidaan mielialaa kohottaa. Luonnonvalo, merelli-
nen ympäristö ja esimerkiksi vaihtuvat taidenäyttelyt tuke-
vat potilaan hyvinvointia ja viihtyisyyttä. Palvelumuotoilu 
alkoi jo 2007, kun Docrateen rakentaminen alkoi. Raken-
nuksen suunnittelu on lähtenyt palvelumuotoilusta. Potilas-
palvelukonsepti on oikeastaan palvelumuotoilun toinen vai-
he”, summaa Puurunen. 

RIIKKA FAGERHOLM



"Luovat alat 
ovat tehokkaita 
kehitystyössä, koska 
ne tarkastelevat 
asioita innovaatio-
näkökulmasta 
analyyttisen ja 
rationaalisen 
tarkastelun sijaan." 

ASIAKAS: Lahden kaupungin suun 
terveydenhuolto

TOTEUTTAJA: Lappeenrannan 
teknillisen yliopiston Lahti School of 
Innovation

HAASTE: Yläkouluikäisten 
peruuttamattomien vastaanottoaikojen 
vähentäminen ja hampaiden 
sairastumisen ehkäiseminen

TULOKSET: Tavoitteena muuttaa 
toimintatapoja kymmenen vuoden 
ajanjaksolla – konkreettiset tulokset 
saatavilla vasta tulevaisuudessa
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Hammashoidon rutiinit kyseenalaistuvat 
draaman avulla

Lahden kaupungin suun terveydenhuollossa suhtaudutaan 
ennakkoluulottomasti luoviin menetelmiin työtapojen ke-
hittämisessä. Vuonna 2008 käynnistynyt Hammaspeikko-
hanke jatkuu jo viidettä vuotta: kehitystyötä on toteutettu 
tutkimusperustaisen teatterin avulla. Mukana toiminnan ke-
hittämisessä on ollut Lappeenrannan teknillisen yliopiston 
Lahti School of Innovation.

Hammashoidon palvelukokonaisuus toimivammaksi

”Hanke sai alkunsa konkreettisesta tarpeesta: halusimme vä-
hentää yläkouluikäisten peruuttamattomien vastaanottoai-
kojen määrää sekä ennaltaehkäistä hampaiden sairastumista 
juuri yläkouluiässä. Suun terveydenhuollon 30 työntekijää 
ovat olleet mukana kehittämässä uusia työtapoja tutkimus-
perustaisen teatterin avulla. Hammashoidon ammattilaiset 
ja vastaanoton työntekijät ovat poistuneet mukavuusalueel-
taan ja dramatisoineet kohtauksia käytännössä”, kertoo vas-
taava ylihammaslääkäri Markku Mikkonen.

Hammaspeikossa kehitetään suun terveydenhuollon palvelu-
kokonaisuutta toimivammaksi niin asiakkaiden kuin hen-
kilöstön näkökulmasta. Molemmilta osapuolilta on kerätty 
hammashoitoon liittyviä tarinoita, jotka on kirjoitettu esit-
tävään muotoon ja esitetty lavalla.

Kehitystyö on saanut Lahden kaupungin suun terveyden-
huollon verkostoitumaan alan ammattilaisten kesken ja pe-
rustamaan erilaisille asiakkaille suunnattuja teemaryhmiä. 
Hammaspeikko-hankkeen kohteena ovat yläkouluikäisten 
ohella odottavat perheet, päiväkodit, toisen asteen opiske-
lijat ja tulevaisuudessa myös eläkeikäiset.

Uusia näkökulmia ongelmanratkaisuun

”Tutkimusperusteinen teatteri on organisaatioiden uudis-
tamiseen ja muutokseen kehitetty lähestymistapa”, kertoo 
menetelmän kehittäjä, aiheesta vastikään väitellyt projekti-
tutkija Anne Pässilä Lahden innovaatioyksiköstä. ”Luovat 
alat ovat tehokkaita kehitystyössä, koska ne tarkastelevat 
asioita innovaationäkökulmasta analyyttisen ja rationaali-
sen tarkastelun sijaan.”

ANNA KARI

Menetelmän rakenne ravistelee totuttuja ongelmanratkai-
sumalleja: se pakottaa hakemaan uusia toimintatapoja ja 
haastaa ajattelemaan toisin. Se huomioi moniäänisyyden 
– eri työtehtävien näkökulmat ja erilaisten asiakkaiden tar-
peet. Menetelmä konkretisoi, miten toimintatavat vaikutta-
vat omiin, arkisiin työtehtäviin.

”Tutkimusperustainen teatteri on vaivaton tapa saada nä-
kyväksi asioita sen sijaan, että hammashoidon henkilöstö 
istuisi esimerkiksi käyttäytymistieteiden luennolla. Tulos-
ten pohjalta olemme työstäneet prosessikuvauksen hyvästä 
vastaanottokäytännöstä ja toteuttaneet uuden viestintästra-
tegian”, kertoo Mikkonen.

Menetelmän avulla saatuja tuloksia hyödynnetään vä-
hitellen enemmän myös muiden suun terveydenhuollon 
asiakas ryhmien kanssa. Tavoitteena on luoda toimiva pal-
velukokonaisuus koko suun terveydenhuollon toimintaan. 
Tähtäimessä on pysyvä toimintatapojen muutos: tuloksia 
pyritään saamaan kymmenen vuoden ajanjaksolla.

 

TUTKIMUSPERUSTAISTA TEATTERIA  
SOVELLETTU MYÖS TEOLLISUUDESSA

Tutkimusperustaista teatteria on käytetty myös teollisuuden proses-
sien kehittämisessä Anne Pässilän johdolla. Metsäteollisuusyritys 
Stora Enson pakkaustehtailla Heinolassa ja Lahdessa haasteena oli 
myynnin ja tuotannon toimintojen siiloutuminen erilleen toisistaan. 
Kehitystyön tavoitteena oli auttaa eri työtehtävissä toimivaa hen-
kilöstöä ymmärtämään paremmin toistensa tarpeita ja sen myötä 
parantaa tuotannon laatua. Samankaltainen kehitysprojekti on to-
teutettu myös puunjalostusyritys Koskisen Oy:ssä.



”Ensin on löydettävä 
mekanismit fiktion 
turvaverkossa ennen 
kuin voidaan mennä 
ratkomaan todellisia 
tilanteita.”

TOTEUTTAJA: Simo Routarinne, 
Proimpro Oy ja Barbara Tint,  
Portlandin yliopisto

HAASTE: Vuorovaikutustilanteiden 
helpottaminen esimerkiksi johtamiseen, 
monikulttuurisiin työyhteisöihin tai 
sukupuolen välisiin eroihin liittyen

MENETELMÄ: Statusilmaisun 
työkalupakki eri vuorovaikutustilanteisiin
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Conflict Resolution ja Status Work – 
tieteelliset ja taiteelliset menetelmät kohtaavat 
kriisinratkaisun kenttätyössä

Kriisien ratkaisuun erikoistunut professori Barbara Tint 
Portlandin yliopistosta ja teatterilähtöisten menetelmien 
asiantuntija, Proimpro Oy:n toimitusjohtaja ja vuorovaiku-
tusmuotoilija Simo Routarinne ovat kiinnostuneita vuoro-
vaikutuksesta erilaisissa valta-asetelmissa. Routarinne on 
kirjoittanut aiheesta vuonna 2007 ilmestyneen kirjan Valta 
ja vuorovaikutus, joka käsittelee statusilmaisua. Nyt Tint ja 
Routarinne kehittävät yhteistyössä statusilmaisua kriisin-
ratkaisun välineeksi. Työ on vasta alussa: kaksikko luo kä-
sitteistöä, jossa tiede ja taide voivat kohdata. Se ei ole ihan 
helppoa. 

Statusilmaisun nelikenttä

Työn alla on nelikenttä, jonka muodostavat statusilmaisu, 
valta-asema, rank eli titteli ja esteem eli oma arvio. Status-
ilmaisu on sitä, mitä teet tai et tee vuorovaikutuksessa. Val-
ta-asemalla kuvataan erilaisia vastakkainasetteluja, kuten 
enemmistö – vähemmistö. Titteli merkitsee asemaa hierar-
kiassa: oletko opiskelija, valmistunut, iso pomo vai keski-
johdon edustaja. Neljäs kenttä esteem kuvaa omaa arviota 
omasta tittelistä – tai muista nelikentän osista. Työparin ta-
voitteena on tämän nelikentän käyttöönotto erilaisissa krii-
sien ratkaisutilanteissa kentällä.

Työ on vaiheessa, mutta jotain konkreettista on jo tehtykin. 
Tähän mennessä on pidetty kaksi työpajaa Applied Imp-
rovisation Network (AIN) -konferensseissa Kaliforniassa 
ja Lontoossa. Konferenssit ovat avoimia kaikille, jotka ovat 
kiinnostuneita improvisaation soveltamisesta organisaatioi-
den toimintaan. Paikalla on ollut monipuolinen yleisö imp-
rovisaation asiantuntijoita, työssäkävijöitä, liike-elämän ih-
misiä, fasilitoijia, valmentajia, tutkijoita yliopistoista sekä 
asiakasyritysten edustajia, jotka ovat kiinnostuneita erilai-
sista menetelmistä. 

Työkalupakki konfliktien käsittelyyn

Konferenssien työpajoissa keskityttiin toiminnallisten me-
netelmien harjoitteisiin. ”Hyöty tulee siitä, että tehdään si-
muloituja, improvisoituja harjoitteita kuvitteellisista kon-

fliktitilanteista”, tarkentaa Routarinne. ”Oikeastaan tämä 
menetelmä on hybridi improvisaatiosta ja forum-teatterista – 
myös tässä moderaattori toimii jokerina, joka ohjaa tilannet-
ta.” Routarinteellä on käytössään status games -korttipakka 
– työväline, jolla voi nopeasti opettaa statusilmaisun periaat-
teita, koska kortteihin on ladattu perustieto statusilmaisusta.
Harjoitteiden avulla etsitään keinoja, miten konflikti saatai-
siin ratkottua. Ilmaisu on välineenä tilanteissa, jotka etään-
nytetään todellisuudesta fiktiivisillä henkilöillä. ”Ensin on 
löydettävä mekanismit fiktion turvaverkossa ennen kuin 
voidaan mennä ratkomaan todellisia tilanteita”, Routarin-
ne täsmentää ja kuittaa, että oikeastaan kyseessä on matkan 
tekeminen kohti todellisen elämän tilanteita. 

Pidemmällä tähtäimellä, työparin tavoitteena menetelmän 
kehittämisessä on ongelmien ratkominen myös vakavissa 
kriisipesäkkeissä. Jo nyt on olemassa statusilmaisun työka-
lupakki sukupuolten välisten erojen käsittelyyn sekä moni-
kulttuuristen työyhteisöjen ja johtamisen kommunikaatio-
tilanteiden helpottamiseen – neutraalista työympäristöstä 
kohti voimauttavaa toimintatapaa. 

Statusilmaisulla päästään käyttäytymisen ytimeen

Statusilmaisun avulla voidaan tutkia käyttäytymisen todel-
lisia syitä. Sen avulla voidaan myös tutkia toisten käyttäy-
tymistä olemisena ja ehkä kokeilla toisenlaista olemisen ta-
paa itsekin. 

”Kysymys on jännitteiden purkamisesta ja joustavuuden li-
säämisestä. Poteroitumisen sijaan yritetään yhdessä löytää 
tie ulos stereotyyppisistä roolien rajoista”, Routarinne sum-
maa. ”Menetelmää voidaan käyttää myös itsetutkiskelun 
välineenä, koska ihmisellä on valta muuttaa ennen kaikkea 
itseään ja omaa käyttäytymistään.” 

Jollain aikajänteellä on syntymässä statusilmaisun työkalu-
pakki myös vakavien konfliktitilanteiden ratkomiseen akuu-
teilla kriisialueilla. ”Vielä on matkaa valmiiseen tuotteeseen, 
mutta parin vuoden sisällä voisimme päästä jo kentälle.” 
Työ on monimutkaista, kun toinen on tieteen ja toinen tai-
teen tekijä. 

RIIKKA FAGERHOLM



"Kun käyttää aikaa ja 
tekee töitä käsin, asiat 
jäävät alitajuntaan."  
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VTT 

Asiakas VTT on Pohjois-Euroopan suurin soveltavaa tutkimusta 
tekevä organisaatio, joka tuottaa monipuolisia teknologia- ja 
tutkimuspalveluja sekä kotimaisille että kansainvälisille 
asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Tilaaja, 
innovaatiotoiminnan kehityspäällikkö Päivi Mikkonen työskentelee 
sisäisen innovaatioprosessin kehittämisen parissa. Mikkonen on 
mm. vastannut VTT:n virtuaalisen ideointityövälineen, ITU-laarin 
kehittämisestä ja käyttöönotosta. 
vtt.fi

GRAPE ARTE

Palvelun tuotti Grape People Oy:n sisällä toimiva Grape Arte -ryhmä, 
joka kehittää organisaatioita, tiimejä ja yksilöitä taiteen, designin ja 
visuaalisen kulttuurin keinoin. Grape Arte koostuu asiantuntijoista, 
joiden osaamisessa yhdistyvät taide, liike-elämä, pedagogia ja 
fasilitointi. Grape Arten johtajana toimii Piritta Kantojärvi. 
grapepeople.fi

Käsillä tekeminen sopii insinööreille – 
Grape People auttoi VTT:tä organisaation 
uudistamisessa

Uuden tiimin käynnistäminen vuonna 2010 tarjosi teknolo-
giasta liiketoimintaa kehittävälle VTT:lle tilaisuuden hyö-
dyntää taidelähtöisiä työpajamenetelmiä. Tehtävä koski 
identiteetin kehittämistä ja tiimin integroimista VTT:n toi-
mintaan. Työ jatkui business development -toiminnon lan-
seerauksessa 2012. Liiketoiminnan kehittämisessä oli kyse 
sekä VTT:n omien että asiakkaiden hyödyksi tulevien käy-
täntöjen kehittämisestä.

Innovaatiotoiminnan kehityspäällikkö Päivi Mikkonen 
VTT:ltä istui Kaapelitehtaalla Outi Raatikaisen haastatel-
tavana 3.9.2012. Tarkoitus oli selvittää VTT:n kokemuksia 
sen yhteistyöstä myös taidelähtöisiä fasilitointimenetelmiä 
käyttävän Grape People Oy:n kanssa. VTT on valveutunut 
tilaaja, jossa tavanomainen fasilitointi hallitaan myös itse.

OR Mistä kiinnostus taidelähtöisiin fasilitointimenetelmiin 
sai alkunsa?
PM Tapasin Grape Peoplen Grape Arte -ryhmän johtajan  
Piritta Kantojärven konferenssissa, johon molemmat osallis-
tuimme. Taidelähtöisyys oli uutta. Osallistuin itse yrityksen 
fasilitointikurssille, josta sain lisätietoa. Tilaisuuden tullen 
halusin kokeilla VTT:llä toisenlaista lähestymistapaa ja luo-
tin Piritan fasilitointiosaamiseen.

OR Miten VTT:llä suhtauduttiin taidelähtöisten menetel-
mien tuomiseen omaan taloon? 
PM Pieniä ennakkoluuloja oli. Tarjouspyyntövaiheessa 
kuviteltiin, että henkilöstö joutuu “leikkimään ja laula-
maan”. Kun itse työpaja toteutui, kaikki menivät täysillä 
mukaan. Toinen tilaamamme työpaja oli ensimmäistä hiu-
kan lyhyempi. 

OR Kuinka hyvin taidelähtöinen tekeminen istui insinööri-
organisaatioon?
PM Diplomi-insinöörit ja tekniikan tohtorit ajattelevat 
konstruktiivisesti ja siksi käsillä tekeminen sopii heille mai-
niosti. Piritta oli valinnut meille luontaiset menetelmät. Ra-
kensimme ensimmäisessä työpajassa pahvikaupungin yh-
den päivän kuluessa ryhmätyönä. Päivä ja lopputulos olivat 
elämys kaikille. 

Ensin osallistujat rakensivat itseään kuvaavan talon, sitten 
rakennettiin tiimiä kuvaava osuus ja linkitettiin se koko 

VTT:n toimintaan. Yhteiset lammet, sillat ja muut kaupungin 
tilat kuvasivat esimerkiksi VTT:n toimistoja ja kansainvälisiä 
yhteyksiä. Päivästä ei puuttunut huumoriakaan!

OR Minkälaista palautetta saitte?
PM Osallistujien mielestä yhteisen kaupungin rakentami-
nen oli hyvä tapa käydä läpi isoja kehitysasioita. Kun käyt-
tää aikaa ja tekee töitä käsin, asiat jäävät alitajuntaan. Sanat 
ovat uuden asian rakentamisessa “kevyempiä” kuin uuden 
rakentaminen yhdessä symbolisesti.

OR Mitä tällaisen työpajan vetäjältä pitää voida odottaa?
PM Kaikki on kiinni vetäjän ammattitaidoista. Vetäjällä pitää 
olla kyky mennä syvälle asiakkaan tarpeisiin ja olla sisällä 
asioissa. Grape, fasilitointi ja taide ovat hyvä yhdistelmä! 

OR Mihin teidän mielestänne taidelähtöiset fasilitointi-
menetelmät sopivat?
PM Kyllä ne sopivat kaikenlaiseen kehittämiseen sekä pal-
velujen ja tuotteiden ideointiin. Tämmöisellä osaamisel-
la olisi kysyntää, jos olisi enemmän Grape Peoplen kaltai-
sia osaajia, jotka osaisivat myös myydä palvelujaan oikein. 
Olennaista on, että fasilitoija ymmärtää, mihin asiat ja 
tavoitteet liittyvät.

OUTI RAATIKAINEN



”Teatterimenetelmä 
toimi kuin 
lämmittelijänä; 
menetelmään 
rakennettu tapa puhua 
asioista toi tärkeät asiat 
luonnollisesti esiin.”   

ASIAKAS: Turun ammattikorkeakoulun 
Taideakatemia
 
TOTEUTTAJA: TheatreWorks

HAASTE: TKI-toiminnan kehittäminen 

TAVOITE: Uudistetun TKI-
organisaatiorakenteen vahvistaminen 
koko organisaatiossa

TOTEUTUS: Forum-teatteri  
-seminaaripäivä tutkimusryhmän 
johtajille
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Turun ammattikorkeakoulussa oli käynnistetty muutos or-
ganisaation TKI-toiminnoissa. Tutkimus- ja kehitysjohtaja 
Ursula Hyrkkänen pohti, miten saisi organisaation työn-
tekijät tukemaan uutta TKI-rakennetta. Hän toivoi luovaa 
ja yllätyksellistä tapaa saattaa alkuun organisaation uudis-
tus. Inspiraatio tuli Taideakatemian kehittämispäivillä, jos-
sa Theatreworksin teatteriryhmä esitteli Forum-teatteri-
menetelmää työyhteisön peilinä. 

Turun ammattikorkeakoulun TKI-toiminta on ollut jo 8 vuot-
ta kehittymässä. Uudistetussa rakenteessa TKI-toiminta on 
jaettu pienempiin tutkimusryhmiin, jotka tukisivat koulun 
kunkin tulosryhmän näkökulmia, eli neljää T:tä: Tekniik-
ka, Talous, Terveys (& hyvinvointi) ja Taide (& hyvinvoin-
ti). Hyrkkänen ymmärsi, että uudistusta oli tärkeää käsitellä 
muutoksen alaisten työntekijöiden kanssa: ”Oli vahva tar-
ve keskustella siitä, mitä ammattikorkeakouluun tuotu uusi 
toimintatapa, tutkimusryhmät, käytännössä tarkoittaa työn-
tekijöille”, Hyrkkänen toteaa. 

Hyrkkänen innostui Forum-teatterimenetelmästä saades-
saan siitä Theatreworksin näytteen aiemmassa, Turun Taide-
akatemian (yksi ammattikorkeakoulun tulosyksiköistä) 
kehittämispäivässä: ”Tämä on kuin laboratorio, jossa tar-
kastella toimintaamme”. Forum- teatterityöpaja päätettiin 
järjestää tutkimusryhmien vetäjille ja muulle henkilöstölle.

Teatterimenetelmästä piristysruiske 
muutokseen

KRISTINE MATILAINEN

Seminaaripäivälle Theatreworks rakensi Forum-teatteri-
esityksen Satu-Mari Janssonin (TheatreWorks) tekemien 
työntekijähaastatteluiden pohjalta. Janssonin ja näytteli-
jöiden johdolla työpajassa käsiteltiin tutkimusryhmien ny-
kytilaa ja tulevaisuutta. Työpajassa katsottiin kohtauksia, 
joita purettiin koko ryhmällä. Lisäksi tutkimusryhmien toi-
mintaan ideoitiin ratkaisuja pienryhmissä. Vaikka Forum- 
työpaja olikin kestoltaan alle työpäivän mittainen, koettiin 
se intensiiviseksi ja rankaksikin. Yleisvire oli kuitenkin po-
sitiivinen. 

Yksi työpajaan osallistuneista, tutkimus- ja kehitys päällikkö 
Liisa-Maria Lilja-Viherlampi summaa menetelmää näin: 
”Teatterimenetelmä toimi kuin lämmittelijänä; menetelmään 
rakennettu tapa puhua asiois ta toi tärkeät asiat luonnollisesti 
esiin.” Menetelmän avulla päästiin nopeasti käsiksi olennai-
simpiin aiheisiin: ”Oikea taso, jolla pohtia asioita, rakentui 
teatterimenetelmän avulla. Menetelmä tarjosi myös otteen 
osallistu jien mieltä askarruttaneisiin kysymyksiin.” Vaikka 
hämmästystä ja vastarintaa oli muutoksen edessä ollutkin, 
Forum-päivä tarjosi piristysruiskeen koko prosessille: ”Häi-
rityksi tuleminen on oppimisen edellytys. Ei kukaan muutu, 
jos ei häntä häiritä”, Lilja-Viherlampi toteaa. 

Kaiken kaikkiaan koulun tutkimusryhmätoiminta on men-
nyt harppauksia eteenpäin. Forum-työpaja oli sikäli merki-
tyksellinen, että se tuki myös organisaa tion tavoitetta saa-
da tutkimustoimintaa yhteisöllisemmäksi. Lilja-Viherlampi 
kertoo esimerkiksi, että työilmapiiri Taideakatemiassa on 
parantunut.



”Taiteen tapa on ideoiden kokeilu. Loppu-
tulos siintää tekijän mielessä, mutta matka 
sinne on hakemista ja etsintää. Useimmiten 
se onkin hieman erilainen kuin mitä  
taiteilija lähti tekemään.”  
–Pekka Korhonen

”Ajatus käyttää taiteen keinoja liike- elämän  
kehittämiseen on erinomainen idea ja hyödylli-
nen. Metodilla vaikutetaan ihmisten tunteisiin ja 
ajatteluun, menetelmä ei ole perinteinen, vaan 
vaatii uskoa ja rohkeutta myös yritysjohdolta”  
–Tapio Leinonen


