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Tähdenlento vai kiintotähti – minkälainen 
mobiilipalvelu jää päivittäiseen käyttöön?

Sovelluskaupat pursuavat jo entuudestaan erilaisia 
palveluita ja uusia tulee kuin liukuhihnalta. Miksi 
jotkut päätyvät jokapäiväiseen käyttöön ja toisten 
osalta kokeilu jää yhteen kertaan? Vastaus on yhtä 
yksinkertainen kuin hyvin tehdyn sovelluksen käyt-
töliittymä.

Hyvä palvelu… 
1. …ratkaisee jonkin ongelman
Ongelma voi olla sellainen, joka on jo entuudestaan 
tiedossa. Tai vielä parempi on, jos palvelu helpottaa 
sellaisten asioiden hoitamista, joita et edes pitänyt 
hankalana aiemmin. 

2. …yllättää positiivisesti
Kuten yllä tulikin jo todettua, paras palvelu aihe-
uttaa ahaa-elämyksen: ai tämän voi tehdä näinkin, 
onpa mukavaa.

3. …on helppo käyttää
Tämä on oikeastaan edellytys kahdelle ensimmäi-
selle, sillä mihinkään ei mene hermot niin nopeasti 
kuin huonosti toimivaan palveluun. Jos käyttöko-
kemus ei ole sujuva, ei palvelusta ikinä tule osa 
arkea.

Nämä kriteerit yritämme pitää mielessä, kun kehi-
tämme S-Pankin ja S-ryhmän palvelut yhdistävää 
S-mobiili-sovellusta. Palvelun suosiosta päätellen 
olemme onnistuneetkin tavoitteessamme: S-mo-
biili on yksi Suomen ladatuimpia sovelluksia, sitä 
käytetään miljoonia kertoja kuukaudessa ja käyttä-
jien tyytyväisyys on huippuluokkaa. 

S-mobiili mukana matkassa 
koko päivän
Mikä S-mobiili sitten oikein on? Sen käyttöä arjessa 
kuvaa ehkä parhaiten kuvitteellisen asiakkaamme 
Matin päivä.

Matti on 41-vuotias insinööri, joka monen muun 
suomalaisen tapaan käyttää aikansa mieluiten hä-
nelle tärkeisiin asioihin. Oma perhe, työ ja harras-
tukset ovat etusijalla. Matti haluaa, että arkiset 
asiat kuten kaupassakäynti, tankkaus ja laskujen 
maksaminen hoituvat helposti ja nopeasti. 

Eräänä tavallisena arkiaamuna Matti huomaa 
työmatkalla, että polttoaine alkaa loppua. S-mo-
biilista löytyvä ABC-mobiilitankkaus auttaa Mattia 
navigoimaan lähimmälle ABC-asemalle. Asemalla 
Matti ajaa S-mobiilin osoittamalle vapaalle mitta-
rille ja avaa mittarin muutamalla kännykän näp-
päyksellä. Tankkauksen lopuksi maksu veloitetaan 
automaattisesti mobiilitankkaukseen rekisteröidyl-
tä luottokortilta. Tankatessa Matti muistelee aikaa, 
jolloin pakkaskelillä sormet palellen piti näpytellä 
korttiautomaattia. Ei ole paluuta vanhaan.

Lounastauolla Matti käy ostamassa eväitä S-
Marketista. Hän on aktivoinut S-mobiilin sähköinen 
kassakuitti -palvelun, joten kuitti ostoksista menee 
suoraan S-mobiilin kuittiarkistoon. Kuinkakohan 
monta kilometriä kuittipaperia säästyy vuodessa?

Iltapäivällä Matin poika on menossa elokuviin 
kavereidensa kanssa, mutta rahat ovat lopussa. 
Pienen neuvottelun jälkeen Matti avaa S-mobiilin 
pankkiosion ja siirtää pojan tilille rahaa. Samalla Matti 
tarkastaa omistamiensa S-Säästörahastojen arvon ja 
ilahtuu: rahastoon siirretty Bonus on poikinut kivasti.
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Illalla kotona odottaa paikallisen urheiluseuran 
lasku. Pieni seura lähettää laskut vielä kirjeenä, jo-
ten helpoiten laskun maksu käy lukemalla laskun 
viivakoodi saman tien S-mobiililla.

Helppoutta ja hyötyä
Näiden esimerkkien lisäksi S-mobiilista löytyy pal-
jon muutakin. Matin ja muiden iloksi olemme tuo-
massa S-mobiiliin vuoden 2017 alkupuolella myös 
paljon uutta. 

Perinteiset pahvitunnukset pääsevät pian ansai-
tusti paperinkeräykseen, kun kirjautuminen esimer-
kiksi verkkopankkiin onnistuu helposti tunnusluvulla 
tai sormenjäljellä. Samoihin aikoihin lanseeraamme 
S-mobiiliin myös Siirto-palvelun, jossa rahan siirtä-
minen tililtä toiselle onnistuu kännykällä reaaliajassa 
ja pelkän puhelinnumeron perusteella.

S-mobiilissa konkretisoituu S-Pankin tavoite 
tuoda helppoutta ja hyötyä asiakkaidemme arkeen.  
Mikä sitouttaisi asiakkaita paremmin kuin jatku-
vasti matkassa mukana kulkeva ja monissa arkipäi-
vän asioissa auttava palvelu.

Juha Raumolin  
Johtaja, Digitaaliset kanavat ja kehitys  

S-Pankki
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Rakentamassa #UuttaStockaa

Stockmann tunnetaan hyvästä palvelustaan. Jo 
pitkään palautuksia on voinut tehdä ilman kuit-
tia, joulukinkun on voinut varata etukäteen, lah-
keen lyhennykset ovat hoituneet saman katon 
alla ja tuotevalikoimaa on riittänyt. Stockmannia 
on pidetty edelläkävijänä kehityksessä, sillä jo 
1930-lähtien se on tuonut uusimmat tuulet maa-
ilmalta Suomen markkinoille. Parikymmentä vuot-
ta sitten kukaan ei unelmoinut, että myyjä tietäisi 
minkä paidan ostit viimeksi ja pystyisi nopeasti 
auttamaan siihen sopivan hameen löytämisessä. 
Tai että asiakaspalvelija olisi täysin perillä kaikista 
käänteistä, jotka liittyvät tuotteen palautukseen tai 
reklamaatioon. Maailma on muuttunut ja nyt tämä 
kaikki on arkipäivää asiakkaalle.

Kun menee hyvin, käy usein niin että unohdu-
taan fiilistelemään tilannetta. Taputellaan kaveria 
olkapäälle ja todetaan, että miksi korjata tai ke-
hittää mitään, kun mikään ei ole rikki. Toisaalta, 
jokaiseen uuteen asiaan ei ole myöskään suora-
nainen pakko tarttua edes silloin kun muut niin 
tekevät, sillä vasta pieni osa asiakkaista kaipailee 
jo jotain uutta. Hiljalleen ohi menevään junaan 
hyppää ensin muutama ja sitten kiihtyvällä tah-
dilla yhä useampi asiakas. Tuohan teknologinen 
kehitys mukanaan laajempaa valikoimaa, uuden 
tyyppisiä palveluja ja jopa halvempaa hintaa, kun 
taustalla asiat tapahtuvat jouhevammin. Kun juna 
alkaa olla riittävän kaukana, käy yllättäen niin, että 
myynti kääntyy laskuun, eikä nouse edes näyttä-
villä markkinointikampanjoilla. Tähän tilanteeseen 
Stockmann ajautui pari vuotta sitten; emme pys-
tyneet vastaamaan siihen, mitä asiakkaat halusivat 
ja meiltä odottivat 

Vaikka kehityksen kärkipäästä tipahtaminen on 
haasteellinen tilanne, voi siitäkin löytää jotain hy-

vää. Nyt on mahdollista harpata muutaman kehi-
tysvaiheen yli suoraan nykyajan ytimeen ja siirtyä 
asiakasrajapinnassa saman tien työkaluihin, jotka 
kehittyvät myös ilman, että yksinomaan itse niitä 
kehitämme. Stockmannilla on tehty paljon tausta-
töitä, ja se ei välttämättä näy asiakkaalle heti. Toki 
myös sen piilossa olevan toiminnan on toimittava, 
jotta ostokokemus olisi onnistunut, markkinointi ei 
tuntuisi häiritsevältä ja palvelu hitaalta tai pom-
pottelevalta. Meidän pitää nyt osata tehdä ratkai-
suja, joilla muutokset tehdään nopeasti, riittävän 
kustannustehokkaasti ja kestävästi. Pitää myös 
uskaltaa luopua asioista ja analysoida, missä on 
lähdetty väärään suuntaan, vaikka tarkoitus olisi 
ollutkin hyvä. 

Nyt olemme kuitenkin siinä vaiheessa, että 
voimme jo hieman raottaa verhoa ja kertoa teke-
misistämme. Olemme siirtymässä aikaan, jolloin 
pystymme hyödyntämään dataa aiempaa parem-
min ja siten myös palvelemaan asiakkaitamme 
paremmin. Oikea-aikaisesti kohdennettu markki-
nointi tuottaa parempia tuloksia kuin massapos-
titukset ja tiedämme, että vegetaristi ei ilahdu 
joulukinkkutarjouksesta. Otamme koko ajan aimo 
askeleita eteenpäin mutta vielä meillä on hiukan 
matkaa siihen, että pääsemme kysymään asiakkaan 
preferensseistä niin että, asiakkaan toiveet ovat 
kestävästi myös jatkossa hyödynnettävissä. Matka 
#uuttastockaa kohden on kuitenkin jo aloitettu ja 
kehitystä tapahtuu koko ajan.

Matkan varrella talkoisiin on liittynyt mukaan 
uusia ihmisiä, jotka näkevät myllerryksen positii-
visena ja houkuttelevana mahdollisuutena päästä 
rakentamaan aivan uudenlaista Stockaa ja asiakas-
palvelukulttuuria. Useampaa lapiota siis heilutel-
laan jo ahkerasti eri puolilla organisaatiota.



75

STOCKMANN

Uuden teknologian avulla kuromme matkaa 
nopeammin kiinni ja näkyviä muutoksia tulee 
hiljalleen ulos. Kun montaa uutta asiaa rakenne-
taan yhtä aikaa, eivät ensimmäiset uudet ratkai-
sut vielä ole lopullisia versioita. Hyviä esimerkkejä 
ovat syksyllä lanseeratut uudet Hullujen Päivät ja 
stockmann.com -verkkokaupat. Ne edustavat en-
simmäistä vaihetta ja kauppojen kehittämistä jat-
ketaan koko ajan. Jatkossa uusia toiminnallisuuksia 
tuodaan tuotantoon heti niiden valmistuttua.

Voimia antaa asiakkaiden aito halu nähdä 
Stocka maailmankartalla vielä tulevaisuudessakin. 
Olemme globaalistinkin vertailtuna varsin etuoi-
keutetussa asemassa sen suhteen, että niin moni 
asiakkaamme toivoo Stockan pelastuvan. En ole 
muualla kuullut sellaisista aloitteista, jossa asiak-
kaat itse haluavat pelastaa oman kauppansa. Pe-
lastakaa Stocka -hanke ja sen kommentit ovat kuin 
yhdistelmä eväsruisleipää ja kannustavaa olalle ta-
putusta lapion varteen. Ne myös toimivat samalla 
osuvana muistutuksena siitä, miksi me tätä kaikkea 
teemme: ihmisiä, eli business-kielellä asiakkaitam-
me varten. 

Terhi Tuuna 
Head of Customer & Loyalty 

Stockmann
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Olympiastadionin uusi CRM-
järjestelmä kerää muistot talteen

Lähes 80-vuotiaan Olympiastadionin historiaan 
mahtuu lukuisia tarinoita. Haave omasta stadio-
nista eli suomalaisten ajatuksissa jo ennen ensim-
mäisenkään peruskiven muuraamista.

“Suomalaisilla alkoi jo itsenäistymisen vuosina 
elää haave omasta stadionista. Itse asiassa Olym-
piastadion on kirjattu historiankirjoihin yhdeksi 
Suomen itsenäisyyden symboliksi”, kertoo Olym-
piastadionin markkinointijohtaja Marju Paju. 

Itsenäisyyden juhlavuonna Olympiastadion on 
rakennustelineiden verhoama. Remontin valmis-
tuttua tutulla paikalla tulee kohoamaan nykyaikai-
nen monitoimistadion, joka toimii myös kansain-
välisten tapahtumien näyttämönä.

Kasvun tueksi CRM-järjestelmä
Rakennuksen lisäksi päivittämisen kohteena ovat 
järjestelmät. 

“Huomasimme jo viimeisenä toimintavuonna, 
että toiminnan laajentuessa tarvitsemme uuden 
asiakkuudenhallintajärjestelmän. Koska kiinteistö 
oli kuitenkin tullut käyttöikänsä päähän ja Stadion 
sulkeutui uudistamisen ajaksi, päätimme kartoittaa 
tulevia tarpeita hallitusti vaihe kerrallaan”, Paju 
taustoittaa. 

Kokonaisuudessaan järjestelmäprojekti jakautuu 
kahteen vaiheeseen, joista ensimmäinen on nyt 
käynnissä. 

“Tässä vaiheessa CRM-toiminto tulee Suuren 
stadionkeräyksen lahjoittajarekisteriin. Sen kautta 
lahjoittajia voidaan tarvittaessa kontaktoida lahjoi-
tukseen liittyvissä asioissa”, Paju täsmentää. 

Ensimmäisen vaiheen kumppanina 
Accountor Enterprise Solutions
Projektin ensimmäisen vaiheen kumppaniksi vali-
koitui Accountor Enterprise Solutions. 

“Accountor Enterprise Solutions on ollut muka-
na matkassa jo useamman vuoden ajan Pro Stadi-
on -kumppanina. He ovat olleet kanssamme nos-
tamassa Olympiastadionia uuteen kukoistukseen jo 
pitkään”, Paju kertoo. 

Pro Stadion -kumppanuuden myötä Stadionin 
vanhat tilat ovat tulleet tutuksi myös Accountor 
Enterprise Solutionsille. 

“Erityisesti mieleen on jäänyt esittelytilaisuus, 
joka järjestettiin Suomen maajoukkueen pukuhuo-
neessa. Asiakkaat istuivat samoilla penkeillä kuin 
artistit Bruce Springsteenistä Madonnaan, ja siellä 
puhuttiin HR-asiaa. Täytyy nostaa hattua sille, että 
he ovat uskaltaneet käyttää Stadionia asiakastilai-
suuksissa eri tavalla kuin yksikään yritys aikaisem-
min”, Paju muistelee nauraen. 

Toinen vaihe käyntiin 2018
Projektin toinen vaihe käynnistyy remontin loppu-
vaiheessa. 

“Kun remontin valmistuminen lähestyy vuonna 
2018, ryhdymme vahvemmin myymään ja mark-
kinoimaan uuden Stadionin toimintaa. Haluamme 
olla edelläkävijä monellakin eri tapaa ja löytää sel-
laisia ratkaisuja, joita ei ole Euroopan stadioneilla 
tehty. Tavoitteenamme on nostaa asiakaspalvelu 
parhaalle mahdolliselle tasolle. Lähdemme siitä 
ajatuksesta, että rakennamme kaikille Stadionilla 
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vieraileville mahdollisimman hyvän kokemuksen”, 
Paju valottaa. 

Myös Stadionin ympärivuotiseen käyttöön pa-
nostetaan entistä enemmän. 

“Esimerkiksi Stadionin tornissa ja Urheilumu-
seossa on vuosittain käynyt yhteensä lähes 100 
000 vierailijaa. Haluammekin tarjota vierailijoille 
ympärivuotisia Stadion-elämyksiä, olivat ne sitten 
suurtapahtumia, uuden ravintolamaailman bruns-
sivierailuja tai kesäretkiä torniin”, Paju kertoo.

Tarinat talteen
Ennen uuden aikakauden alkua on hyvä hetki 
kääntää katse menneeseen. Lahjoitusten lisäk-
si Suuressa stadionkeräyksessä kerätään talteen 
myös Stadioniin liittyviä muistoja ja tarinoita men-
neiltä vuosikymmeniltä.

“Kaikki Suuren stadionkeräyksen yhteydessä 
kerätyt tarinat talletetaan CRM-järjestelmään. Jär-
jestelmään muodostuu tarinapankki, jota tulemme 
hyödyntämään tulevaisuudessa. Haastan kaikki 
Accountor Enterprise Solutionsin yhteistyökump-
panit mukaan keräykseen. Tulkaa mukaan mahdol-
listamaan suuria elämyksiä kaikille suomalaisille ja 
tuleville sukupolville”, Paju päättää.

Lahjoituksen voit tehdä osoitteessa:
www.stadion.fi/lahjoita 

Sampo Suomalainen 
Markkinointijohtaja 

Accountor Enterprise Solutions Oy
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Muutto on ajankohta, joka saa kuluttajan osta-
maan. Muuttajan on päivitettävä nykyisiä palve-
lusopimuksiaan, kuten sähkösopimus ja kotiva-
kuutus, mutta hankittava myös uusia tuotteita ja 
palveluja. Uusi koti sisustetaan eri tavalla ja isom-
paan olohuoneeseen ostetaan hienompi televisio. 
Asuinalueen muuttuessa vaihdetaan yleensä myös 
ruokakauppaa ja kuntosaliketjua.

Vuosittain 980 000 suomalaista eli noin 700 000 
taloutta muuttaa. Luku tarkoittaa 15 prosenttia 
Suomen väestöstä. Monelle toimialalle tämä osa 
väestöstä on tärkein markkinoinnin kohderyhmä. 
Kohderyhmän tavoittamisen lisäksi muuttajille olisi 
vielä osat tava markkinoida oikealla tavalla,  sopi-
valla hetkellä sekä te hokkaan kanavan kautta.

Auta muuttajaa kiireen keskellä
Muutto aiheuttaa lähes jokaiselle stressiä, jolloin 
ei välttämättä muisteta, mitä kaikkea muutossa on 
otettava huomioon. Tuntemattomalle asuinalueelle 
muuttavia kiinnostavat erityisesti myös alueen pal-
velut. Postin muuttajatutkimuksen mukaan yli 50 
% muuttajista haluaisi saada tarjouksia tai tietoa 
lähikaupaltaan, kaupungin palveluista tai lähialu-
een liikuntapalveluista. 

Muuttajille suunnattua markkinointia tulisikin 
lähteä miettimään palveluna mainonnan sijaan. 
Muuttaja saattaa jopa odottaa, että yritykset ot-
tavat häneen proaktiivisesti yhteyttä ja helpottavat 
palvelujen ostamista uuteen kotiin. Sähköyhtiön 
soitto tai kauppakeskuksen lähettämä tervetulotoi-
votus alennuskuponkeineen koetaan tällöin omaa 
arkea helpottavana ja auttavana palveluna, johon 
suhtaudutaan suopeammin kuin mainontaan ylei-
sesti.

Panosta nykyisiin asiakkaisiisi
Muutto on iso mahdollisuus monen eri alan yrityk-
selle hankkia uusia asiakkaita. Tehokasta uusasia-
kashankintaa tehtäessä on kuitenkin muistettava, 
että muuttaessa myös nykyiset asiakkaasi vertai-
levat eri palveluntarjoajia ja ovat alttiita vaihta-
maan kilpailijalle. Kaikki alan yritykset tavoittelevat 
samoja muuttajia, mutta nykyisellä palveluntarjo-
ajalla on yleensä etulyöntiasema kilpailussa. Asi-
akkaille on myös helpompaa lisämyydä yrityksen 
muita palveluja muuttotilanteessa. Panosta siis 
asiakaspitoon ennakoimalla asiakkaidesi tarpeita 
ja helpottamalla sopimuksen siirtämistä uuteen 
osoitteeseen.

Löydä oikea hetki ja kanava juuri 
sinun palvelusi markkinointiin
Kohderyhmän osuvuus on tärkeää, mutta sen li-
säksi muuttaja tulee tavoittaa oman tuotteen tai 
palvelun kannalta otollisimpana hetkenä. Koti-
vakuutus ostetaan yleensä ennen muuttohetkeä, 
mutta sisustustavaroita saatetaan alkaa miettiä 
vasta uuteen kotiin asetuttua. Lisäksi erilaisista 
tuotteista tai palveluista halutaan tietoa eri tavalla. 
Sähkösopimuksesta jutellaan mieluusti henkilö-
kohtaisesti yrityksen edustajan kanssa, mutta huo-
nekaluja katsotaan kuvastoista ennen kauppaan tai 
verkkokauppaan siirtymistä.

Kuten markkinoinnissa yleensäkin, kanavavalin-
nassa on tärkeää tuntea kohderyhmä. Muuttajille 
markkinoitaessa on yksinkertaisinta tuntea nykyi-
set asiakkaat ja tavoitella samankaltaisia kuluttajia 
muuttajien keskuudesta. Kätevä tapa saada tietoa 
nykyisistä asiakkaista on profiloida oma asiakasre-
kisteri. Profiili kertoo, mitkä ominaisuudet asiakas-

Markkinointi muuttajille on 
parhaimmillaan palvelua
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rekisterissä korostuvat. Esimerkiksi jos asiakkaana 
on paljon nuoria, voidaan uusia asiakkaita hankkia 
verkkomainonnan kautta, kun taas ruuhkavuosia 
elävän perheenäidin huomion voi saada helpom-
min soittamalla.

Lopuksi
Muuttajamarkkinoinnissa, kuten muussakin mark-
kinoinnissa kohderyhmän tunteminen sekä mark-
kinoinnin konteksti, eli oikea viesti oikeaan aikaan 
ja oikeille ihmisille, on erittäin tärkeää. Parhaim-
millaan kyse on palvelusta, joka tuottaa muuttajille 
selvää lisäarvoa säästyneenä aikana sekä tiedon 
saannin ja asioinnin helppoutena. Kokeilemalla tie-
dät, mikä on tehokkainta juuri sinun tuotteesi tai 
palvelusi markkinointiin. Inka Touru 

Tuotepäällikkö 
Posti
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Uusia näkökulmia, uusia ratkaisuja 
– LEGO® SERIOUS PLAY®

“Ihmisestä voi oppia enemmän leikkimällä yhdessä 
tunnin kuin keskustelemalla koko elämän“  – Plato 

Havainnoin taannoin menestyviä organisaatioita, 
dynaamisia itseorganisoituvia tiimejä sekä heidän 
työskentelytapojaan. Siitä se sitten lähti...Post-it 
lappurumba jäi hetken huumaksi, mutta ajatus 
ihmisläheisestä tavasta tehdä töitä tiimissä, jos-
sa jokaista jäsentä kunnioitetaan, kuunnellaan ja 
tuetaan jäi elämään. Tiimin kollektiivinen äly luo 
jotakin sellaista mihin kukaan ei yksin pysty ja on 
mahtavaa, että sen simulointiin on kehitetty uu-
denlaisia luovia työkaluja. Samoja työkaluja voi 
hyödyntää myös henkilökohtaiseen kehitykseen. 
Olen saanut tänä vuonna energiaa arkeen pienistä 
punaisista Lego-lipuista, joilla priorisoidaan mikä 
on juuri minulle tärkeää, mistä en voisi luopua, en-
kä ole yksin. ”Ajattelua vaativassa työssä irtaantu-
minen omista rutiineista on avain uusien ideoiden 
ja avausten luomiseen. Yksi mielenkiintoisimmista 
kokeilemistani on ollut Lego Serious Play-menetel-
mä”, toimitusjohtaja Hanna-Mari Tuovinen, Acti-
veInspire. 

Mitä on Serious Play? 
LEGO® SERIOUS PLAY® on innovatiivinen ja radi-
kaali prosessi, jonka avulla parannetaan organi-
saation tai yhteisön toimintaa rakentaen yhdessä 
abstrakteja malleja legopalikoista. Legoista ra-
kennetut symboliset mallit toimivat keskustelun 
pohjana, jonka avulla jaetaan tietoa ja ratkaistaan 
ongelmia. Legot tukevat luovaa ajattelua ja niiden 
avulla löydetään uniikkeja ratkaisuja. Kaikki osallis-
tuvat kuunnellen, keskustellen ja Legoja rakentaen. 
Intensiivinen yhdessä työskentely on mieleen-
painuva kokemus, puhumattakaan vaikutuksista, 
joita se saa aikaan. Serious Play –tekniikan avulla 
on helpompaa ottaa pöydälle myös vaikeita asioita 
ja keskittyä asioihin ratkaisulähtöisesti menemät-
tä henkilökohtaisuuksiin. Se auttaa kehittämään 
myös tiimin sisäistä kommunikaatiota, löytämään 
haasteiden perimmäisiä syitä ja innovatiivisia rat-
kaisuja. Huumori kukkii, vaikka käsitellään han-
kaliakin asioita. Tekniikka auttaa osallistamaan, 
tuomaan jokaisen oman panoksen ratkaisuun sekä 
sitouttaa tiimi tehtyihin päätöksiin. 
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Tarinoita ja ratkaisuja
Massiivisimpia Segmenton fasilitoimia projekteja 
on ollut Stora Enson Lego Serious Play -työpaja-
sarja, johon osallistui 550 henkeä eli Forsin tehtaan 
koko henkilöstö. Osallistujat kommentoivat koke-
musta mm. näin:
• Löysimme helposti ja nopeasti yhteisiä ratkai-

suja
• Ajatuksistamme tuli konkreettisia ja selkeitä
• Olin aluksi tosi skeptinen, mutta tämähän toimi 

tosi hyvin. Löysimme nopesti yhteisen sävelen. 
On helpompaa ymmärtää kokonaisuus, kun se 
on pöydällä visuaalisena rakennelmana. 

Mieleenpainuvia kokemuksia
Brändinrakentajien sessioista mieleenpainuvin 
oivallus oli itselle osallistujan tarina, jossa haas-
teet sulivat mahdollisuuksien siniseksi mereksi, 
kun asiaa katseli analyyttisesti tarpeeksi mones-

ta näkökulmasta ja käänsi lopuksi koko mallin 
ylösalaisin.”Sessio oli mielenkintoinen ja ajatuksia 
herättävä. Pidin käsinkosketeltavasta lähestymi-
sestä asioihin ja tarinoista, jotka alkoivat virrata 
tekemisen kautta”, Timo Paasonen, Fazer Food Ser-
vices, Head of Solution and Business Development.

Normaalisti käytämme työssä rationaalista, 
loogista päättelykykyä. Legoja rakentaessa kädet 
aktivoivat myös alitajunnan syvimmät syöverit ja 
löydämme ihan uudenlaisia ratkaisuja, joita emme 
tienneet tietävämme. Visuaalisissa malleissa pidän 
erityisesti siitä, että ne auttavat kokeilemaan, tes-
taamaan ja toteuttamaan asioita saman tien käy-
tännössä ainakin strategian ja ajatuksen tasolla. 
Yksi aksel lähempänä arjessakin toimeen tarttumi-
seen, pienin askelin isoja tavoitteita kohti. Palvelu-
muotoilijoille tämä on tuttua kauraa mutta uppoaa 
myös johtoryhmätyöskentelyyn ja strategioiden 
simulointiin. ”Tämä toimi todella hyvin keskustelun 
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kirvoittajana. Tekniikka vei teoriaa ja strategioita 
käytännön tasolle ja konkretisoi asioita nopeas-
ti”, Monica Uusiniemi, DearCustomer Design Oy, 
Service Designer. ”Työpaja muistutti, kuinka käsit-
täminen on todellakin käsityötä. Konkreettisesti 
rakentamalla rakentaa myös omaa ajatustaan. 
Lego Serious Play yhdistää prototypoinnin ja tari-
nankerronnan innostavalla ja tehokkaalla tavalla, 
jonka takaa laadukas fasilitointi”, Teija Hakaoja,  
SilverPlanet, Lead Designer

Miksi se on juuri nyt niin suosittua?
Monimutkaiset ongelmat vaativat uudenlaista lä-
hestymistä. Markkinatilanteessa, jossa kasvua on 
haettava uusin keinoin kyseenalaistaen nykyisiä 
toimintatapoja tarvitaan luovia ja strategisia me-
todeja, jotka tuovat ihmisten potentiaalin ja hil-
jaisen tiedon esiin. Serious Play tukee rakentavaa 
kritisointia ja toisinajattelua. Siksi se on suosittua 
juuri nyt, sertifioituja fasilitaattoreita on 75 maas-
sa jo yhteensä 4900, joista kolme Suomessa.

Lisätietoa: www.seriousplay.fi
www.youtube.com/watch?v=QfFGcJtleu4&sns=em
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