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TIIVISTELMÄ 

Tutkimuksessa tarkastellaan Lukuinto-ohjelmaan osallistuneiden pilottiryhmien kehittä-

miä toimintamalleja tuotenäkökulmasta. Toimintamalleihin sovitetaan formaatin mallia. 

Formaatti on tuote, joka on tuttu tv-ohjelmista tai formalisoiduista asiantuntijapalve-

luista. Tutkimuksen päämääränä on lisätä tietoa formaatin käyttöalueesta ja erityispiir-

teistä koulujen kontekstissa jaeltavana tuotteena. Tutkimus on mallia täsmentävä tuote-

tutkimus, jossa on tarkoitus tunnistaa ja hahmottaa tuotteita sekä kerätä mallin täsmen-

tämiseksi tietoa tuotteiden kontekstissa vaikuttavista asioista. Tuotenäkökulma perustuu 

formaattien ja tuotteen elinkaaren hallinnan teoriaan. Aineistona ovat kolmen pilottiryh-

män haastattelut sekä heiltä saatu dokumentaatio. Aineisto on analysoitu teorialähtöi-

sesti. 

 

Tutkimuksen tuloksena on joustavasti dokumentoitava formaatin malli. Täsmennetyssä 

mallissa on ideana, että sitä voi soveltaa joustavasti lisäämällä ja tarkentamalla tuotteen 

elementtejä. Mallissa otetaan huomioon kontekstin dokumentointi- ja innovaatiotavat, 

multimodaalisen viestinnän vaikutus opettamisen dynamiikkaan sekä tuotteen elinkaa-

ren hallinnan piirteet, kuten modulaarisuus ja nimikkeiden luominen. Mallin pohjalta 

voi arvioida dokumentoinnin riittävyyttä, arvioida formaatin etuja sekä perustella tuot-

teeseen lisättäviä elementtejä. Malli on luonteeltaan yleinen ja teoreettinen. Myös taus-

tateoriakehitelmä on tutkimuksen kontribuutio, sillä sen avulla toimintamalleja voi kat-

soa tuotenäkökulmasta. Tutkimus avaa näkökulman tulevaisuuden oppimateriaalien 

tuottamiseen sekä uusien sisältömuotojen tutkimiseen. 

 

Tutkimuksen haastattelujen määrä ja muu dokumenttiaineisto oli suppea. Yleistettävämpien 

ja tarkempien tulosten saamiseksi tutkimuksia on jatkettava laajemmilla aineistoilla, kartoit-

taen mutta myös konstruktiivisella tutkimusotteella. 

 

Asiasanat: formaatit, tuotekehitys, dokumentointi, sisältötuotteet, tuotteen elinkaaren hal-

linta, koulut, kirjastot. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen aihe, tausta ja merkitys 

Koulut ja kirjastot ovat kehittäneet Lukuinto-ohjelman projekteissa toimintamalleja ja 

käytänteitä, joilla pyritään edistämään koululaisten monilukutaitoa. Tarkastelen näitä ke-

hitettyjä toimintamalleja tuotenäkökulmasta. Toimintamallit saattavat muistuttaa muo-

doltaan jollain tapaa formaatteja tai ainakin olla omanlaisiaan formaatteja. Formaateiksi 

kutsutaan esimerkiksi sellaisia viestintä- ja sisältötuotteita kuin television ohjel-

maformaatit (Lindström 2007, 112) mutta myös muita monistettavaan muotoon suunni-

teltuja palveluita (Parantainen 2008, 123–128). Tutkimukseni päämääränä on lisätä tietoa 

formaatin käyttöalueesta ja erityispiirteistä koulujen kontekstissa jaeltavana tuotteena. 

Tutkimuksen tuloksena on formaatin malli, joka voisi olla luonteva tapa hahmottaa ja 

tuotteistaa käytäntöjä kouluympäristössä. Myös taustateoriakehitelmä on tämän tutki-

muksen kontribuutio, joka auttaa tekemään havaintoja tuotteista konteksteissa, joissa 

tuote ei ole niin helposti määriteltävä kuin teollinen tuote. 

Tutkimus on mallia täsmentävä tuotetutkimus, jossa on tavoitteena sovittaa kohteeseen 

eli koulujen ja kirjastojen kehittämiin toimintamalleihin tuotteen mallia, joka pohjautuu 

ohjelma- tai palveluformaatin piirteisiin. Formaatti on erityinen tuote siinä mielessä, että 

se ‘aiheuttaa toimenpiteitä’. Se on tuote, jonka käyttö on soveltamista, tekemistä ja luo-

mista eikä sitä käytetä tai ‘nautita sellaisenaan’. Toisin sanoen formaatin hankkiminen on 

vasta alkua tekemiselle: siitä tuotanto vasta alkaa. Formaateilla on myös taipumus syn-

nyttää uusia formaatteja (Moran & Malbon 2006, 20). Niitä myös muokataan ja lokali-

soidaan käyttöönotossa (van Keulen & Krijnen 2014, 290), eli ne luodaan joiltain osin 

uudestaan käyttöönottovaiheessa. Pystyäkseni luomaan perusteet formaatin täsmennyk-

sille, jotka luovat formaatista kontekstiin sopivan mallin, kuvailen millaisia tuotteita kou-

lujen ja kirjastojen muodostamat Lukuinto-ohjelman pilottiryhmät ovat kehittäneet. 

Lukuinto-ohjelman projekteissa kehitetyt toimintamallit on tarkoitettu jaeltaviksi toisiin 

kouluihin ja kirjastoihin. Tuotteen jaeltavuuden kannalta on tärkeää hallita tuotetta joten-

kin, joten kuvaan myös, millaisia tuotekehityksen ja tuotteen elinkaaren hallinnan piirteitä 

tutkimuskontekstista voidaan löytää. Tuotteen elinkaaren hallinta tarkoittaa tuotteiden 

seuraamista ideavaiheesta tuotekehityksen kautta tuotantoon ja lopulta kierrätykseen 
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(Stark 2005, 20–21). Tuotteen elinkaaren hallinnan avulla varaudutaan myös tuotteiden 

muutoksiin, ja tuotteethan muuttuvat, koska teknologiat ja käyttäjätkin muuttuvat. Tär-

keää on huomata, että sekä palvelutuotteita että sisältötuotteita voi hallinnoida samaan 

tapaan kuin teollisiakin tuotteita (Sääksvuori & Immonen 2008, 164). Tuotetta koskevan 

tiedon pitää olla oikeellista ja oikeaan aikaan oikeassa paikassa, jotta tuotteesta tulee ha-

lutun kaltainen ja jotta sitä voidaan kehittää ja muokata. Tästä näkökulmasta formaatin 

voi sanoa olevan nimenomaan tiedonsiirron väline: se muodostuu dokumentaatiopake-

tista, joka sisältää tietoa siitä, miten tuote tehdään mutta voi jopa sisältää ainekset tuotteen 

tekemiseen (Moran & Malbon 2006, 19). 

Informaatiotutkimuksen tehtävä on tutkia ja tukea kaikenlaisen sisällön kommunikaatiota 

kaikenlaisissa yhteisöissä. Teknologioiden kehittyminen vaikuttaa viestintään, jonka teh-

tävä yhteiskunnassa säilyy tärkeänä, vaikka sen muodot muuttuvat. (Järvelin 1997, 85–

87.) Multimodaaliseen viestintään ja monilukutaitoon liittyvät kysymykset ovat tulleet 

esiin teknologian kehityksen myötä (Jewitt 2009, 3). Multimodaalisuus tarkoittaa käytän-

nössä sitä, että perinteisen lukemisen ja kirjoittamisen rinnalle nostetaan tekstimuotoja, 

jotka voivat olla mm. toimintaa, kuvaa, ääntä, pelillisyyttä ja draamaa. Multimodaalisuus 

on noussut monialaiseksi tutkimuskohteeksi, joka kiinnostaa myös pedagogisesta näkö-

kulmasta (Jewitt 2009, 18–19). Uusien viestintätapojen myötä koululuokissa päästään ko-

keilemaan uusia teknologioita sekä sisällön tuottamisen ja opettamisen tapoja, jotka voi-

vat johtaa innovaatioiden syntymiseen (Goatley & Johnston 2013, 96). Myös koulujen 

opetussuunnitelmien muuttuminen (OPS 2016) tekee kouluja koskevasta aiheesta ajan-

kohtaisen. Myös perinteisempää kirjamuotoista sisällöntuotantoa koskevissa pohdin-

noissa aavistellaan, että tarinoiden, tiedon ja tekstien tie voi tulevaisuudessa olla perin-

teistä kirjallisuuden julkaisupolkua monimuotoisempi. Teksti voi olla lähtökohtana 

useille tuotteiden haaroille, joissa sisältö tarjoillaan eri formaateissa (Song 2012, 347–

348). Lukuinto-ohjelmassa luotujen käytänteiden parista voi tällaisia uusia tuotteiden 

muotoja ja polkuja päästä etsimään. 

Tuotenäkökulma on informaatiotutkimukselle läheinen myös informaatiotuotteiden kan-

nalta, joiden osalta oleellisia kysymyksiä ovat, miten sisältöä pakataan ja organisaation 

tietoa tehdään näkyväksi ja levitettäväksi. Informaatiotuotteiden kohtalona organisaa-

tioissa on usein olla huonosti hallittuja ja jopa unohdettuja. (Orna, 2007.) Dokumentointi, 
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yksinkertainen paperille paneminen, on tuotekehityksessä kuitenkin oleellista (Parantai-

nen 2008, 12) ja aina askel kohti tuotteen kouriintuntuvuutta (Sääksvuori & Immonen 

2008, 8), varsinkin kun ei ole kyse teollisista tuotteista, joita paimennetaan mitä hartaim-

min ilmeisistä taloudellisista syistä. Tavoitteeni on tässä tutkimuksessa nostaa näkyviin 

tätä käytänteiden tuotemaisuutta ja kouriintuntuvuutta, koska se luo käytänteille arvoa 

tuotteina tuotteiden joukossa. Tällöin tuotenäkökulman ja tuotteiden elinkaaren hallinnan 

voi tulkita tavaksi pitää huolta oman työnsä tuloksista. Tuotenäkökulma on tärkeä myös 

humanistisilla tai palvelualoilla, koska ilman tuotetta ei loppujen lopuksi ole asiakasta-

kaan (Stark 2005, 20–21). 

 

1.2 Tieteenfilosofinen lähestymistapa ja tutkimusote 

Tämä tutkimus on laadullinen empiirinen kuvaileva tutkimus, joka perustuu realistiseen 

tieteenkäsitykseen. Tieteelliseen realismiin perustuvan tutkimuksen tehtävänä on luoda 

teorian maailmaan kuva empiirisestä maailmasta (Routio 2005, luvussa Mallit). Realis-

min suuntaukseen perustuvassa tutkimuksessa käytetään usein määrällisiä tutkimusme-

netelmiä, mutta realismiin nojautuen voidaan tehdä tutkimusta myös laadullisin menetel-

min (Lähdesmäki, Hurme, Koskimaa, Mikkola & Himberg 2011). Laadullisessa tutki-

muksessa ei ole tarkoitus pyrkiä tilastolliseen yleistettävyyteen, vaan tavoitteena on pyr-

kiä kuvaamaan ilmiöitä ja tulkita niitä mielekkäästi (Tuomi & Sarajärvi 2002, 87). 

Tieteellinen realismi olettaa, että tieteelliset teoriat ovat tosia ja päteviä kuvaamaan ja 

selittämään kohdettaan (Boyd 2008). Tieteelliseen realismiin nojaavassa tutkimuksessa 

katsotaan, että ilmiöiden tarkka havainnoiminen mahdollistaa tutkijan pääsyn yhä lähem-

mäksi tutkijasta, näkökulmasta ja ympäristöstä riippumatonta totuutta ja tietoa (Lähdes-

mäki ym. 2011). Totuuteen ei ole kenelläkään siis pääsyä, mutta totuutta lähemmäksi 

kyllä. Totuuden lähestymisen teoria jättää myös tilaa sellaisille kohteille, joita on vaikea 

havaita tai käsitteellistää suoraan. (Suoranta 2008, 65–66.) Tällöin myös tulosten evi-

denssi osoitetaan todistamalla, että tulos on ainakin askel lähemmäs totuutta (Olkkonen 

1994, 55). 

Tieteellinen realismi on läheinen tutkimusote positivismille (Lähdesmäki ym. 2011). Po-

sitivismille ovat luonteenomaisia helposti strukturoitavat ja tutunomaisin kysymyksin tut-

http://plato.stanford.edu/entries/scientific-realism/
http://plato.stanford.edu/entries/scientific-realism/
http://plato.stanford.edu/entries/scientific-realism/
http://plato.stanford.edu/entries/scientific-realism/
http://plato.stanford.edu/entries/scientific-realism/
http://plato.stanford.edu/entries/scientific-realism/
http://plato.stanford.edu/entries/scientific-realism/
http://plato.stanford.edu/entries/scientific-realism/
http://plato.stanford.edu/entries/scientific-realism/
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kittavat kohteet. Kärjistetysti sanottuna positivistinen ote pystyy ottamaan tutkimuskoh-

teensa ja viemään sen laboratorioon. Hermeneuttinen ote puolestaan soveltuu kohteisiin, 

jotka eivät ole kovin helposti pilkottavissa osaongelmiin ja joihin ei ole olemassa teo-

riataustaa eli tutkimuksiin, joita voi luonnehtia eksploratiivisiksi. (Olkkonen 1994, 37.) 

Tässä mielessä tämä tutkimus lähenee positivismia. Vaikka valmista teoriaa ei ole, vaan 

tutkimus on soveltava, aiheen vaatima teoriatausta on kuitenkin luotavissa osista. Katson, 

että teoria on hyvää ja käytettävää, kun se auttaa tekemään havaintoja ja kertomaan niistä 

teorian kielellä. Useasta osa-alueesta muodostuvan teorian pohjalta tehtävä, asteittain sy-

venevä, useita näkökulmia hyödyntävä tarkastelu muistuttaa hermeneuttista, kehämäistä 

ja iteroivaa tapaa (Routio 2007, 107). Tällainen iteroiva ja syvenevä prosessi käydään läpi 

tässäkin tutkimuksessa, mutta varsinaisesta hermeneuttisesta lähestymistavasta ei Rou-

tion mukaan ole kyse, jos kerran tutkimuskohteesta on mahdollista saada muutakin em-

piiristä aineistoa kuin tutkittava tuote tai esine sinällään (Routio 2000, 23–25). 

Tutkimuksessa on myös tietynlaisia tapaustutkimuksen piirteitä. Tuotetutkimuksessa yh-

teen tai muutamaan esimerkkitapaukseen liittyvää tutkimusta kutsutaan intensiiviseksi ta-

paustutkimukseksi (Routio 2007, 105). Tapaustutkimuksen kysymysten muoto on Yinin 

(2003, 5, 22) mukaan muotoa miten tai miksi, mikä viittaa kehityskulkujen ja organisaa-

tion prosessien tutkimiseen. Yin (2003, 7) kuitenkin huomauttaa, että tutkimusstrategiat 

saattavat olla päällekkäisiä, ja että tutkimuskysymyksen ei välttämättä tarvitse ohjata ko-

konaan tutkimusotteen valintaa. Tässä tutkimuksessa haastatellut koulut ja kirjastot tai 

kuvatut tuotteet voi toki ymmärtää jonkinlaisina tapauksina, mutta päämääränä on kui-

tenkin täsmentää valittua mallia. 

 

1.3 Mallia täsmentävä tuotetutkimus 

Tuotteiden tutkimuksen teoriassa on esitetty, että tieteelliseen realismiin perustuvan tut-

kimuksen tavoitteena on esittää kohteestaan malli, jolla kohde kuvataan teoriassa (Routio 

2005, luvussa Mallit). Malli tarkoittaa siis reaalimaailman eli empirian kohteen kuvausta, 

joka on heijastettu teorian ja käsitteiden maailmaan (Routio 2007, 60). Tutkimuksessa 

mallin kuvaamiseen voi käyttää analogista mallia, joka on voitu löytää jostain toisesta 

ympäristöstä ja joka jotenkin rakenteellisesti vastaa tutkittavaa kohdetta (Routio 2000, 

47). Tässä tutkimuksessa oletukseni on, että sisältöformaattien ja palveluformaattien 
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malli jotenkin vastaa tutkimuksen kontekstista löytyvien kohteiden muotoa. Tässä tutki-

muksessa on myös tarkoitus nimenomaan viedä formaatin mallia uuteen ympäristöön ja 

tutkia, millainen mallista muodostuu koulujen kontekstissa. Mallia täsmentävä tutkimusta 

käytetäänkin usein tapauksissa, joissa on kyse aiemman teorian laajentamisesta uudelle 

alueelle. Tällöin tutkija ottaa työnsä pohjaksi jonkin aiemmissa tutkimuksissa luodun 

mallin, jonka rakennetta voi soveltaa tutkimuskohteessa. Uudenlaista mallia tai tuotetta 

voidaan sitten käyttää aikaisemmista sovellutuksista poikkeavissa ympäristöissä. (Routio 

2000, 50.) Tuotteita koskevat teoriat juontuvat alun perin voittoa tavoittelevista, kaupal-

lisista organisaatioista, mutta tietoisesti ja huolella soveltamalla teorialla voi silti olla an-

nettavaa myös toisenlaisessa kontekstissa (Walton 2007, 262). 

Tutkijan tavoitteena on esittää uudessa mallissa tutkimuksen kannalta olennaiset asiat ja 

jättää mallista pois kaikki, mikä hänen mielestään ei ole kiinnostavaa. Malli on kohteen 

yksinkertaistettu kuva, jossa voi myös olla tutkijan omia lisäyksiä. Tutkija ei voi tehdä 

muutoksia kohteesta saatuun tietoon, mutta malliin on sallittua lisätä teoriaan perustuvia 

elementtejä, jotta mallista saadaan esittämiskelpoinen. (Routio 2005, luvussa Mallit.) 

Routio (2000, 91) varoittaa, että mallia täsmentävässä tutkimuksessa voi käydä niin, että 

valittu malli “usein liiaksikin värittää empiirisiä havaintoja”. Tutkimukseni päämäärä oi-

keastaan hyötyy tästä vaarasta, koska tarkoitus on nimenomaan nähdä käytänteet tuot-

teina ja formaatteina. 

Tuotteiden tutkimuksessa on valittavana kaksi pääsuuntaa, toteava tai ohjaava. Totea-

vassa tutkimuksessa kerätään tietoa kohteesta muuttamatta kohdetta (Routio, 2007, 21). 

Ohjaava eli normatiivinen tutkimus puolestaan pyrkii vaikuttamaan kohteeseen, muok-

kaamaan tutkimuskohdettaan esimerkiksi ehdottamalla parannuksia tai jopa kehittämällä 

uusia palveluita, kehittämällä organisaatiota tai ihmisten työtä. (Emt. 156). Tämä tut-

kielma pitäytyy kohteen kuvailussa tähtäämättä käytännön sovelluksiin (Routio, 2000, 

212) tai yrittämättä verifioida kehiteltyä mallia käytännössä. Toteavassa tutkimuksessa 

voidaan kuitenkin tehdä parannusehdotuksia tuotteeseen, mutta ohjaavaksi sitä voi sanoa 

vasta siinä vaiheessa, kun parannusehdotuksia aletaan suunnitella ja viedä käytäntöön 

(Routio 2007, 105). 

Teorioita on mahdollista muokata ja yhdistellä tutkimustehtävän ratkaisemiseksi, mutta 

niiden pitää liittyä kiinteästi itse ongelmaan (Olkkonen 1994, 91). Tässä tutkimuksessa 

keskiössä ei ole koulu tai kirjasto palveluorganisaationa, vaan keskiössä on tuote, jonka 
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eri muotoja yritetään nähdä. Tuotetutkimuksen anti voi jäädä melko ohueksi, jos tutkitaan 

yksityiskohtaisesti pelkkää tuotetta ottamatta huomioon tuotteen kontekstia. Saadakseen 

kokonaisvaltaisen kuvan tuotteesta, tutkija pyrkii luomaan kohteesta holistisen kuvan eli 

kuvaamaan kohteen eheästi ja monipuolisesti luonnollisessa kontekstissaan kaikkine piir-

teineen, jotka vähänkin liittyvät tutkittavaan kohteeseen. (Routio 2007, 75.) Tuotteiden ja 

niiden käyttäjien tutkimuksessa on tavallista, että tuote pyritään kuvaamaan molempien 

vaatimusten, sekä yksityiskohtaisuuden että holistisuuden näkökulmista (Routio 2000, 

43). Tästä syystä tässä tutkimuksessa kohdistetaan katse sekä yksittäisiin tuotteisiin että 

kontekstin erityispiirteisiin. Kontekstia koskeva tieto taustoittaa tutkimuksen kohteena 

olevaa tuotetta ja perustelee formaatin malliin tehtäviä lisäyksiä ja täsmennyksiä.  

Routio (2000, 90) kiteyttää mallia täsmentävän tutkimuksen kulun ytimekkäästi: “Aloita 

siitä, mitä tiedetään. Laajenna tietämyksen aluetta kytkemällä uudet tiedot vanhoihin.” 

Tuotteen havaitsemiseksi ja tunnistamiseksi tarvitaan ensinnäkin tuotteen käsitteen mää-

rittely sekä teoria formaateista lähtökohtaiseksi teoreettiseksi malliksi. Tuotteen kehitys-

kaaren ja jaeltavuuden osalta tukeudun tuotteen elinkaaren hallinnan teoriaan. Koulujen 

kontekstin osalta teoria kuvaa, miten multimodaalinen viestintä vaikuttaa opettamiseen ja 

miten opetuksen sisältöjä muodostetaan. Tästä syystä teoriaosuus jakautuu tuotetta kos-

kevaan teorialukuun (luku 2) sekä koulujen kontekstia koskevaan teorialukuun (luku 3). 

Tutkimuksen aineisto kerätään Lukuinto-ohjelmaan osallistuneista kouluista ja kirjas-

toista. 
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2 TUOTTEITA KOSKEVA AIKAISEMPI TUTKIMUS 

Tässä pääluvussa määritellään tuotteeseen, tuotekehitykseen ja tuotteen elinkaaren hal-

lintaan liittyvät käsitteet. Tutkimuksen teoriatausta on koottu useista osa-alueista ja muo-

dostaa monitieteisen kokonaisuuden. 

 

2.1 Tuote 

Kaupallisesta ja teollisesta näkökulmasta tuote on ytimekkäimmillään se, mitä yritys myy 

asiakkailleen (Ulrich & Eppinger 2008, 2), oli se sitten palveluita, tavaroita tai tietoa 

(Belliveau, Griffin & Somermeyer 2002, 453). Tuotteen ei tässä tutkimuksessa tarvitse 

täyttää kaupallisia tavoitteita, mutta se voi ilman muuta olla myös jalostettavissa kaupal-

liseksi tuotteeksi tai tuotekokonaisuudeksi. Tässä tutkimuksessa tarkoitan tuotteella kou-

lujen omasta materiaalista, osaamisesta, asiantuntijuudesta, luovuudesta ja omasta aloit-

teesta kehitettyjä tuotteita. Ne voivat olla palveluita, sisältöjä tai konkreettisia tuotteita ja 

kehitettyjä yhteistyössä esimerkiksi kirjastojen kanssa. Tarkoittamaani tuotetta voidaan 

jaella toisiin kouluihin ja kirjastoihin tai käyttää pelkästään organisaation sisällä. Tuote 

voi sisältää konkreettisia osia tai olla täysin aineeton. Tuotteella tarkoitan tässä myös sitä, 

että tuotteeseen liittyvää tietoa on dokumentoitu ja että tuote on kuvattu jonkin asteisesti 

modulaarisena tai ainakin eri ympäristöihin muokattavana. Dokumentointi konkretisoi 

tuotteen ja nostaa sen esille ideoiden ja tekemisen massasta. Tutkin tuotetta sen muodon 

ja tuotteeseen liittyvän tiedon enkä niinkään markkinoille tuotteistamisen näkökulmasta.  

Routio (2000, 7) painottaa tuotteen yhteyttä tietoon. Sanan artefakti (tuote) pohjana on 

latinan sana ”ars” eli taito. Tuote on siten jonkin taidon käyttämisen tulosta. Tuotteen 

tekemiseen tarvitaan myös tietoa, jota voidaan pitää sanoiksi puettuna taitona. Tuote voi 

olla konkreettinen esine tai hyödyke kuten teollisesti tuotetut vaatteet, laitteet tai ruoka. 

Tuote voi myös olla aineeton, esimerkiksi palvelu, opetustapahtuma tai teatteriesitys. 

(Routio 2000, 7.) Tuotteita saatetaan valmistaa massatuotteina tai yksittäiskappaleina eli 

uniikkeina tuotteina. Tuote voi olla täysin uusi keksintö tai johdos jostain aiemmin kehi-

tetystä. Tuote voi koostua jopa tuhansista osista, kuten jääkaapit, tukiasemat tai autot. 

Myös osat sinänsä saattavat olla jonkin yrityksen tuotteita, joista kootaan toisia tuotteita 

toisissa tuotantolaitoksissa. (Stark 2005, 20.) 
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Tuotteet voidaan jakaa fyysisiin ja aineettomiin tuotteisiin. Aineettomat tuotteet jakaan-

tuvat palveluihin ja tuotteisiin, jotka eivät ole palveluita. Näitä palvelujen ulkopuolelle 

jääviä aineettomia tuotteita ovat esimerkiksi ohjelmistot tai musiikkikappaleet, ja niille 

on ominaista, että niitä voidaan jakaa sähköisten kanavien kautta. (Sääksvuori ja Immo-

nen 2008, 155.) Aineettomissa tuotteissa ei ole välttämättä yhtään fyysistä tai materiaa-

lista osaa, jolloin tuotteen “materiaalisuutta”, kouriintuntuvuutta ja käsiteltävyyttä on li-

sättävä konkretisoimalla palvelutuotteen toimintoja ja piirteitä samaan tapaan kuin fyy-

sisten tuotteiden elementeistä luodaan järjestelmässä hallittavia nimikkeitä (Sääksvuori 

& Immonen 2008, 8). 

Teollisten tuotteiden voidaan nähdä rakentuvan paitsi konkreettisista osista myös aineet-

tomista osista, jolloin tuote on teknisten piirteiden ja palveluiden yhdistelmä (Belliveau 

& al. 2002, 453) eikä ole hedelmällistä edes koettaa erottaa niitä toisistaan (Den Hertog, 

Gallouj & Segers 2011, 1432). Ihmiset etsivät tavaroiden ja palveluiden sijaan ennem-

minkin elämäänsä helpottavia ratkaisuja, olivat ne sitten aineettomia tai fyysisessä muo-

dossa. (Tuulaniemi, 2009, 18–19). Konkreettisen tuotteen ja palvelutuotteen raja häilyy 

myös siitä suunnasta, että aineeton palvelu voidaan puolestaan paketoida konkreettiseksi 

hyödykkeeksi, jopa esineeksi. Kun tällainen aineeton palvelu ”puristetaan hyödykkeeksi” 

ja pakataan laatikkoon, asiakas tuntee saavansa rahalleen vastinetta heti. Tällaisista tuot-

teista esimerkkinä ovat nettitikut tai pelit, joita ei asenneta omalle koneelle vaan pilvipal-

veluun, mutta jotka kuitenkin ostetaan koteloissa. Myös eri tilanteisiin tai fyysisiin tiloi-

hin voi lisätä palvelu- ja tuotetarjontaa, joiden avulla ihmiset houkutellaan viihtymään 

(Tuulaniemi 2009, 93, 274). 

 

2.2 Tuotekehitys, innovaatiot ja tuotteistaminen 

Uusien tuotteiden kehittämiseen on kaksi tavallista menetelmää. Ensimmäisessä vanhaa 

tuotetta aletaan markkinoida uusille asiakasryhmille ja tuotetta muokataan ja parannel-

laan asiakasryhmien vaatimalla tavalla. Toinen tapa on kehittää vanhoille asiakkaille ko-

konaan uusi tuote asiakkaista kertyneen tiedon pohjalta. (Routio 2000, 196.) Suunnitel-

mien havainnollistamisessa käytetään prototyyppejä, jotta päästään arvioimaan idean to-

teuttamiskelpoisuutta, käytännöllisyyttä ja visuaalista ilmettä. Pilottiprojekti on tapa esi-

tellä toimiva prototyyppi, joka ei kuitenkaan vielä ole sarjatuotannossa tai kuulu vakitui-
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seen tuotevalikoimaan. (Routio, 2000, 204–204.) Mediatuotannoissa puhutaan myös pi-

loteista, jotka muistuttavat oikeaa ohjelmaa jo hyvin paljon. Ohjelmapilotteja ei ole aina 

tehty kalliisti, koska usein riittää, että ohjelmaa arvioivat ammattikatsojat, rahoittajat ja 

tuottajat, pystyvät saamaan käsityksen ohjelmaidean potentiaalista. Myös koeyleisöiltä 

saatetaan pyytää kommentteja. (Lång & Rantala 2007, 100.) 

Palvelujen tuotteistaminen on hyvin pitkälti dokumentointia. Tavoitteena on, että muo-

dostuu monistettava ja jaeltava tuote. Palvelutuote eroaa pelkästä palvelusta siten, että 

palvelutuote on dokumentoitu ja siten toistettavissa ja tuotettavissa edelleen, vaikka hen-

kilöstö vaihtuisi tai yritys vaihtaisi omistajaa (Parantainen 2008, 12). Tuotteistaminen 

voidaan kuvata niin, että palveluita ja tuotteita (fyysisiä hyödykkeitä) yhdistetään sopi-

vasti keskenään (Parantainen 2008, 47) ja että tämän prosessin jälkeen yhä useampi tuote 

tai palvelukokonaisuus on saanut logon kylkeensä tai esitteeseensä (Tuulaniemi 2009, 

271). 

Tuotekehitys on lyhyesti sanottuna ideoiden jalostamista tuotteiksi. Tuotteiden kehittä-

misessä tarvitaan luovuutta, joka syntyy vapaan ideoinnin sekä järkiperäisen rajaamisen 

ja suunnittelun vuoropuhelusta. (Lång & Rantala 2007, 72–73.) Tuotteisiin liittyy käsite 

innovaatio, jota voi yksinkertaisesti kuvata hyväksi ajatukseksi. Tämän määritelmän si-

sään sopivat sekä taiteilijan että insinöörien tuottamat hyvät ajatukset. Ajatukset voivat 

kummuta hyvinkin erilaisilta aloilta, mutta luovat prosessit voivat olla muodoiltaan hy-

vinkin samankaltaisia (Johnson & Pietiläinen 2011, 24). 

Innovaatio voi olla olemassa sielläkin, missä “teknologistinen katse ei havaitse mitään” 

(Gallouj & Weinstein 1997, 538). Lause viittaa siihen, että valmistavan teollisuuden pii-

rissä on täytynyt alkaa nähdä tuotteet myös muunlaisina kuin teknisinä ja konkreettisina 

objekteina, koska palvelujen ja muiden aineettomien tuotteiden yhdenvertainen merkitys 

muiden tuotteiden joukossa on alkanut olla selviö. Tässä tutkimuksessa puolestaan liiku-

taan hyvinkin humanistisissa ympäristöissä, jossa “teknologistisella katseella” puolestaan 

voi olla tarvittavaa erottelukykyä, jolla tuotteet saadaan näkyviin. 

Teollisen tuotannon ja palveluiden kehittämisen välillä nähty lähentyminen eli konver-

genssi on johtanut tapaan määritellä tuotteet piirteidensä perusteella, niin että sama mää-

rittelytapa soveltuu sekä fyysisille hyödykkeille että palvelutuotteille (Gallouj & Savona 
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2009, 162). Tuotteen piirteisiin perustuvan määrittelyn pohjalta on kehitetty viisi inno-

vaatiomallia, joissa tarkastellaan muutosta tuotteen elementeissä, joita ovat palvelun tar-

joajan ja asiakkaan kompetenssit sekä tekniset ja palvelumuuttujat. Radikaalissa innovaa-

tiossa tuotteen kaikki piirteet ovat uusia. Radikaali innovaatio ei muistuta aikaisempia 

tapoja ryhmitellä innovaation elementtejä tai elementit ovat kokonaan uusia. Parannusin-

novaatio tarkoittaa, että jonkin elementin laatua kohennetaan ilman, että elementtien ko-

konaisjärjestystä muutetaan. Vähittäisissä eli inkrementaalisissa innovaatioissa on palve-

luun lisätty jokin piirre, tai poistettu tai korvattu jollain uudella piirteellä. Ad hoc -inno-

vaatio tarkoittaa asiakkaan ongelmaan ongelmatilanteessa luotua ratkaisua, joka myös 

voidaan toki vakiinnuttaa väliaikaisratkaisusta pysyväksi palveluksi. Uudelleen yhdistet-

tävät innovaatiot tarkoittavat, että uusi tuote luodaan yhdistämällä uudella tavalla yhden 

tai useamman tuotteen piirteitä tai purkamalla jokin aikaisempi tuote. Formalisoidut in-

novaatiot puolestaan tarkoittavat, että palvelun muoto on vakiinnutettu ja konkretisoitu 

kuvaamalla innovaation piirteet.  (de Vries 2006, 1039, Gallouj & Savona 2009, 164–

165.) 

Innovaatioiden diffuusio on tälle tutkimukselle läheinen tutkimusalue. Emin-Martinez ja 

Ney (2013) esimerkiksi tutkivat, miten opettajat omaksuvat ja ottavat opetuksessa käyt-

töön opetuspelejä ja pelillisiä toimintamalleja. Tässä pro-gradussa on kuitenkin ennen 

muuta kyse innovaatioteorian käytöstä tuotteen muodon ja elementtien erottamiseen ja 

hahmottamiseen eikä niinkään siitä, millä tavoin ja millaisen prosessin kautta innovaati-

oita omaksutaan. 

 

2.3 Formaatit ja niiden kehittäminen 

Formaatti on tässä tutkimuksessa se tuotteen muoto, johon etsitään uusia ulottuvuuksia 

erityisesti koulujen tuotekehityksen tavoista ja ilmiöistä. Formaatti voidaan käsittää kah-

della tapaa: ensinnäkin eräänä sisältötuotteen muotona. Sisältöformaateista tutuimpia esi-

merkkejä ovat formaattiin tehdyt televisio-ohjelmat. Toisekseen formaatti voidaan käsit-

tää myös tapana tuotteistaa, dokumentoida ja paketoida asiantuntijapalveluja tai toimin-

tatapoja, jolloin ne ovat helpommin monistettavissa ja levitettävissä. Kolmas formaatin 

käsitteen kattama alue on franchising-liiketoiminta. Formaatti edustaa tässä tutkimuk-

sessa mallia, johon empiriaa verrataan ja jota täsmennetään empiriasta saadun tiedon mu-

kaan. Formaatti sanana ei ole uusi keksintö, vaan ensimmäisen kerran sanaa on käytetty 
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lähellä nykyistä merkitystään puhuttaessa kirjojen muodosta ja koosta. Nykyajan televi-

siotuotannoissa formaatti sanana viittaa esitystapaan. 

Televisioformaatti koostuu ohjelmaideasta, ohjelman rakenteen kuvauksesta sekä tuotan-

nossa tarvittavista markkinoinnillisista tai yleisöprofiileja koskevista ohjeista. (Moran & 

Malbon 2006, 19, Lindström 2007, 112.) Formaatin ideana on toimia täydellisenä resep-

tinä, jonka mukaan tietty ohjelma voidaan tuottaa uudelleen, uudessa paikassa paikallisin 

erityispiirtein. Se on verrattavissa reseptiin, jonka mukana toimitetaan myös ainekset sekä 

tarvittaessa myös kokki. (Moran & Malbon 2006, 19.) Tällä kokilla viitataan tuottajaan 

(producer), joka on ohjelmien kehittämisessä avainhenkilö. Tuottaja on projektinvetäjä, 

jonka vastuulla on saada tiiminsä kanssa rakennettua paras mahdollinen ohjelma (Lång 

& Rantala 2007, 79). Formaatin tarkoitus on myös auttaa formaattia soveltavaa tuotanto-

yhtiötä välttämään tuotekehityksen virheet. (Moran & Malbon 2006, 26–27.) Kehittämi-

nen jatkuu vielä silloinkin, kun sarjaa tai ohjelmaa jo esitetään, koska saattaa myös ilmetä 

tarvetta tuoteparantelulle. (Lång & Rantala 2007, 78.) Formaateille on ominaista genera-

tiivisuus eli että ne useinkin poikivat erilaisia uusia elementtejä, joiden pohjalta tuotanto-

yhtiöissä saatetaan kehittää kokonaan uusia ohjelmia. Tällaisia johdannaisina ja jatko-

tuotteina syntyneitä ohjelmia kutsutaan spin-off -ohjelmiksi. Niissä on havaittavissa piir-

teitä aikaisemmin toteutetuista ohjelmista. Esimerkiksi jossain televisiosarjassa esiinty-

nyt suosittu henkilöhahmo saattaa saada oman ohjelmasarjan. (Moran & Malbon 2006, 

20.) 

Tuottaja määrittelee määrittelydokumentissa, mihin ohjelmalla pyritään ja mikä sen idea 

on. Formaatin määrittelydokumenttien muodossa ja laajuudessa on eri asteita. Määritte-

lyksi voi kutsua ohjelmaidean esittelyyn eli pitchaukseen valmisteltua materiaalia (Lång 

& Rantala 2007, 76), jonka tavoitteena on esittää kiinnostava visio ohjelmasta, perustella 

sen synnyttämä hyöty tai kertoa, miten ja millaisin resurssein kyseinen kokonaisuus saa-

daan toteutettua (Lång & Rantala 2007, 99). Toinen määrittelyn muoto on ohjelmaidean 

synopsis, jossa esitellään muun muassa ohjelman idea, lajityyppi, juoni, päähenkilöt, koh-

deyleisö ja syyt, miksi ohjelma vetoaa yleisöön. Määrittelyksi on riittävä jo pelkkä tuot-

tajan päätös, että hän ryhtyy kehittämään tietynlaista ohjelmaa jollekin yleisölle. Formaat-

tiraamattu on määrittelyn pisimmälle viety muoto. (Lång & Rantala 2007, 76.) 
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Määrittelyn lisäksi on olennaista kysyä, mitä formaatin on tarkoitus mahdollistaa (Moran 

& Malbon 2006, 23). Kysymys on tuottajalle kaiken kehittelyn alku ja juuri; on pohdit-

tava mitä vastaanottaja saa ohjelmalta ja miksi se ylipäätään tehdään. Pelkkä hyvä ajan-

kohtainen aihe ei vielä synnytä hyvää ohjelmaa. Uudenlainen kerrontatapa tai uudet tek-

nologiat eivät nekään vielä riitä, vaan ohjelmassa pitää olla monta ”palikkaa” kohdallaan. 

Ohjelma rakennetaan elementti elementiltä niin, että sisältö, kerronta, aiheen rajaus ja 

muoto (ääni, kuva, rytmi, tyyli) muodostavat kiinnostavan kokonaisuuden. Tuottajan täy-

tyy tunnistaa pikkuruisetkin hyvät ideat ja poimia niitä talteen, koska niitä voi mahdolli-

sesti yhdistää toisiin elementteihin uudella tavalla.  (Lång & Rantala 2007, 83–85.)  

Sisällöltään formaatin tuottamiseksi tarvittava dokumentaatiopaketti eli formaattiraa-

mattu voi olla monimuotoinen. Se sisältää dokumentteja, palveluita, mediatiedostoja sekä 

tietoja ohjelmien katsojamääristä ja kohdeyleisöstä. Ohjelman sisällön, tyylin ja esitysta-

van kuvaamiseen saattaa riittää yksinkertainen paperi. Sen sijaan täydellinen paketti voi 

sisältää sellaisia mediatiedostoja kuin erikoistehosteet, logot, tekstityypit, äänet ja musii-

kin. Mukaan on voitu liittää myös videointeja aikaisemmista ohjelmista ja liitettäviksi 

katsojaa inspiroimaan esimerkiksi ohjelman alkuteksteihin. Muu dokumentaatio kattaa 

ohjelman käsikirjoitukset ja muita tarvittavia suunnitteludokumentteja. Paketti sisältää 

myös palveluita kuten tuotannon konsulttipalvelut formaatin lokalisointiin eli tuottami-

seen paikallisesti. Aikaisempia katsojamääriä ja kohdeyleisöä koskevat tiedot auttavat li-

senssin ostanutta tuotantoyhtiötä löytämään myös omalle tuotannolleen mahdollisimman 

suuren yleisön. Lisenssin ostajalla saattaa myös olla mahdollisuus nähdä muilla alueilla 

toteutettuja ohjelmia ja siten päästä näkemään, miltä varsinainen formaatin toteutus tulee 

näyttämään. (Moran & Malbon 2006, 23–25.) 

Asiantuntijapalvelujen muotoutuminen formaateiksi etenee siten, että hyväksi havaitut 

käytännöt alkavat vakiintua. Käytännön vakiintuessa se saatetaan nimetä ja sille voidaan 

jo määrätä hintakin. Käytäntöä kehittänyt asiantuntija alkaa levittää sitä myös kollegoille, 

mutta käytäntö saattaa levitä ja monistua jopa ilman alkuperäiskehittäjän osallisuutta. 

Siinä vaiheessa, kun palvelua aletaan levittää organisaation ulkopuolelle, se olisi syytä 

viimeistään dokumentoida. Dokumentaatioon kuuluvat esimerkiksi työohjeet, erilaiset 

listat ja materiaalit, joiden avulla palvelu on toistettavissa organisaation ulkopuolella. 

Kun palvelu jaetaan moduuleihin, sitä on mahdollista räätälöidä eri asiakasryhmien toi-

veiden ja tarpeiden mukaan. Palveluideasta voidaan luoda vaikkapa eri kieliversioina. 
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Tämän kehityskaaren jälkeen palvelutuotetta markkinoidaan ja hiotaan. Palveluformaat-

teja voidaan viedä edelleen kohti franchising-toimintamallia, mikä tarkoittaa, että palve-

luformaattiin on liitetty myös valmis liiketoimintamalli. (Parantainen 2008, 13–15.) For-

maatin muotoon viety palvelu on ulkoisesti jäykkä mutta sisäisesti joustava. Asiakkaan 

on helppo arvioida ja oivaltaa sen sisältö. Formaatin sisällä työskentely antaa myös työn-

tekijöille etua: he saavat joustavat raamit tehdä työn mutta tiukat raamit sanoa ei asiak-

kaan mahdollisille liioille vaatimuksille. Organisaatio saa etua siitä, että formaatti pysyy 

vaikka ihmiset vaihtuvat. (Parantainen 2008, 123–129.) 

Ketteryys ja modulaarisuus kulkevat käsi kädessä. Yritysten tarve pystyä reagoimaan ket-

terästi yhteiskunnan ja liiketoiminnan muutoksiin on lisännyt palveluiden formatoinnin 

tarvetta tietojärjestelmien tasolla. Uram ja Stephenson (2005, 59) puhuvat formalisoi-

duista palveluista, jotka tukevat yritysten erilaisia toimintoja, kuten päätöksentekoa, toi-

minnanohjausta ja pankkitoimintoja. Jotta yritys pystyy toimimaan ketterästi, yrityksen 

sisäiset järjestelmätason palvelut on myös muodostettava modulaarisesti, jolloin ne on 

otettavissa käyttöön nopeasti ja vastaavat juohevasti eri toimintojen tarpeisiin. Ketterän 

organisaation formalisoitujen palvelujen voi sanoa olevan jonkinlaisia kiteytettyjä toi-

mintoja, joita voi yhdistellä eri tavoin. Formalisoitujen ja modulaaristen palvelujen etuna 

on myös, että tällaisia palveluita voi tarjota sekä yhtiön sisällä ilmeneviin tarpeisiin että 

varsinaisille asiakkaille (Uram & Stephenson 2005, 65).  

Yrityksissä ei välttämättä suhtauduta palvelujen kehittämiseen kovin määrätietoisesti, 

vaan kehittely saattaa jäädä sen varaan, että yritetään napata kiinni improvisoiduista rat-

kaisuista, joilla on jotenkuten pärjätty joissain tilanteissa. Ideoiden alkuvaiheen doku-

mentointi ja visualisointi olisi kuitenkin kriittisen tärkeää, että niitä voitaisiin luotsata 

seuraaviin tuotekehityksen vaiheisiin.  Palveluiden kuvaaminen auttaa yritystä kommu-

nikoimaan palvelun sisältöä työntekijöille konkreettisella tavalla. (Bitner, Ostrom & Mor-

gan 2008, 4-5.) 
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2.4 Tuotteen elinkaaren hallinta 

Tuotteen elinkaaren hallinta (product lifecycle management, PLM) tarkoittaa keinoja hal-

lita yhtiön tuotteita koko niiden elinkaaren ajan mahdollisimman tehokkaasti.  (Stark 

2005, 20–21.) Tuotteen muodosta riippumatta elinkaaren hallinnan perustehtäviin kuuluu 

tuotteen määrittely, tuoterakenteen luominen ja tuotetiedon määrittely. (Kropsu-Vehka-

perä, Haapasalo & Vahtiala 2010, 8-9.) Tuotteen elinkaaren hallinnan soveltaminen ei 

rajoitu pelkästään teollisiin fyysisiin tuotteisiin vaan liiketoiminnassa on pystyttävä hal-

linnoimaan palveluita samoin periaattein (Stark 2005, 20–21). Tuotteen elinkaari alkaa 

ideoista ja jatkuu tuotteen tuotekehityksen, valmistuksen, jakelun ja käytön läpi kohti 

elinkaaren päätä. Tuotteen elinkaaren vaiheita (Taulukko 1) ovat tuoteidean kuvaaminen, 

uuden tuotteen ja sen osien kehittely, prototyyppien testaaminen sekä lopulta tuotteen 

vieminen markkinoille ja vanhentuneiden tuotteiden vetäminen valmistuksesta. Joskus 

tuote saa uuden elämän kierrätyksen kautta. (Stark 2005, 17.) 

Taulukko 1. Tuotteen elinkaaren vaiheet (Stark 2005, 17).  

 

Elinkaaren hallinnan etuja ovat esimerkiksi parempi tiedonsaanti asiakkaiden tarpeista, 

mahdollisuus tarjota käyttäjille parempaa tuotetukea sekä tehdä tuotekehitystä ja järjestää 

tuotanto kansainvälisenä yhteistyönä. Elinkaaren hallinta varmistaa sen, että tietoa ei aina 

syötetä uudelleen ja uudelleen eri tietokantoihin, jolloin virheet vähenevät (Stark 2005, 

45–49). Puutteellinen tuotteen elinkaaren hallinta voi johtaa esimerkiksi tilanteisiin, 

joissa viallista tai vahingollista tuotetta tai tuote-erää ei pystytä vetämään ajoissa pois 

markkinoilta (Stark 2005, 64). Vaarattomammat ongelmat eivät nekään ole taloudellisesti 

miellyttäviä yritysten tai asiakkaiden kannalta. Seuraukset tuotteen elinkaaren heikosta 

hallinnasta saattavat ilmetä yksinkertaisesti tuotteen heikkona laatuna, huonona asiakas-

tukena, työn päällekkäisyytenä ja heikkona kommunikaationa eri sidosryhmien välillä. 

(Stark 2005, 65–66.) 
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Palvelujen merkityksen kasvaessa, tuotteen elinkaaren soveltaminen myös niiden hallin-

taan on käynyt tarpeelliseksi. (Sääksvuori & Immonen 2008, 149–150.) Myös palvelu-

tuotteet olisi pyrittävä formalisoimaan ja kuvaamaan modulaarisina tuotteina, jotka olisi-

vat hallittavissa tuotteen elinkaaren hallinnan työkaluin. Esteenä tälle usein on se, että 

organisaatiossa ei ole mallia tuotteen kuvaamiseksi (Sääksvuori & Immonen 2008, 164) 

tai se, että palvelujen eli aineettomien tuotteiden määrittelyä pidetään hankalana (Kropsu-

Vehkaperä, Haapasalo & Vahtiala 2010, 8).  

 

2.5 Nimikkeiden luominen, tuoterakenne ja modulaarisuus 

Tuotteen arkkitehtuuri kuvaa, miten tuote rakentuu: mitä tuotteen toiminnot ovat ja miten 

toiminnot on jaettu eri moduuleille eli järjestelmän osille. Modulaarisuuden etu on se, että 

kun tuotteeseen tehdään muutoksia, muutosten vaikutukset voidaan rajoittaa mahdolli-

simman suppeiksi. Modulaariseen arkkitehtuuriin perustuvaa tuotetta voidaan kehittää si-

ten, että siihen rakennetaan perusrungon päälle uusia ominaisuuksia, jolloin säästetään 

tuotekehityksen ja tuotannon kustannuksissa, mutta saadaan myös runsaasti tuotevariant-

teja osia vaihtelemalla. Muutostarpeen tullessa vältytään myös suunnittelemasta koko 

tuotetta uudelleen. (Ulrich & Eppinger 2008, 164–168). Palvelut ovat modularisoitavissa 

kuten fyysiset tuotteet. Palvelutuotteiden modularisointi alkaa nimikkeiden (items) tun-

nistamisesta. Nimike tarkoittaa tapaa identifioida ja koodata tuotteen elementit, kom-

ponentit ja materiaalit. Nimikkeet, joita voi kutsua informaatio-objekteiksi tai -olioiksi, 

mahdollistavat elementtien hallinnan ja koostamisen järjestelmässä silloinkin tuotteella 

itsellään ei ole fyysistä ulottuvuutta. (Sääksvuori & Immonen 2008, 168.) 

Nimikkeiden hallinnan lisäksi elinkaaren hallinnan järjestelmien perustoimintoja ovat 

tuoterakenteen hallinta, dokumenttien hallinta, muutoksen hallinta ja konfiguraation hal-

linta. Nimikkeiden hallinnan tarkoituksena on tunnistaa tuote ja sen osat järjestelmässä. 

Tuoterakenne puolestaan koostetaan nimikkeistä hierarkkisesti kiinnittämällä ne toisiinsa 

erilaisin suhtein. Dokumenttien hallinnassa pyritään siihen, että tarvittava dokumentaatio 

on tarpeen tullen löydettävissä ja oikein versioitu. Muutoksen hallinta vastaa siitä, että 

tuotteeseen tai sen elementteihin tehtävät muutokset viedään läpi niin, että kaikki oleelli-

set sidosryhmät saavat tiedon muutoksista. Konfiguraation hallinta huolehtii siitä, että 

tuotteesta voidaan räätälöidä erilaisia versioita eri asiakkaille. (Sääksvuori 2008 & Im-

monen 2008, 15–16.) 
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Tuoterakenne kuvaa tuotteen mallina, josta käy ilmi, miten tuotteen osat ovat järjestyneet 

ja mitä tietoa tuotteeseen liittyy (Kropsu-Vehkaperä 2012, 45). Tuoterakenne on hierark-

kinen kuvaus tuotteesta. Tuotetaso tarkoittaa hierarkian ylintä tasoa: se on mitä asiakas 

saa. Kännykän tapauksessa asiakas saa yksinkertaisesti kännykkäpaketin. Alemmalla hie-

rarkian tasolla eli kun paketti avataan, elementtejä on useampia: kännykkä, akku, laturi 

ja manuaali. Seuraavalla tuoterakenteen tasolla kännykkä esimerkiksi koostuu kuorista, 

piirilevystä ja erilaisista mekaniikkaosista kuten ruuveista. Osiin jaetusta piirilevystä puo-

lestaan löytyy elektroniikkakomponentteja ja ohjelmia. Tätä alemmalla tasolla vielä pii-

rilevystäkin löytyy pienempiä osia, jotka on asennettu piirilevyyn kiinteästi (Sääksvuori 

& Immonen 2008, 48–49). Vastaava tuoterakenne on luotavissa myös palveluille jaka-

malla palvelu tuotetasosta lähtien hierarkkisesti elementteihinsä. Palvelu on jaettavissa 

päätoimintoihin ja nämä toiminnot puolestaan myös osaelementteihinsä (Sääksvuori & 

Immonen 2008, 51–52). 

 

2.6 Tuotetieto ja tuotemäärittely 

Tuotetieto (product data tai product information) voidaan jakaa kolmeen tyyppiin. Tuo-

temäärittely (product definition) pyrkii kuvaamaan tuotteen kaikin tarvittavin keinoin 

mahdollisimman kattavasti: mikä on tuotteen toimintaidea, miten tuote toimii ja millainen 

se on. Tuotemäärittely esitetään paitsi sanallisina kuvauksina myös teknisinä kuvina ja 

piirustuksina. Se saattaa olla hyvin monimuotoista, ja sillä on erilaisia käyttäjäkuntia ke-

hittäjistä asiakkaisiin. (Sääksvuori & Immonen 2008, 7-8.) Määrittely saattaa muuttua 

tuotteen elinkaaren aikana, esimerkiksi asiakaspalautteen perusteella tai koska sitä halu-

taan parantaa (Stark 2005, 21). Tuotetta ei voi hallita, jos sitä ei määritellä (Kropsu-Veh-

kaperä, Haapasalo & Vahtiala 2010, 7). 

Toinen tietotyyppi liittyy tuotteen elinkaaren eri vaiheisiin. Elinkaaritiedosta käy ilmi, 

onko tuote kehittelyvaiheessa, tuotannossa, käytössä vai jo elinkaaren päässä. Kolmas 

tuotetiedon tyyppi on metadataa, tietoa tuotetiedosta, joka koskee tuotetiedon sijaintia, 

muotoa, käyttöoikeuksia ja alkuperää. (Sääksvuori & Immonen 2008, 7-8.) Tuotetiedolla 

on oma elinkaarensa, se syntyy ja sitä käytetään, julkaistaan ja versioidaan sekä arkistoi-

daan. Tuotetiedon jakaminen oikeille henkilöille oikeaan aikaan on yksinkertainen ta-

voite, mutta jos tuotetietoa ei hallita millään tavalla, tehtävä muuttuu monimutkaiseksi. 

(Stark 2005, 51.) 
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Tuotetiedon hallinta (product data management, PDM) voi tarkoittaa tuotetiedonhallinta-

järjestelmää, mutta se voidaan nähdä myös periaatekeskeisenä toimintojen kokonaisuu-

tena.  Tuotetiedonhallinta on yhdistävä työkalu, joka yhdistää eri toiminnan alueita toi-

siinsa ja varmistaa, että oikea tieto on oikealla ihmisellä oikeaan aikaan oikeassa muo-

dossa ja läpäisee koko yhtiön (Liu & Xu 2001, 251, Stark 2005, 51). Vaikka tuotteen 

elinkaaren hallinta käsitetään yrityksissä useimmiten järjestelmäpainotteisesti, sen voisi 

nähdä myös kokonaisvaltaisena johtamisen tapana. (Sääksvuori 2011, 6.) 

Tuotetieto mahdollistaa tuotteiden jäljitettävyyden. Esimerkiksi jos havaitaan, että jos-

sain tuotteessa on vaaraa aiheuttava vika, tuote voidaan jäljittää, vetää pois markkinoilta 

tai korjata. (Stark 2005, 60.) Tuotetiedonhallinta myös varmistaa, että tuotteen jatkoke-

hittelyä varten saadaan olennaista tietoa. Tuotetiedonhallinnan ponnistukset keskittyvät 

kuitenkin usein tuotekehitysvaiheeseen ja tuotantoon, minkä vuoksi tuotteen jatkokehit-

telylle tärkeä palautetieto kentältä voi jäädä saamatta ja hyödyntämättä. (Kropsu-Vehka-

perä, Haapasalo & Vahtiala 2010, 760.) 

 

2.7 Dokumentointi ja sen riittävyys 

Fyysinen tuote saattaa sisältää satoja tuhansia osia eikä yksikään ruuvi saa jäädä kuvaa-

matta, joten tuotteisiin voi liittyä valtavasti suunnitteludokumentteja ja piirustuksia. Toi-

saalta esimerkiksi ohjelmistoteollisuudessa on kehittynyt tarve kevyille ja nopeille suun-

nittelun tavoille, kuten ohjelmistokehityksen ketterät menetelmät, joissa tärkeätä on toi-

miva tuote eikä niinkään kattava dokumentaatio. Ketterässä kehittämisessä pidetään ihan-

teena työskentelyn ja ratkaisujen yksinkertaisuutta ja koetetaan jättää tekemättä kaikki, 

mikä suinkin voidaan. Työskentelyssä pidetään suoraa kasvokkaista tiedon siirtämistä 

kaikkein tehokkaimpana. (Agile Manifesto 2001.) 

Hyvän ohjelmakoodin ihannepiirteitä ovat kommunikoitavuus, yksinkertaisuus ja jousta-

vuus. Ohjelmakoodi kommunikoi riittävästi, kun toinen ohjelmoija voi ymmärtää, muo-

kata ja käyttää koodia. Tähän päästään yksinkertaisesti ajattelemalla ei niinkään tietoko-

neiden ”ymmärrystä” vaan sitä, miten joku toinen ihminen ymmärtää koodin (Beck 2008, 

10–11). Pyrkimys tehdä ohjelmistosta kommunikoitava puolestaan edistää yksinkertai-

suuden ihanteen toteutumista, kun monimutkaiset rakenteet pyritään tulevia koodin luki-



22 

 

joita ajatellen jättämään kokonaan pois. Toki sama koodi on aloittelijalle aina hankalam-

paa kuin konkareille, mutta sopiva yksinkertaisuuden ja monimutkaisuuden taso löyty-

nee, kun koodaaja pitää mielessään kohdeyleisön samaan tapaan kuin kirjailija. (Beck 

2008, 10–12.) Kommunikoitavuuden eli ymmärrettävyyden ihanne varmistaa sen, että 

nopeasti luettavaa koodia pystytään myös nopeasti parantelemaan. (Beck 2008, 12–13.) 

Dokumentaation riittävyyden määrittely voi sitten toisaalta olla ongelmallista. Ketterissä 

menetelmissä dokumentointia ei välttämättä synny tarpeeksi, kun taas esimerkiksi perin-

teisessä ohjelmistokehityksessä ongelmana saattaa olla jopa ”ylidokumentointi” (Rubin 

& Rubin 2011, 118). Projekteissa pitäisi määritellä tapauskohtaisesti, mikä on dokumen-

toinnin kannalta riittävää (Hoda, Noble & Marshall 2010). 

 

2.8 Tuotteita koskevaa tutkimusta 

Palvelusektoria koskevissa tutkimuksissa määritellään, millainen innovaatiokäsitys tutki-

musten taustalla on. Jos esimerkiksi tutkimuksen lähtökohtana on ajatus tarkastella pal-

veluinnovaatioita valmistavan teollisuuden ja teknologisen tuotekehittelyn soveltamisen 

näkökulmasta, lähestymistapaa nimitetään assimilaatioksi (Den Hertog & al. 2011, 1429). 

Palvelukeskeinen lähestymistapa puolestaan korostaa sitä, että palvelujen tutkimusta var-

ten olisi luotava kokonaan oma teoriansa, koska palveluinnovaatiot eroavat teollisista 

tuotteista niin olennaisesti (de Vries 2006, 1037). Integroiva eli synteesiin pyrkivä lähes-

tymistapa kuitenkin lähtee siitä, että huomiota kiinnitetään ennen muuta niihin element-

teihin, jotka ovat olennaisia sekä valmistavan teollisuuden että palvelualojen innovaati-

oille (de Vries 2006, 1037). Integroiva lähestymistapa on linjassa konvergenssiajattelun 

kanssa, mikä tarkoittaa hyödykkeiden ja palveluiden tuottamisen prosessien lähentymistä 

(Den Hertog & al. 2011, 1432). 

De Vriesin (2006) tutkimuksessa analysoitiin innovaatiomalleja, jotka ovat asiakkaan 

käytettävissä tietoverkoissa. Yhä useammin palveluja tarjotaan monikanavaisesti siten, 

että asiakkaan käyttämällä teknologialla on tärkeä merkitys sen kannalta, miten tuotteen 

piirteet määritellään. Perinteisessä itsepalvelussa asiakas käyttää palveluntarjoajan päät-

teitä kuten pankkiautomaatteja, mutta monikanavaisessa palvelussa asiakas valitsee, mitä 

omaa laitettaan käyttää, tablettia, puhelinta vai tietokonetta. Tämän uuden ulottuvuuden 

vuoksi tutkimuksessa vietiin Galloujn ja Weinsteinin (1997) innovaatiomallia pidem-

mälle liittämällä innovaation elementteihin piirteitä, jotka kuvaavat verkossa tapahtuvaa 
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asiakkaan kompetenssien ja teknisten piirteiden yhteyttä palveluntarjoajan teknologisiin 

ratkaisuihin. (de Vries 2006, 1040–1041.) Tutkimuksen tapauksina oli neljä suurta inter-

netin kautta palveluja tarjoavaa yritystä. Tutkimus vahvistaa sitä näkemystä, että verkot-

tuneessa ja vuorovaikutuksellisessa yhteistyössä asiakkaalla on tärkeä rooli innovaati-

oissa kahdella tapaa. Paitsi että palveluntarjoajien uudet teknologiat luovat uutta asiak-

kaan päässä, niin myös asiakkaan puolella tapahtuva uusien teknologioiden opettelu luo 

uutta kompetenssia. Täten voidaan vetää johtopäätös, että innovaatiot tapahtuvat useiden 

toimijoiden verkostoissa vuorovaikutuksessa. Tämä interaktiivinen malli tarkoittaa, että 

innovaatioita tutkittaessa pitää katsoa myös organisaation ulkopuolelle. (de Vries 2006, 

1049.) 

Matkailu- ja ravintola-alaa koskeva tutkimus tuo esiin, että ala jota ei välttämättä hevin 

miellä innovaatioita tuottavaksi, saattaa paljastua hyvinkin innovoivaksi (Den Hertog & 

al. 2011, 1429). Tutkimus osoitti, että jyrkkä jaottelu joko valmistavaan teollisuuteen tai 

palvelualoihin (low tech) ei toimi, koska jokainen ala sisältää mahdollisuuksia sekä tuo-

tannollisiin innovaatioihin että palveluinnovaatioihin, vain eri sekoituksina. Tuloksista 

ilmeni, ettei palvelualoilla synny pelkästään aineettomia ja palvelumaisia innovaatioita 

vaan myös hyödykkeisiin verrattavissa olevia teknologisia innovaatioita. Tutkimuksen 

aineisto koostui asiantuntijahaastatteluista ja kyselystä, johon osallistui yli kuusi sataa 

yritystä. (Den Hertog & al. 2011, 1444.) 

Stettina ja Heijstek (2011) suorittivat kyselytutkimuksen ohjelmistokehittäjille dokumen-

toinnista. Tarkoituksena oli selvittää, miten ketterää ohjelmistokehitystä soveltavat tiimit 

dokumentoivat työnsä ja kuinka tärkeänä he pitävät tiimien sisäistä dokumentointia. Vas-

taajia tutkimuksessa oli yli kymmenestä maasta ja kahdeksasta kehitystiimistä. Kyselyssä 

kysyttiin käytännön dokumentointiin liittyviä kysymyksiä, kuten paljonko aikaa kehittäjä 

käyttää päivittäin dokumentointiin. Vastaajat pitivät dokumentointia tärkeänä, mutta tut-

kimus kyseenalaisti sen ketterän ohjelmistokehityksen perusperiaatteen, että kasvokkai-

nen kommunikaatio olisi tehokkain tapa välittää tietoa. (Stettina & Heijstek 2011.) 

Ketterissä menetelmissä kasvokkainen ja suullinen kommunikaatio on tärkeä ihanne, 

mutta ihanteen vastaisesti ihan perinteiset suunnitteludokumentit kuitenkin tukevat tätä 

kasvokkaista tiedon jakamisen tapaa. (Rubin & Rubin 2011, 117.) Tämä kävi ilmi kun 

haluttiin kehittää aktiivisen dokumentoinnin näkökulma, jonka avulla sovelluskohteeseen 

liittyviä tietoja kerätään ja dokumentoinnista tulee itseasiassa osa suoritettavaa ohjelmaa. 
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Tutkijoiden mielestä ketteriin menetelmiin olisi luotava ketterä dokumentointi sen sijaan, 

että dokumentointia yritettäisiin ketterin ihanteiden vuoksi vältellä. (Rubin & Rubin 

2011, 129–130.) Tutkimuksen kohteena olivat käsitemallit, joilla esitetään sidosryhmille 

kuvaus siitä, miten ohjelman pitäisi toimia. Nämä käsitemallit jäivät kuitenkin epätar-

koiksi juuri ketterän ohjelmoinnin ihanteen vuoksi eli sen takia, että ihanteellisesti ajatel-

tuna hyvän koodin pitäisi sinänsä jo riittää dokumentaatioksi intensiivisen kasvokkaisen 

viestinnän lisäksi. (Rubin & Rubin 2011, 119–120.)  

Vaikka tuotetiedon hallintajärjestelmät ovat tärkeitä teollisen tuotannon yrityksille, yri-

tysten tuotetiedon hallinnan käytännön ratkaisuja on tutkittu melko vähän (Kropsu-Veh-

kaperä, Haapasalo, Härkönen & Silvola 2009, 770). Näitä tuotetiedonhallinnan käytän-

nön sovelluksia ja elementtejä kuitenkin selvitettiin neljässä korkean teknologian yrityk-

sessä. Tavoitteena oli kuvata konkreettisesti, miten suuret yhtiöt soveltavat tuotetiedon-

hallinnan käytäntöjä. Tutkijat kysyivät mitä käytänteitä yritykset hyödyntävät tuotetiedon 

hallinnassa ja mitkä ovat suurimmat haasteet teknologiayrityksille. Tutkimusote oli laa-

dullinen tapaustutkimus, joka sisälsi haastatteluita ja työpajatyöskentelyä. (Emt., 762.) 

Suurissa ICT-alan yrityksissäkään tuotetiedonhallinta ei ole aina helppoa. Päinvastoin se 

saatetaan kokea hyvinkin työlääksi. Vaikka käytettävissä olisikin tuotetiedonhallinnan-

järjestelmä, tietoja siirretään käsin sähköpostilla ja talletetaan exceleihin. Tuotteiden 

osalta haasteita aiheuttavat hallittavien tuotevarianttien määrä mutta myös se, että henki-

lökunta ei välttämättä toimi johdonmukaisesti prosessien mukaan. (Emt., 770.) 

Moran ja Aveyard (2014, 24) käyttävät formaattien tutkimuksesta nimitystä formatologia 

ja mainitsevat sen olevan uusi tutkimusala. Formaattien tutkimus tarkastelee usein for-

maatteja esimerkiksi kaupallisena menestystarinana tai formaattien lokalisoinnin näkö-

kulmasta. Eräs lokalisoinnin tutkimuksista on Van Keulenin ja Krijnenin (2014) tutkimus, 

jossa lokalisoitava ohjelma oli alkujaan brittiläinen viihdeformaatti Farmer Wants a Wife. 

Ohjelma on tuttu Suomessa nimellä Maajussille morsian. Tutkijat vertailivat australia-

laista ja hollantilaista Maajussi-tuotantoa (emt. 278–279), joiden odottivat eroavan toisis-

taan merkittävästi maitten välisen etäisyyden ja kulttuurillisten ja kielellisten eroavai-

suuksia vuoksi. Eroavaisuuksia löytyikin runsaasti useilta tasoilta, mutta suurimmaksi 

osaksi erot olivat hyvin ilmeisiä: paikallisia maisemia ei pysty muuttamaan, ja ihmisetkin 

pukeutuvat omalla tavallaan. Komeat ja lihaksikkaat australialaiset maajussit puhuvat ja 

pussaavat, kun taas hollantilaiskollegat ovat arkisempia ja jurompia. (van Keulen & 
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Krijnen 2014, 287–288.) Johtopäätöksissään tutkijat sanovat, että lokalisaatio on enem-

män sopeutumista väistämättömiin paikallisiin ilmiöihin ja piirteisiin kuin tuottajien tie-

toisten päätösten toteuttamista (van Keulen & Krijnen 2014, 290). 

Kirja- ja media-alojen kehityssuuntia esittelevä katsaus (Song 2012) luo formaatteihin 

vielä hiukan laajemman sisältöjä koskevan näkökulman. Formaatit eivät ole vain televi-

sio-ohjelmia, vaan kirjakin on formaatti, jota ei välttämättä kovin helposti voisi ajatella-

kaan toisen muotoisena. Katsaus on yhteenvetoa Frankfurtin kirjamessujen markkinoin-

titutkimuksista. Katsauksen mukaan on odotettavissa, että perinteinen kirjamuotoinen ro-

maani siirtyy kyllä luontevasti sähköiseksi kirjaksi, mutta on myös mahdollista mennä 

pidemmälle monimediaisuudessa. Tarinan jalostumisen kulku on perinteisesti ollut suo-

raviivainen: tekstistä kirja, kirjasta käännös ja elokuvakäsikirjoitus, mutta tulevaisuu-

dessa kirja saattaakin olla vaikkapa soiva kartta, jossa teksti on vain osa kokonaisuutta. 

Teknologioiden kehittymisen ansiosta tarinoista voi tulla pelejä, sovelluksia, nettiyhtei-

söjä ja blogeja. (Song 2012, 345–346.) 

Sisältöjen muotoutumisen uutta tapaa edustaa myös esimerkki tekstiviestiromaanista. 

Nuori japanilainen lähetteli työmatkallaan pätkiä erään rakkaustarinan traagisista vai-

heista nettisivustolle. Tarina seuloutui tuhansien lukijoiden suosikiksi ja sai lopulta ym-

pärilleen jopa kovat kannet ja päätyi bestseller-kirjaksi. Sinänsä kuitenkin tekstiviestiro-

maanilla on oma ilmaisutapansa, joissa rakenne on omanlaisensa. Tekstiviestiromaanit 

muodostuvat niukasta kuvailusta, lyhyistä kappaleista ja enimmäkseen dialogista. (Lean-

der & Vasudevan 2009, 127.) 

 

2.9 Yhteenveto 

Tuote on monenlainen. Se on sekoitus teknisiä piirteitä ja palveluita (Belliveau & al. 

2002, 453, Den Hertog & al. 2011, 1444). Tuotteet eivät ole useinkaan ”yhdestä puusta 

veistettyjä”, ja tämä on tärkeä periaate tuotteiden hallintaakin analysoitaessa. Synteesiin 

pyrkivän innovaatiokäsityksen mukaan tuotteen muodolla ei ole niin väliä: se on kuvat-

tavissa ja hallittavissa oli se konkreettinen hyödyke tai aineeton tai koostuu se mistä pa-

likoista hyvänsä. Myös matalan teknologian aloilta voi odottaa monipuolisia innovaati-

oita, joten koulujenkin tuotteiden tutkiminen on aiheellista. Tuotteita voidaan tarkastella 
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ja jäsentää samantyyppisin metodein olivat ne sitten jääkaappeja, vakuutuksia tai hotelli-

palveluita (de Vries 2006, 1037, Den Hertog & al. 2011, 1432). Tämä integroiva tuote-

käsitys heijastuu tässä tutkimuksessa myös tuotteen elinkaaren hallinnan teorian osalta 

käsityksessä, että aineettomia tuotteita voidaan hallita yhtä hyvin kuin konkreettisiakin 

tuotteita (Sääksvuori & Immonen 2008, 8). 

Myös formaatti voi olla monenlainen. Formaatti voi olla kokoelma paitsi erilaisia sisäl-

töelementtejä myös teknologioita ja palveluita. Sen pitää kuljettaa mukanaan tietoa ja si-

sältöjä, joiden avulla uusi vastaavanlainen tuotanto on mahdollista tehdä toisessa ympä-

ristössä. Tällainen siirrettävän kuvauksen ja reseptin idea on tuttu sekä teollisuudessa että 

sisällöntuotannossa. Formaatille on ominaista generatiivisuus. Ohjelmaformaatit kehite-

tään ja tuotetaankin leimallisesti luovissa ympäristöissä. Asiantuntijapalveluiden muo-

toutuminen formaatiksi on kuitenkin hiukan erityyppistä, se etenee askeleittain eikä yri-

tyksissä välttämättä ole tarjolla tuottajan otetta, mutta tällainen vähittäinenkin eteneminen 

voi luoda tuotteen, joka on jaeltava. Formaatti on tietyllä tavalla kaksikerroksinen tuote. 

On olemassa formaattiraamattu tai yksinkertainen formaatin kuvaus. Tämä on jo tuote: 

se on kaupattavissa ja jaeltavissa muille tuotanto-organisaatioille. Toinen taso, jolla tuot-

teen elinkaaren voi nähdä, on formaattien tapauksessa tuotantojen taso. Toisin sanoen 

formaattiraamattu on tuote, jonka tuotantoyhtiö hankkii itselleen, ja valmis ohjelma on 

tuote, jonka puolestaan asiakas eli katsoja saa. 

Tuotemäärittely ja formaattiraamattu vaikuttavat hyvin samankaltaisilta asioilta. Kumpi-

kin sisältää erilaisia kuvailudokumentteja, piirustuksia, tiedostoja ja ohjeita. Niihin koe-

tetaan sulloa kaikki, mikä on tuotteen tuottamisen (tehtaassa, studiolla ym.) kannalta suin-

kin tarpeellista. Tuotemäärittelyllä ja formaattiraamatulla on siis sama tavoite: toimia re-

septinä, jotta tuote osataan tuottaa ja saadaan tuotteeseen oikeat ”palikat” oikeisiin koh-

tiin. Teolliseen tuotteeseen on saatava ruuvit oikeille paikoilleen, ohjelmaformaatin puo-

lestaan pitää toistaa tietynlaista ideaa, sisältöä ja tunnetta, ja asiantuntijapalveluiden pitää 

puolestaan tuottaa tasalaatuista palvelua asiakkaalle ja olla monistettavissa. Hyvät ohjel-

mat ja ohjelmaformaatit muodostuvat myös elementeistä ja hyvistä pikku ideoista, joita 

on keksitty yhdistellä uusilla tavoilla (Lång & Rantala 2007, 83–85). 

Dokumentaatio on tutkimuksessa keskeinen osa-alue, koska tuotteistus on dokumentaa-

tiota (Parantainen 2008, 12). Se on myös sikäli erityinen asia tässä tutkimuksessa, että 
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sisältötuotteet ovat jonkinlaisia dokumentteja itsekin. Ohjelmaformaatin olomuoto on pa-

ketti, joka sisältää paljon dokumentaatiota. Dokumentointi auttaa kommunikoimaan tuo-

tekehityksen vaiheista sidosryhmille ja myös tuo tuotteen elinkaaren vaiheita näkyviin 

sidosryhmille, joten se on olennainen asia interaktiivisessa tuotekehityksessä. Toimivaa 

tuotetta voi pitää dokumentointia tärkeämpänä (Agile Manifesto 2001), mutta vaikka 

pelkkä kasvokkainen kommunikaatio riittää usein, ovat dokumentit kuitenkin tärkeä tuki 

tälle kasvokkaiselle kommunikaatiolle (Rubin & Rubin 2011, 117). Dokumentointi tekee 

ideoista, ajatuksista ja toimintamalleista materiaalisia. Tätä materiaalisuutta ja kouriin-

tuntuvuutta tarvitaan tuotteen elinkaaren hallinnassa (Sääksvuori & Immonen 2008, 8). 

Dokumentoinnin tärkeys on selviö myös tässä tutkimuksessa. Dokumentointi on se, mi-

hin tutkija koettaa tarttua saadakseen käsityksen tuotteista. 

Dokumentointi edustaa tässä tutkimuksessa myös pyrkimystä käytännönläheiseen ja 

konkretiaa lähestyvään tutkimukseen. Suuretkin yrityksen kamppailevat omien tiedosto-

jensa ja versioidensa ja dokumenttiensa kanssa (Kropsu-Vehkaperä & al. 2009, 770), jo-

ten tämä käytännönläheinen lähestymistapa on myös tässä tutkimuksessa sopiva. Tässä 

tutkimuksessa pyritään kuvailemaan tuotteisiin liittyvää rakennetta ja dokumentaatiota 

myös, koska tutkimusympäristössä ei ole tuotteen elinkaaren hallinnan järjestelmää. Tut-

kimukseen voi kuitenkin tällöin ottaa lähtökohdaksi kokonaisvaltaisen näkemyksen ja 

tarkastella tuotteen elinkaaren hallintaa lähinnä kirjallisuudessa mainitun elinkaaren hal-

linnan perustekijöiden kautta, joihin kuuluvat tuotteen määrittely, tuoterakenteen luomi-

nen ja tuotetiedon määrittely (Kropsu-Vehkaperä & al. 2010, 8–9). Sovellan tätä käytän-

nöllisen tutkimuksen ideaa sillä tavoin, että keskityn kysymään mitä käytännössä on 

tehty: millaisia tuotteita ja millaista dokumentaatiota.  
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3 TUTKIMUKSEN KONTEKSTIA KOSKEVA AIEMPI TUTKIMUS 

3.1 Multimodaalinen viestintä ja koululuokkien muuttuva dynamiikka 

Multimodaalinen viestintä on käsitetty tässä tutkimuksessa koko yhteiskuntaa koskevana 

muutoksena ja kehityskulkuna, joka vaikuttaa koulujen paitsi opettajien ja oppilaiden vä-

lisen vuorovaikutuksen dynamiikkaan niin myös sisältöihin ja materiaaleihin. Multimo-

daalisuus tarkoittaa, että kaikkia kulttuurin tarjoamia merkitystä luovia tapoja käytetään 

viestintään ja merkitysten esittämiseen. Multimodaalinen viestintä voi sisältää kielellisiä, 

tekstillisiä, visuaalisia, kuuloon perustuvia, pelillisiä ja tilallisia elementtejä, sekä toimin-

taa, eleitä, musiikkia tanssia ja muita taidemuotoja. Oleellista on, että viestinnän kirjo 

käsittää paljon muitakin kuin kielellisiä viestinnän tapoja tai kirjoitetun tekstin pitämistä 

ensisijaisena viestinnän muotona. (Jewitt 2009, 14.) Kiinnostus multimodaalisuuteen on 

Jewittin (emt., 3) mukaan noussut sosiaalisesta muutoksesta, joka liittyy globaaliin ver-

kottumiseen ja viestintäteknologioiden kehittymiseen. 

Multimodaalisuus tarkoittaa myös sitä, että uusien viestintätapojen myötä tavalliset ja tu-

tut viestimisen toiminnot saavat uusia merkityksiä. Viestimisen perustoimintoja ovat kir-

joittaminen, lukeminen sekä kuuntelu ja puhuminen. Eri toiminnot puolestaan kohdistu-

vat erilaisiin teksteihin, jotka voidaan luokitella digitaalisiin, monimediaisiin, painettui-

hin ja puhuttuihin teksteihin. Esimerkiksi nettisivujen yhteydessä lukemisen uusi moodi 

on navigointia tai linkittämistä. Edelleenkin siis luetaan ja kirjoitetaan tekstejä, mutta nyt 

tekstit ja niihin liittyvät perustoiminnot edustavat paljon laajempaa toimintaa kuin pape-

rille painettua tekstiä ja sen lukemista. (Walsh 2010, 222.) Lukutaitokaan ei tarkoita vain 

tekstin lukemista tai kirjoittamista vaan kykyä viestiä usean tyyppisten tekstien ja medi-

oiden avulla. Kouluissa lukutaito ei ole vain kielten opetukseen liittyvä asia, vaan sen 

kehittäminen läpäisee kaikki oppiaineet (Jokinen, Palmgren-Neuvonen, Hytönen, Cortés, 

Riekki ja Korkeamäki 2013, 1). 

Kress (2009, 54) kiteyttää, että siellä missä ollaan tekemisissä merkitysten kanssa eli ih-

mistieteiden keskiössä, ollaan tekemisessä myös merkityksen välittämisen tapojen eli 

moodien kanssa. Tuotteiden kehittymisen yhteys multimodaaliseen viestintään voi näkyä 

esimerkiksi siinä, että teknologiat vievät vanhoja ja tuttuja käytäntöjä eteenpäin esimer-

kiksi juuri muuttamalla perinteisen tekstin toisenlaiseen moodiin. Saman tekstin pohjalta 
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voidaan luoda digitaalisia versioita käyttäen eri teknologioita, kuvia, musiikkia ja vide-

oita. (Tobin 2012, 41.) Myös tilat ja esineet ovat moodeja, minkä voi todeta kysymällä 

esimerkiksi, pystyykö jokin kohde tai esine kertomaan jotain siitä, mitä maailmassa tai 

ihmisten välillä tapahtuu (Kress 2009, 54, 59). Tutuilla tuotteilla, kuten vaatteilla ja esi-

merkiksi huonekaluilla, on ensisijainen funktionaalinen tehtävänsä, mutta ne myös vies-

tivät. Pöytääkin voi ”lukea” multimodaalisen analyysin keinoin. Björkvall (2009) lähes-

tyy IKEA:n pöytiä tutkien niitä semioottisina ja multimodaalisina tuotteina, joiden koolla, 

materiaalilla ja muodoilla on merkityksiä. Pienehkö pyöreä ruokapöytä voi viestittää ih-

misten välistä läheisyyttä, pintamateriaali modernia tai rentoa tyyliä. Suurehko kulmikas 

neuvottelupöytä puolestaan saattaa viestittää sopivaa etäisyyttä ja puheenjohtajan paik-

kaa. (Björkvall 2009, 242–252.) 

Lukutaito puolestaan voidaan määritellä viestinnälliseksi käytännöksi, joka on perustal-

taan sosiaalista ja perustuu tarpeelle välittää tietoa yksilöiden, perheiden, yhteiskuntien, 

ja organisaatioiden välillä. Kullakin kulttuurilla on kussakin ajan hetkessä tietyt resurssit 

käytettävissä sekä arkipäiväiseen viestintään että laajempaan ideoiden välittämiseen. 

(Wolfe & Lewitt 2010, 387.) Voidaan puhua ”tavanomaisesta” (conventional) lukutai-

dosta, joka tarkoittaa kirjoitetun tekstin kirjoittamista ja lukemista. Opettajan käsitys 

kommunikaatiosta ja lukutaidoista saattaa vaikuttaa opettamiseen siten, että koko luku-

taitojen laajaa kirjoa ei tulla käyttäneeksi erilaisten oppijoiden opetuksessa. Jos lukutaito 

määritellään kaikessa sosiaalisen kommunikaation laajuudessaan, myös erityisoppijoille 

voisi avautua laajemmat lukutaidon mahdollisuudet, sen sijaan että heidän oppimistaan 

arvioidaan tavanomaisen luku- ja kirjoitustaidon kapealta kaistalta. (Lawson, Layton, 

Goldbart, Lacey & Miller 2012., 2012, 105–106.) 

Kaksikielisillä lapsilla, erityislapsilla ja pojilla on ongelmia oppimisessa, joita konven-

tionaalisen lukutaidon vaatimukset eivät auta. Myös opettajilla saattaa olla vaikeuksia 

hyödyntää lapsille kehittynyttä tietovarantoa. (Wolfe & Lewitt 2010, 387–388.) Lukutai-

don käsitteellistäminen niin, että se on merkityksen luomista nimenomaan kirjoitetun 

tekstin keinoin, on ongelmallista myös vähemmistökieliä puhuville lapsille (Toohey, Da-

genais & Schulze 2012, 76). Erityislasten opetuksessa käytetään lukutaidon artefakteja, 

jotka ovat jonkinlaisia esinemäisiä, ei sanoihin perustuvia apuvälineitä tai merkkejä. Apu-

välineistä voisi mainita esimerkiksi käsinuket, ja merkeistä puukauhan merkitsemässä 
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ruuanlaittoa. Näitä artefakteja ei ehkä miellettäisi multimodaaliseksi viestinnäksi normaa-

lien oppijoiden kohdalla, mutta erityislasten kohdalla myös nämä esineet voitaisiin käsit-

tää viestintänä. (Lawson & al. 2012, 104–105.) 

Opettajankouluttajat Rautiainen ja Räihä (2013) kirjoittavat, että kouluja olisi uudistet-

tava niin, että oppilailla olisi enemmän vaikutusvaltaa siihen, mitä ja miten kouluissa teh-

dään ja opetetaan. Opettamisen tapa, jossa opettaja kaataa valmiin tiedon oppilaiden pää-

hän, on heidän mielestään aikansa elänyt. Myös Koulutuspilvijaoston loppuraportissa 

(2014) piirretään kuvaa uudenlaisista oppimisen tavoista, jotka koskevat niin opettajien 

ja oppilaiden rooleja kuin opetuksen sisältöjä ja niiden kehittämistä ja jakamista. Tekno-

logiat ovat toki tärkeitä apuvälineitä, mutta tärkeää on myös oivaltaa vuorovaikutuksen 

dynamiikka ja nähdä oppilaat tasa-arvoisina toimijoina. Opettajan pitäisi irtaantua “tie-

don päähän kaatajan roolista” ja ennemminkin avustaa oppilaita heidän projekteissaan. 

Oppilailla olisi aiempaa yksilöllisemmät opinpolut ja aktiivinen rooli erityisesti uusien 

materiaalien ja välineiden ehdottajina. Opettajat puolestaan suunnittelisivat oppimispro-

sesseja, arvioisivat aineistoja oppimisen näkökulmasta sekä koordinoisivat yhteistyötä. 

(Koulutuspilvijaoston loppuraportti 2014, 52–53.) Multimodaalisuus ja digitaalisuus luo-

vat tarvetta sekä uudistuksille että tutkimuksille, koska suuri osa opetusaineistoista ja op-

pimisen arvioinnista perustuu vielä kirjalliseen lukutaitoon (Walsh 2010, 211). 

 

3.2 Opetuksen innovaatiot ja jaetut oppimissisällöt 

Koulujen innovaatiot syntyvät arjen askareissa. Innovaatiot syntyvät käytettävissä ole-

vista materiaaleista, työvälineistä ja käytänteistä, joita pienin askelin viedään kohti lähintä 

mahdollista (adjacent possible) kehitysvaihetta. Jo pienet muutokset käytänteissä saatta-

vat muuttaa koulutyöskentelyn luonteen ja motivoida oppilaita uudella tavalla. (Goatley 

& Johnston 2013, 94–95.) Pienet parannukset ja muutokset tuotteisiin ovat yllättävän 

eduksi, koska ne eivät vaadi organisaation sitouttamista hankaliin muutosprosesseihin, 

mutta ajan myötä saattavat johtaa merkittäviin parannuksiin (Morris & Hiebert 2011, 6, 

8). Koulujen innovaatiot syntyvät asteittain evoluution omaisesti, joskus ulkoisten olo-

suhteiden paineesta, mutta usein myös uusien työkalujen ja teknologioiden käyttöön ot-

tamisen motivoimana. Innovaatioita jaetaan useimmiten keskusteluissa opettajainhuo-

neessa tai lähiverkostojen kesken, mutta myös laajempi jakaminen on mahdollistunut in-

ternetin sivustojen kautta. (Goatley & Johnston 2013, 96–97.) 
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Oppimisaihioihin liittyy sekä modulaarisuuden että koostettavuuden näkökulma. Oppi-

misobjektit tai -aihiot ovat materiaalikokonaisuuksia, joihin sisältyy jonkin opetettavan 

aiheen sisältöä ja oppimisen arvioinnin välineitä ja joita käytetään itsenäiseen opiskeluun 

erityisesti verkoissa. (Minovic, Milovanovic & Starcevic 2013, 928.) Oppimisaihioita 

voidaan luokitella eri tasoille sen mukaan, kuinka pitkälle niitä on koostettu. Alimmalla 

koostamisen tasolla aihiot ovat pelkästään raakadataa: talletettuja tiedostoja ääntä, kuvaa 

ja tekstiä tai tietosisältöjä. Toisen tason aihiot on koottu yhdistämällä raakadataa ja tieto-

sisältöjä, jolloin niitä voi verrata esimerkiksi oppituntiin ja sen sisältöön. Kolmannen ta-

son oppimisaihiot on koottu suurempiin kokonaisuuksiin ja niitä käytetään oppituntien ja 

kurssien suunnitteluun. Tämän tasojaottelun periaate on, että mitä matalamman tason op-

pimisaihioista on kyse, sen vapaammin niitä voi koostaa ja kierrättää. Toisaalta taas tä-

män jaottelun mukaan korkeamman tason koosteita on hankalampi uudelleen käyttää eri 

konteksteissa. (Vorvilas, Karalis & Starcevic 2011, 114–115.) 

Ihanteellisen oppimissisällön pitäisi olla järjestelmistä riippumaton, helposti uudelleen 

käytettävä ja päivitettävä (Ceylan, Balci ja Inceoğlu 2009, 2052). Ihanteellisesti oppimis-

aihiot olisivat liitettävissä toisiinsa kuin LEGO-palikat ja niistä olisi muodostettavissa 

uusia kokonaisuuksia. LEGO-metaforan puute on kuitenkin, että siinä missä jokainen 

LEGO-palikka on liitettävissä toiseen, tämä ei pädekään oppimisaihioiden kohdalla Suo-

raviivainen liitettävyys ei ole mahdollista, joten Wiley ja Hanlis (2002) suosittelevat me-

taforan vaihtamista atomiin. Atomi-ajattelun mukaan oppimisaihioiden koostamiseen pä-

tisivät seuraavat periaatteet: Kaikki atomit eivät ole liitettävissä kaikkiin toisiin, vaan ato-

mien yhdistyminen riippuu niiden sisäisestä rakenteesta. Atomit eivät ole myöskään nap-

sautettavissa kiinni toisiinsa ihan noin vaan, vaan niiden kokoaminen vaatii perehtymistä. 

Atomi-ajattelun hyöty sen sijaan löytyy atomin hajottamisesta, sillä atomi koostuu neut-

roneista, protoneista ja elektroneista, jotka puolestaan koostuvat vielä pienemmistä osista 

kvarkkeihin asti. Korkeimman tason osien (neutronien, protonien ja elektronien) järjestys 

sanelee sen, mihin toisiin atomeihin yksittäinen atomi pystyy yhdistymään. (Wiley & 

Hanlis 2002, 16–18.) 

Morris ja Hiebert (2011) puhuvat julkisista muutettavista tietotuotteista (public chan-

geable knowledge products), jotka sisältävät ratkaisuja jonkin ammattialan kysymyksiin. 

Tällaisten tietotuotteiden syntymisen edellytys on yhteisöllinen sitoutuminen ja näkemys, 
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että niitä muokataan yhdessä tietotuotteiden laadukkuuden saavuttamiseksi. Tämä laa-

dukkaiden julkisten tietotuotteiden helppo saatavuus puolestaan varmistaisi sen, ettei ope-

tuksessa esiintyisi epätasaisuutta. (Morris & Hiebert 2011, 5.) Runesson ja Gustafsson 

(2012, 20) kuitenkin huomauttavat, että koulut, opettajat ja oppilaat ovat kuitenkin erilai-

sia, joten jaettuja malleja joka tapauksessa muokataan ja sovelletaan eri tavoin. 

Tomlinson (2012) heittää haasteen kaupallisille opetusmateriaalien julkaisijoille, että 

nämä puolestaan kustantaisivat joustavampia materiaaleja, jolloin opettajille jäisi run-

saammin mahdollisuuksia muokata materiaali toivotun laiseksi. Tomlinson uskoo, että 

tulevaisuudessa opettajat itse luovat innokkaammin ja osaavammin materiaaleja valmii-

den koulukirjojen käyttämisen sijaan ja että tällaiset itse kehitetyt materiaalit tulevat 

laaja-alaisemmin jakeluun tietoverkkojen, tietokoneiden ja älypuhelimien kautta. Tämän 

ajatuksen taustalla on se, että sekä opettajat että opiskelijat suhtautuvat nykyään myös 

oppikirjoihin kriittisen kuluttajan tavoin. (Tomlinson 2012, 171.) Myös Leanderilla ja 

Vasudevanilla (2009) on tämä näkemys, että monimediaisia sisältöjä luovat ja jakelevat 

liikkuvilla teknologioilla varustetut liikkuvat ihmiset jotka ovat teknologioiden ja viesti-

misen suhteen yhtä lailla sekä kuluttajia että tuottajia (Leander & Vasudevan 2009, 136, 

139). 

Koulutuspilvityöryhmän raportissa (2014) luonnostellaan myös yhteisesti ylläpidettävää 

tietoresurssia, pilvipalvelua, joka tarjoaisi materiaaleja opettajille ja oppilaille. Työryhmä 

muistuttaa, että sisällöt saattavat olla muodoltaan hyvin monenlaisia eivätkä suinkaan 

kaikki tekstimuotoisia. Sisällöt olisivat luonnollisesti tehtäviä ja kokeita, mutta myös 

muunlaisia sisältökategorioita, joita ei välttämättä ole vielä hahmotettu. Koulutuspilvi-

työryhmän raportissa ennustetaan, että oppimateriaalien tuottajien kenttä laajenee ja muo-

dostuu ammattimaisemmaksi. Opetussisältöjen tuottamisessa voitaisiin myös ottaa selke-

ämmin huomioon muut koulujen ulkopuoliset sidosryhmät. Tällaisia olisivat kaupalliset 

oppimateriaalituottajat ja muut palveluntarjoajat, kuten videotuottajat ja pelituottajat, 

jotka tuottavat erilaisia sovelluksia tai aineistoja. (Koulutuspilvijaoston loppuraportti 

2014, 52–54.) 
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3.3 Koulukontekstia koskevaa aiempaa tutkimusta 

Koulujen kontekstia koskevaa tutkimusta on tähän koottu lähinnä multimodaalisuuden, 

teknologioiden vaikutuksen, oppimissisältöjen modulaarisuuden ja luokkahuonedynamii-

kan näkökulmista. Erityisesti kouluympäristöissä esiintyviä formaatteja koskevaa tutki-

musta ei ollut, mutta Runessonin ja Gustafssonin (2012) tutkimuksessa tullaan lähelle 

tuotenäkökulmaa ja formaatin ominaisuuksia, kuten lokalisointia. Tutkimuksessa oli 

ideana siirtää ruotsalaiseen kouluun toisessa kulttuurissa tehty malli ja katsoa, miten opet-

tajat ottivat sen käyttöön ja muokkasivat sitä. Hongkongissa luotu luovan kirjoittamisen 

tuntisuunnitelma toimi ruotsalaisopettajien käytössä tutkijoiden mukaan kuin ”proto-

tyyppi”: se antoi opettajille raamit, mutta ei määrännyt toteutusta pilkun tarkasti. Tutkijat 

luonnehtivat tuntisuunnitelmaa ”jaettavaksi ja dynaamiseksi tuotteeksi”. Vaikka sisältö 

oli suunniteltu alun perin hyvin erilaisessa koulukulttuurissa, opettajat pystyivät muok-

kaamaan ja käyttämään mallia hyväkseen. (Runesson & Gustafsson 2012, 20.) 

Vorvilaksen ym. (2011, 115) tutkimuksessa käsitellään oppimissisältöjen koostamista ja 

nimikkeiden luomista. He tutkivat, mitä multimodaalisia digitaalisia elementtejä oppi-

misaihioissa käytetään ja toisekseen, miten elementit ovat koostettavissa oppimismateri-

aaleiksi. Heidän kehittämänsä mallin mukaan oppimisaihiot koostuvat nimikkeistä 

(items) ja sisältöelementeistä (content objects) (emt., 119). Esimerkiksi visuaalisen käyt-

töliittymän avulla suoritettava harjoitus tai oppitunti edustaa korkeimman tason koostetta, 

joka muodostuu sisältöelementeistä. Sisältöelementtejä edustavat muun muassa opetetta-

vaan aiheeseen liittyvät esimerkit, selitykset, sanastot, kyselyt, kuvitus ja johdannot. 

Alimman tason nimikkeet edustaisivat tässä mallissa viestintätoimintoja, esimerkiksi ani-

moituja kuvioita, toimintopainikkeita tai lisätietoja. (Emt., 121–122.) Näiden eri tasojen 

elementtien yhdistämisen kautta merkityssisältöjä voidaan käsitellä, syventää ja laajentaa 

ja opettajat voivat tietoisemmin rakentaa merkityksiä opetusmateriaaleihin (emt. 124).  

Tutkimuksissa on myös havaittu, että yllättäviä viestintä- ja yhteistyötaitoja tulee esiin, 

kun on kyse esimerkiksi digitaalisesta julkaisemisesta tai muunlaisista multimodaalisista 

projekteista. Dynamiikka muuttuu sekä oppilaiden välillä että myös oppilaiden ja opetta-

jan välillä. Walsh (2010) havaitsi, että oppilaat alkoivat olla huomiota herättävän sitoutu-

neita opetuksen tavoitteisiin, yhteistyöhön ja ryhmätöihin, kun omaksi tavoitteekseen 
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saattoi ottaa oman tuotoksen julkaisemisen. Oppilailla havaittiin myös uudenlaista moti-

vaatiota auttaa toisia julkaisemaan. (Walsh 2010, 226.) Kun koululaiset pääsevät tuotta-

maan multimodaalisia sisältöjä, he pystyvät hyödyntämään luovuuttaan ja mielikuvitus-

taan sekä koulun ulkopuolella opittuja digitaalisia taitoja, vaikka konventionaalisessa lu-

kemisessa olisikin puutteita (Walsh 2007, 79). Joissain tapauksissa multimodaalisten si-

sältöjen tuotantoprojekteissa perinteinen aikuinen-lapsi tai opettaja-oppilas -suhde väis-

tyy kollegiaalisen opettamisen tieltä (Toohey & al. 2012, 88). 

 

3.4 Yhteenveto 

Tuotenäkökulmasta katsoen koulujen tuotteet voi koettaa nähdä jonkinlaisena yhdistel-

mänä mediatuotetta, sisältötuotetta tai palveluideaa, joka on kuvattavissa formaattiraama-

tun kaltaisena dokumentaatiopakettina. Formaatille on ominaista generatiivisuus, joka 

puolestaan tuskin vähenee koulujen kaltaisessa ympäristössä, jossa luovat ideat ovat ar-

kipäivää. Goatleyn ja Johnstonin (2013, 94–97) kuvaama innovoinnin tapa astua käytet-

tävissä olevista resursseista lähellä olevien kehitysmahdollisuuksien suuntaan askeleen 

kerrallaan on tässä tutkimuksessa ajatus, jota sovellan kouluille ominaisena. Tätä inno-

vaatiomallia tukee ajatus siitä, että palvelualoilla voi odottaa monimuotoisempia inno-

vaatioita kuin pelkkiä palveluinnovaatioita (Den Hertog & al. 2011, 1444). Koulujen in-

novointi lähtee arjen työstä, ja innovaatiot syntyvät askeleittain evoluution omaisesti, 

mutta pieninkin askelin syntyvät innovaatiot voivat olla merkittäviä (Morris & Hiebert 

2011, 6, 8, Goatley & Johnston 2013, 94–95). 

Teknologiat ja multimodaalinen viestintä vaikuttavat kouluissa usealla tasolla. Multimo-

daalinen viestintä saattaa lisätä tasa-arvoisen oppimisen mahdollisuuksia mutta myös vai-

kuttaa sekä oppilaiden yhteistyöhön että opettajien rooleihin (Walsh 2010, 226, Rautiai-

nen & Räihä 2013, Koulutuspilvijaoston loppuraportti 2014, 52–53). Digitaalisuus ja tek-

nologiat luovat mahdollisuuksia ja odotuksia monenlaisille innovaatioille ja verkkopoh-

jaisille ratkaisuille, joiden kautta opetussisältöjä jaetaan ja koostetaan (Vorvilas & al. 

2011, 124, Tomlinson 2012, 171, Koulutuspilvijaoston loppuraportti 2014, 52–54). Voi-

daan myös nähdä, että opetusmateriaalien tuottamisen kenttä on jonkinlaisessa muutok-

sessa. Toisaalta odotetaan, että opettajat ja jopa oppilaat ovat aktiivisia sisältöjen tuotta-

jia, toisaalta ajatellaan että ammattimainen tuottaja-apu koulujen ulkopuolelta olisi tar-

peen. Sisällöiltä toivotaan laadukkuutta ja yhdenmukaisuutta (Morris & Hiebert 2011, 5), 
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mutta toisaalta myönnetään että koulut ja kulttuurit ovat niin erilaisia, että sisältöjä pitää 

joka tapauksessa muokata eikä niitä käytetä sellaisinaan (Runesson & Gustafsson 2012, 

20). Tämä kuitenkin sopii formaatin ideaan, koska lokalisointi on tavanomaista formaat-

tien kohdalla (van Keulen & Krijnen 2014, 290). 

Formaatin voi nähdä ikään kuin kaksikerroksisena tuotteena. Formaatti on tuote (eli mitä 

asiakas saa) kahdella tasolla: sekä kuvauksena ja/tai dokumentaatiopakettina että tuotan-

tona. Koulujen työskentelyn kannalta voi nähdä, että tämä vaihe, jossa koululuokka opet-

tajansa johdolla tekee esimerkiksi harjoituksia, muodostaa ”tuotantokerroksen”, joka on 

itse opetustapahtuma. Tuotteen varsinainen tarkoitushan on opettaminen ja oppituntien 

sisällön luominen, ja formaatti sisältötuotteena siis kuljettaa ideoita ja aiheita tehtäväksi 

ja luotavaksi sen sijaan, että oppilaat ovat katsojiin verrattavia vastaanottajia. Tällä tavalla 

nähtynä formaatti nimenomaan voi edistää kulttuuria, jossa oppilailla on tasa-arvoisesti 

mahdollisuuksia esittää omia ideoita ja omaa osaamista eikä opettajan rooliksi jää pelkkä 

tiedon kaataminen oppilaiden päähän. (Rautiainen & Räihä 2013, Koulutuspilvijaoston 

loppuraportti 2014, 52–53.) Koulujen kontekstissa tuote voi itse asiassa olla jopa kolmi-

kerroksinen. Ensinnäkin se siis on ”formaattiraamattu” tai tuotemäärittely eli käytännössä 

jonkinlainen paperi tai paperi- ja tiedostopaketti. Toisekseen se toteutuu luokissa opetus-

tapahtumana, ikään kuin opettajien, oppilaiden ja esimerkiksi kirjastojen yhteisenä tuo-

tantona. Kolmanneksi syntyy myös oppilaiden omia tuotoksia. Nekin voidaan nähdä tuot-

teina, mutta mikä niiden elinkaari tai tarina tulee olemaan, ei mahdu tämän tutkimuksen 

rajaukseen. 

Eroavaisuutta ohjelmaformaatteihin syntyy myös siitä, että tuotteet ovat vapaita: niitä ja-

ellaan toisille kouluille ja opettajille. Tällainen jakaminen on hankkeissa normaalia, mutta 

se lienee myös koulujen ja opettajien kulttuuri. Siinä, halutaanko sitten tuotteisiin koh-

distaa jonkinlaista yhteisöllistä laatukontrollia (Morris & Hiebert 2011, 5) vai saavatko 

tuotteet vaeltaa vapaasti koulusta toiseen, on kyse luultavasti hiukan erilaisista elinkaa-

rista. Jotkin tuotteet ehkä halutaan saattaa vakiintuneempaan muotoon ja esimerkiksi 

osiksi jonkinlaisia koosteita tai kokonaisuuksia. Vapaus ja joustavuus voisi tarkoittaa 

myös sitä, että yhdestä ideasta olisi jaossa sekä joustavampia ja huokoisempia malleja 

että vakiintuneempia ja jopa jäykempiä malleja. Tällöin voi olettaa, että vapailla formaa-

teilla on enemmän joustavuutta, kun niitä otetaan käyttöön, kun taas vakiintuneemmat 

formaatit ja koosteet palvelevat parhaiten jossain yksittäisessä tarkoituksessa tai osana 
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tietynlaista kokonaisuutta (Vorvilas & al. 2011, 114–115). Alkuvaiheen dokumentointi 

on joka tapauksessa tärkeää, oli tuotekehityksessä ja tuotteistamisessa sitten odotettavissa 

mitä hyvänsä (Bitner, Ostrom & Morgan 2008, 4-5). 

Millainen on sitten formaatti, joka on ”vahvistettu” tuotteen elinkaaren hallinnan ele-

menttien tunnistamisen kautta mutta myös kontekstiin sopivaksi? Tuotteen elinkaaren 

hallinnan periaatteet eivät muutu mihinkään oli kyse sitten jääkaapista tai televisiosar-

jasta. Nimikkeiden luominen auttaa tunnistamaan tuotteen, dokumentointi materialisoi 

tuotteen ja auttaa esimerkiksi kommunikoimaan siihen liittyvistä muutoksista, kuten lu-

vun 2 yhteenvedossa on todettu. Tapa modularisoida tuote on olennainen teollisissa tuo-

tannoissa, mutta myös opetussisällöt voidaan nähdä erilaisina elementteinä (Vorvilas & 

al. 2011, 114–115). Vorvilaksen ym. näkemys koskee opetusaihioita, mutta tässä tutki-

muksessa tärkeä huomio on ajatus koostamisen tasoista ja niiden vaikutuksesta tuotteen 

joustavaan uudelleen käyttöön. Ajatusta voi soveltaa formaatteihin siten, että vaikka ne 

koostuvat tiedostoista eli ”raaka-datasta”, niin formaatin kuvaus sitoo nämä erilliset tie-

dostot mielekkääksi kokonaisuudeksi. Sidos voi olla löyhä, jolloin elementit ovat helposti 

uusittavissa tai vaihdettavissa sopivampiin, kuten vaihdettaisiin reseptissä jokin ainesosa, 

jota ei ole saatavilla. Tuote voi olla käyttökelpoinen tuote, vaikka se on enemmän luon-

nosmainen kuin tiukka paketti. Toisaalta sidos voi olla tiukempi, eli on ehkä tehty enem-

män räätälöintiä tai muokkauksia erityistapauksia varten. Tämä näkemys sopii hyvin 

myös evoluution kaltaiseen kehittämiseen (Morris & Hiebert 2011, 6, 8, Goatley & Johns-

ton 2013, 94–95). Kun sitten tuotetta dokumentoidaan eli siitä tehdään jonkinlainen ku-

vaus ja kerätään tarpeellisia tietoja, niin joustava, asteittain etenevä dokumentointi vai-

kuttaa luontevalta tavalta. Dokumentoinnin merkitys näkyy tässä tutkimuksessa siten, että 

dokumentointi on se asia, jota tutkija lähtee käytännöllisesti tutkimaan.  
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT JA -AINEISTOT 

4.1 Tutkimuksen kontekstina Lukuinto-ohjelma 

Lukuinto-ohjelma on Opetusministeriön rahoittama hanke, joka on alkanut vuonna 2012 

ja joka jatkuu vuoteen 2015. Hanke toteutetaan kirjasto- ja kouluparien yhteisprojekteina. 

Ohjelman kohderyhmänä ovat koululaiset esikouluikäisistä 16-vuotiaisiin. Ohjelman ta-

voitteena on luoda Lukuinto-yhteisö sekä toimintamalleja luku- ja kirjoitustaidon kehit-

tämiseksi. Tavoitteena on luoda opettajille ja kirjastoammattilaisille uutta osaamista ja 

sitouttaa vanhempia tukemaan lasten monipuolista lukutaitoa. (Lukuinto-sivusto 2014.) 

Lukuinto-ohjelman pilottiryhmät muodostuvat opettajista ja kirjastojen henkilökunnasta. 

Pilottiryhmien tuotokset, joita tarkastelen tuotteina, ovat koulu- ja kirjastoyhteistyön tu-

losta. Piloteissa kehitettyjä toimintamalleja ovat esimerkiksi kirjastoreitit, pelitarinat, di-

gitarinat, kirjailijakoulu, fantasiakassit, mediadiplomi, mediavinkkaus ja filmifestivaalit. 

Pilottiryhmiä on ohjeistettu dokumentoimaan ja lähettämään tietoa Lukuinto-ohjelman 

työntekijöille. Loppuraporttien jättämisen jälkeen hankkeessa on ollut tarkoitus arvioida 

luotuja käytänteitä ja etsiä niistä sellaisia malleja, jotka olisivat sovellettavissa erilaisiin 

ympäristöihin laajemminkin. (Lukuinto-sivusto 2014.) 

Ajallisesti tutkimus rajautuu tuotteen elinkaaren hallinnan osalta elinkaaren alkupäähän, 

ideoiden saamisesta tuotteen pilotin valmistumiseen. Edellä mainittu käytänteiden arvi-

ointivaihe ei sisälly tämän tutkimuksen aikajaksoon. Koulujen ja kirjastojen yhteistyö on 

tässä tutkimuksessa etsittyjen tuotteiden konteksti mutta ei tutkimuskohde. Koska tuote-

kehitys on kuitenkin luonteeltaan yhteistyötä, niin kirjastoilla on jopa elimellisen läheinen 

suhde kouluihin, mikä vielä korostuu Lukuinto-ohjelmassa, jossa pilottiryhmät muodos-

tuvat sekä koulujen että kirjastojen henkilökunnasta. Tässä kuitenkin rajaus vedetään niin, 

että fokukseen asettuvat koulut, mutta kirjastot pääsevät ikään kuin samaan kuvaan yh-

teistyön vuoksi. De Vriesin (2006, 1049) mukaan innovaatiot tapahtuvat vuorovaikutuk-

sessa useiden toimijoiden verkostoissa ja että nämä yhteistyökuviot pitää ottaa innovaa-

tiotutkimuksessa huomioon. Käsitän tämän niin, että kehittäjäkumppania ei voi rajata ku-

vasta pois menettämättä jotain olennaista. Koulujen ja kirjastojen yhteistyötä on kuitenkin 

tutkittu muualla. On esimerkiksi tutkittu laadullisesti opettajien ja kirjastonhoitajien yh-

teistyötä (Montiel-Overall 2008). Lisäksi on tehty toimintatutkimusta, jolla koulujen ja 
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koulukirjastojen toimintakulttuuria on tutkittu ja kehitetty (Kurttila-Matero, Huotari & 

Kortelainen 2011). 

 

4.2 Tutkimuskysymykset 

Lukuinto-ohjelman (Lukuinto 2014) tavoitteena on tuottaa ja jalostaa malleja, joita voi-

daan levittää ja jaella toisille kouluille ja kirjastoille. Jotta malleja voidaan levittää ja jotta 

niitä voidaan seurata niiden elinkaarella, niiden tulisi olla selkeitä muodoltaan, ainakin 

jonkin asteisesti. Jos näitä malleja tarkastelee tuotteina, voi saada näkyviin tuotteille olen-

naisia rakennetta, jaeltavuutta ja päivitettävyyttä koskevia piirteitä. Tästä syystä tarkaste-

len myös koulujen ja kirjastojen kehittelytoimintaa ikään kuin se olisi tuotekehitystä ot-

taen huomioon multimodaalisen viestinnän vaikutukset kouluissa. Vastaan tutkimukses-

sani seuraaviin kysymyksiin: 

1. Mitä ja millaisia koulu ja kirjasto -parien kehittämät tuotteet ovat? 

 

2. Mitä tuotteen elinkaaren hallinnan piirteitä ilmenee koulu ja kirjasto -parien ke-

hittämien tuotteiden ja pilottiryhmien toiminnan osalta? 

 

3. Millainen formaattimainen malli voidaan luoda koulujen ja kirjastojen kehittä-

mien tuotteiden ja toimintatapojen pohjalta? 

 

4.3 Tutkimusaineisto 

Teemahaastattelu aineiston hankinnan metodina sopii aiheisiin, joista haastateltavalla voi 

olla ajatuksia, mutta joiden käsitteistöä hän ei ole tottunut käyttämään. Teemahaastattelu 

muistuttaa keskustelua, jota tutkija ohjailee pysymään aiheessa. (Routio 2000, 80–81.) 

Teemahaastattelussa edetään noudattaen etukäteen laadittua haastattelurunkoa, joka pe-

rustuu teoreettisesta viitekehyksestä nousevien teemojen varaan (Tuomi & Sarajärvi 

2002, 77). Haastatteluja varten laadin lukemastani kirjallisuudesta poimittujen ideoiden 

pohjalta haastattelurungon, joka oli kokoelma mallikysymyksiä (Liite 1). Haastatteluissa 

pyrin esittämään haastateltaville suurin piirtein samat kysymykset, vaikkakaan en ihan 

samassa järjestyksessä. Teemahaastattelun kysymykset perustuivat teoreettiseen viiteke-

hykseen ja sen valottamiin teemoihin, mikä sopii myös teorialähtöiseen analyysitapaan, 
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jossa tutkittava ilmiö määritellään aikaisemman tiedon perusteella (Tuomi & Sarajärvi 

2002, 99). 

Haastateltavien yhteystiedot sain Lukuinto-ohjelmasta. Lähetin haastattelupyynnön kai-

kille yhteystiedoissa mainituille paikallisille pilottiryhmille, joita oli yhteystietoihin lis-

tattu viisi kappaletta. Ryhmistä kolme vastasikin melkein välittömästi ja sopi kanssani 

haastattelut. Tein haastatteluja viisi kappaletta. Yhdessä haastattelussa sekä koulun edus-

taja että kirjaston edustaja (Koulu A ja Kirjasto A) olivat molemmat yhtä aikaa paikalla. 

Loput neljä haastattelua tein haastattelemalla henkilöitä yksittäin. Haastateltavien kanssa 

on sovittu, että henkilöiden tai koulujen nimiä ei käytetä lopullisessa pro gradu -tutkiel-

massa. Haastateltavat olivat tutkimuksen tarkoitukseen sopivia, koska he olivat Lukuinto-

ohjelmaan osallistuvia pilotoijia. Heillä oli täten omakohtaista ja ajankohtaista näkemystä 

tutkimuksen aihepiiristä. Haastateltavat olivat osallistuneet Lukuinto-ohjelman koulutuk-

siin ja kertoivat saaneensa niistä paljon tietoa. Tämä suppea haastateltavien joukko saattaa 

erottua erityisen tuotekehitysmyönteisenä, mikä tarjoaa hyvän tilaisuuden tutkia uusia 

formaatteja tuoreeltaan. Haastattelujen yhteen laskettu pituus oli hiukan yli viisi tuntia ja 

litteroituja sivuja kertyi 116 (Taulukko 2). 

Taulukko 2. Haastattelujen pituudet ja litteroitujen sivujen määrä. 

Haastateltava Haastattelun pituus Litteroidut sivut 

Koulu A + Kirjasto A 1 h 13 min 32 

Koulu B   1 h 2 min 26 

Kirjasto B  37 min 12 

Koulu C   1 h 8 min 25 

Kirjasto C  1 h 5 min 21 

Yhteensä:  5 h 5 min 116 

 

Lähempään tarkasteluun ottamaltani Koululta B sain myös kirjallista aineistoa heidän ke-

hittämästään mallista, jota nimitän Pelitarina-formaatiksi. Myös Koululla A ja Kirjastolla 

C oli paperille vietyä materiaalia, jota sain tarkasteltavaksi. Aineisto sai jonkin verran 
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lisäsyvyyttä Lukuinto-ohjelmasta saadusta suppeasta koko Lukuinto-ohjelmaa koske-

vasta projektilistauksesta, jota vasten tuloksia arvioitiin iteratiivisesti. Listauksen perus-

teella sai Lukuinto-ohjelmaan osallistuneiden projektiryhmien ideoista pelkästään pinnal-

lisen näkemyksen, jonka perusteella käytänteiden sisältöjä ei voi arvioida mutta josta oli 

jonkin verran taustatukea haastateltujen pilottiryhmien tuotteita arvioidessa. 

 

4.4 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksessa tehtävänä oli suorittaa teorialähtöinen analyysi eli sisällönanalyysi, joka 

pohjautuu teoreettiseen malliin. Tutkimuksessa testataan aikaisempaa tietoa uudessa ym-

päristössä, joten analyysiä voi kutsua teoriasta käsin ohjautuvaksi. (Tuomi & Sarajärvi 

2002, 99.) Valittu näkökulma ja tavoite tunnistaa kontekstista tuotteiden muotoja ohjaa-

vat keräämään aineistosta tietynlaisia havaintoja, joita tutkija pelkistää ja yhdistelee (Ala-

suutari 2011, 40). Tutkijan on muistettava paitsi kuvata analyysinsä myös esittää järkeviä 

johtopäätöksiä (Tuomi & Sarajärvi 2002, 105) sekä viitata teoriaan havaintoja selittäes-

sään (Alasuutari 2011, 52). Käytännön analyysissä havaintoja kerätään ja teemoitellaan 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 95). Pääteemat (taulukossa 3) muodostuvat lukujen 2 ja 3 yh-

teenvetojen perusteella. 

Taulukko 3. Pääteemat ja alateemat havaintojen poimimista varten. 

Pääteemat Alateemat 

Tuote ja tuotekehitys Tuotteen muodot ja innovaatiomallit. Tuotekehityksen piirteet. 

Formaatit, niiden sisältö ja rakenne. Dokumentointi tuotteen ja 

tiedon jakelua silmällä pitäen. 

Tuotteen elinkaaren hallinta Tuotetieto: tuotemäärittely, tuoterakenteen luominen ja tuote-

tiedon määrittely. Modulaarisuus. Muutokset tuotteissa. 

Multimodaalisuus ja opetta-

minen 

Uudenlainen dynamiikka opetuksessa. Sisällön elementit. Moo-

dit. 
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Keräsin erilliseen dokumenttiin havaintoja ja otteita litteroiduista haastatteluista. Tämä 

erillinen dokumentti oli varustettu väliotsikoin, jotka kuvastivat teorian osa-alueita. Uusia 

otsikoita syntyi myös vapaasti sen mukaan, mitkä asiat vaikuttivat kiinnostavilta. Tarkas-

telin aineistoa useista näkökulmista asteittain tarkentaen. Tuotteet eli pilottiryhmien kie-

lellä sanottuna teemat, projektit, käytänteet jne. kokosin myös ensin listaan, jota sitten 

tarkastelin arvioiden ja vertaillen käyttäen sekä teoriatietoa että jonkinlaista arvioivaa luo-

kittelua. Olkkosen (1994, 108) mukaan myös kvalitatiivista case-aineistoa voi ikään kuin 

mitata arvioimalla ja karkealla luokittelulla. Esimerkiksi erilaisia diplomeja oli kehitetty 

Lukuinto-ohjelman puitteissa, mutta vaikka minulla ei ollut niistä tarkempaa dokumen-

taatiota, arvioin niiden kehittelyä ja innovaatiomallia pintapuolisesti. 

Taulukko 4. Esimerkkejä haastattelujen sisällönanalyysistä. 

Alkuperäinen ilmaisu Pelkistetty sisältö Pääteema 

”On me otettu, valokuvia me on otettu näistä työs-
kentelyvaiheista ja sitte esimerkiksi tästä kun oppi-
laat esitteli tätä sähköistä lempipeliään, kun ne oli 
tehny sen sarjakuvan, niin siitä otettiin videonpätkää 
sitte […]” (Koulu B) 

Formaattien piirteet. Doku-
mentointi. 

 

 

 

 

Tuote ja tuotekehitys. 

 

”[…] jos meillä on ollu joku pikku palaveri, missä me 
on suunniteltu, että kuinkas me nyt tehtäis tai näin, 
niin ei oo niistä mitään muistioita kirjotettu […] että 
paremminkin että kuinkas te nyt toteutatte tämän 
vaiheen tai näin ja semmosta niinku. Semmosta 
niinku normaalia opettajan arkea, että semmosta 
suunnittelutyötä.” (Koulu B) 

Formaatin piirteet. Dokumen-
tointi. Tuotekehitys arjen kou-
lutyössä. 

”[…] jos sä saat vaan paperinivaskan, niin tulleeko 
sitte toteutettua, jos se on vaan paperissa se juttu, 
että pitäskö siitä jonkun jossakin kertoa sitte […]” 
(Koulu B) 

Dokumentointi. Dokumen-
toinnin ymmärrettävyys ja 
kommunikoivuus. Tuotemää-
rittely. Formaatti (”lentävä 
tuottaja”). 

”Mutta ideana kuitenkin oli se, että ei lähetä just te-
kemään mittään tiiäkkö jotakin uutta, joka vaatii ihan 
valtavan työmäärän, vaan että lähetään niinkun niistä 
meiän koulun vahvuuksista liikkeelle.” (Koulu A) 

Tuotekehityksen evoluution 
kaltaisuus. Koulujen erilaisuus. 
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Alkuperäinen ilmaisu Pelkistetty sisältö Pääteema 

”[…] se tuo eri mahollisuuksia ja monipuolistaa, mo-
nenlaisia työtapoja. Ja sitte semmonen oppilas, joka 
ei ehkä kirjallisesti välttämättä tykkää tuottaa, niin 
saattaaki tykätä jossaki muussa muodossa tuottaa. 
Että esimerkiksi ne lyhytelokuvat, niin niihin sitte 
semmoset oppilaat just kellä tuntuu, että on kirjalli-
nen ilmasu semmosta haasteellista tai eivät oo niin 
siihen motivoituneita, niin tykkäsivät sitte kyllä niitä 
elokuvia tehä.” (Koulu C) 

Moodit ja lukutaidot.   

 

Multimodaalisuus ja opettami-

nen. 

”[…] Ja oppilaatki on vähä semmonen, tai mää luulen 
että tää nykyinen kouluilmapiiri onki enempi sem-
monen, että opettajat ei oo tiiäkkö enää niitä, jotka 
tietää kaikesta kaiken ja paukuttaa sitä tietoa oppi-
laitten päähän, vaan yhessä kokeillaan näitä juttuja.” 
(Koulu A) 

Uudenlainen dynamiikka ope-

tuksessa. 

Kyllähän se on aina mukavaa, että jos on varsinki itte 
jonku keksiny ja toteuttanu, niin jos joku on sitä jatko-
kehittäny, niin mikä ettei, kivahan se ois kuulla. Ja jos 
on jalostanu vielä ideaa niinkö vielä paremmaksi, niin 
ainahan se on niinkö. (Koulu C) 

Muutokset tuotteissa. Palaute 
käyttäjiltä. 

Tuotteen elinkaaren hallinta. 

 

Vertailu on menetelmä, jossa joukosta samantyyppisiä tapauksia etsitään eroavaisuuksia 

ja samankaltaisuuksia (Routio 2000, 98). Roution mukaan (2007) vertailu auttaa luomaan 

kohteesta kuvan, vaikkei vertailulla haettaisikaan mitään merkittäviä samankaltaisuuksia 

tai eroavaisuuksia. Vertailulla on hänen mukaansa ”tutkijan silmää herkistävä vaikutus”, 

mikä tuntuikin tärkeältä koettaessani tunnistaa tuotteita ja hahmotella malleja näkyviin. 

Vertailun voima on myös siinä, että kun jokin tietty tapaus on erityisen kiinnostava, sen 

piirteet tulevat esiin nimenomaan katsomalla, miten tapaus poikkeaa muista. (Routio, 

2007, 108.) 

Käytännössä tämä tapahtui pohtimalla ja piirtämällä kuvioita ja miellekarttoja. Tein 

useita lukemis- ja vertailukierroksia sitä mukaa kuin sain kerättyä esimerkiksi dokumen-

taatiota tai modulaarisuutta koskevia havaintoja. Tein jonkinlaisia koepäätelmiä ja testai-

lin näitä päätelmiä teoriaan ja muihin teemoihin sovittelemalla. Esimerkiksi löydetyt 

eroavaisuudet dokumentoinnissa näyttivät ensin vastakkaisilta ilmiöiltä, mutta uudelleen 

tarkastelu johti siihen, että eroavaisuudet asettuivatkin uudenlaiseen suhteeseen toisiinsa 
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nähden. Tämä ilmensi sitä laadullisen tutkimuksen periaatetta, että tutkimuksessa koete-

taan muotoilla havainnoista sääntöjä, jotka pätevät koko aineistoon ilman poikkeuksia. 

Havaitut poikkeukset ovat kuitenkin analyysissä tärkeitä, koska niiden ansiosta tutkija voi 

pohtia, miten havaintolauseita pitää muokata, jotta sääntö taas pätee. (Alasuutari 2011, 

52.) Voi sanoa, että koulut keskenään ja kirjastot keskenään olivat sopivassa määrin eri-

laisia ja sopivassa määrin samanlaisia, että havaintoja syntyi. Esimerkiksi jotkin haasta-

teltavien toteamukset tulivat vertaillessa uuteen valoon, mikä esti tekemästä liian suora-

viivaisia tulkintoja asioista. 

Jos tutkimuksessa voidaan vertailla yksittäistapausten sijasta useampia ryhmiä, kyseessä 

on Roution (2000, 99) mukaan luokittelu. Sellaiseen aineistoni oli kuitenkin liian pieni. 

Esimerkiksi varsinaista tuoteluokittelua, joka muistuttaisi esimerkiksi jonkinlaista kata-

logimaista esitystä, ei tämän aineiston pohjalta voi tuottaa, joten tyydyin taustatiedon 

omaiseen karkeaan luokitteluun (Olkkonen 1994, 108). Luokittelun tavoite on kuitenkin 

järjestää aineistoa sillä tavoin, että jollain tavalla toisiaan muistuttavat kohteet niputetaan 

samaan ryhmään jonkin ominaisuuden perusteella, joka toisilta kohteilta puuttuu. (Routio 

2000, 99.) Tässä tutkimuksessa arvioin, että pintapuolinenkin tarkastelu ja niputtaminen 

kuitenkin elävöittävät tietoa koulujen ja kirjastojen kontekstista ja luo perusteita malliin 

tehtäville täsmennyksille.  
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5 TULOKSET 

Tuotetutkimuksessa pyritään esittämään kohde eheästi ja holistisesti. Sen vuoksi kuva-

taan myös kohteen ympäristöä ja luonnollista kontekstia, siltä osin kuin mallin esittämi-

nen siitä hyötyy. (Routio 2000, 43). Kontekstin kuvaamisen tarkoitus on ilmentää koulu-

jen arkea ja sitä, mistä ideat todellisuudessa kumpuavat ja miten ihmiset käytännössä 

työskentelevät. Tarkoitus on ikään kuin luoda taustaa tuotteiden ”muotokuvalle” sekä ke-

rätä tietoa siitä, miten formaatin mallia voisi täsmentää koulujen kontekstia varten. Teo-

rian avulla kuvataan tuote ja tuotteen konteksti. josta suodatetaan esiin empiiristä tietoa 

tuotteista. Tuotteita ja kontekstia koskeva teoreettinen ja empiirinen tieto yhdistetään for-

maattia täsmentäväksi malliksi, kuten kuvassa 1 on esitetty. Tutkimuksen raportointi ete-

nee kontekstista kohti täsmennettyä mallia, joka esitetään luvussa 5.6. 

 

Kuvio 1. Formaatin mallin täsmentämiseksi yhdistetään sekä teoreettista että em-

piiristä tietoa. Tietoa suodatetaan sekä yksittäisten tuotteiden piirteistä että kon-

tekstin erityispiirteistä. 
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5.1 Arjen koulutyössä ”spinoffataan” yli hankkeitten 

Haastateltavat kertoivat, että tuotekehitys kouluilla lähtee siitä, mitä jo muutenkin teh-

dään eli kouluelämän arkisesta touhusta, mikä vastaa teoriasta löydettyä kuvausta koulu-

jen innovoinnista (Goatley & Johnston 2013, 94). Työn ohessa lennosta tapahtuva tuote-

kehitys on opettajille arkinen tapa. Kun kehittely alkaa, tuotteesta on monesti jonkinlai-

nen aihio tai versio, jota kehitetään edelleen asteittain. Tuotekehitys voi lähteä olemassa 

olevien mallien uudistamisesta. Jokaiselle haastatellulle koulu-kirjasto -parille Lukuinto-

ohjelmaan osallistuminen oli ennen muuta sysäys kehittää jotain olemassa olevaa mallia 

vielä pidemmälle ja tarttua koulun arjessa esiin pulpahtaneisiin ideoihin. Useilla haastat-

teluissa keskustelluilla tuotteilla oli juuret joissain edeltävissä hankkeissa. Tuotekehityk-

sestä tulee sellainen kuva, että se on jatkuvaa, mutta hankkeet antavat sysäyksiä ja ener-

giaa viedä ideoita eteenpäin. Tuotekehitys ei siis ole satunnaisten puuskien varassa, vaan 

formaattien kielellä ilmaistuna ”spinoffausta” tapahtuu koko ajan arjessa. 

Haastateltujen koulu- ja kirjastoparien osalta on sanottava, että kirjastoilla tuntui olevan 

projekteissa avustava ja tukeva rooli, kun taas kehittävä rooli oli haastateltujen koulu-

kirjasto -parien osalta kouluilla. Yhteistyökuvio näytti olevan mallia ”koulu tekee ja kir-

jasto tukee”. Kirjastojen vanhempainilta -idea kuitenkin osoittaa, että tämä usein toisteltu 

näkemys saattaa olla osin pelkkä “hokema” tai perustua oletukseen, että uusi tuote vaatisi 

aina jotain erityisen suuria tai ulottumattomissa olevia panostuksia tai näyttäisi arkista 

työtä kummoisemmalta. Vaikka Kirjastolla C esimerkiksi oli tiukka henkilöstötilanne, 

heillä oli kuitenkin selkeä tahto osallistua resurssitilanteen parantuessa enemmänkin. 

“Sitten kuitenkin lupauduttiin, että jos koulu hakee, jos se pääsee siihen projektiin mu-

kaan, me tullaan mukaan pienillä resursseilla. Ja se hanke olikin semmonen, että se it-

seasiassa on niinkun sopii toteutettavaksi kouluille meidän mielestä erilaisine työpajoi-

neen paremmin. Siellä on enempi henkilökuntaa, aikaa, tunteja käytettävissä, ja me sitte 

tuetaan sitä.” (Kirjasto C) 

Kouluilla on selkeästi omat erityispiirteensä. Yksi kouluista kertoi vahvuudekseen ja eri-

tyispiirteekseen elävän kuvan tekemisen pitkän perinteen. Toisen koulun vahvuudeksi ja 

erityispiirteeksi mainittiin monikulttuurisuus. Kolmas koulu piti vahvuutenaan koulun 

uusien tilojen ja tekniikan hyödyntämisen mahdollisuuksia, joita samassa rakennuksessa 
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sijaitseva uusi kirjasto lisäksi vahvistaa. Erityispiirteidensä lisäksi kouluilla on myös va-

paus käsitellä erilaisia aiheita ja teemoja haluamallaan tavalla. Esimerkiksi Astrid Lind-

gren oli kouluissa yhteinen teema, mutta sisällöllisesti ja muodoltaan toteutukset olivat 

erilaisia. Nämä seikat sopivat yhteen sen kanssa, mitä Runesson ja Gustafsson (2012, 20) 

toteavat opettajien erilaisuudesta ja kyvystä soveltaa ja räätälöidä käyttöön otettuja mal-

leja. Toisaalta multimodaalisuus ja teknologiat antavat valinnan vapautta siihen, millä 

perusteella toteutettavia ideoita valitaan. 

”Jokaisella se lähtee varmaan myöskin siitä omasta persoonasta, sekihän vaikuttaa 

mikä tuntuu kiinnostavalta, että mitä lähtee toteuttamaan. Toiselle se voi olla ku-

vataide, toiselle se voi olla joku tekninen juttu.” (Kirjasto C) 

Multimodaalisuus elää sekä taiteen että tekniikan rajapinnoissa ja usealla tasolla. Ensin-

näkin dokumentaatio on multimodaalista. Kehitetyistä ideoista kerättiin videoleikkeitä, 

kuvia ja tekstejä. Multimodaalisuutta halutaan myös saada esiin oppilaitten tuotoksissa, 

joissa esimerkiksi kirjan tarina voi muuntua tekstimuodosta draamaksi tai kolmiulot-

teiseksi installaatioksi. On tavallista että toteutuksessa lähdetään yhdestä moodista ja pää-

dytään toiseen moodiin (Tobin 2012, 41). Työskentelyn lähtökohtana saattaa olla esimer-

kiksi kirja tai lautapeli ja lopputuotoksena esimerkiksi sarjakuvaa, installaatioita, digitari-

noita tai taidenäyttely. Oppilaiden tuotokset voivat olla sekä konkreettisia askarteluja, 

näyttelyjä ja teatteriesityksiä että digitaalisia blogeja, digitarinoita ja elokuvia. Uudet tek-

niset mahdollisuudet luovat myös uusia moodeja, eikä kaukana ole ajatus, että tällä tavalla 

syntyy uusia formaattejakin. 

“Digitarina, siis se on niinkun tekniikan avulla kerrottu tarina, minkä ne on toki kirjottanu 

ja keksiny ensin niinkun muutoin, mutta et sitte on käytetty tekniikkaa avuksi sen tarinan 

tuottamiseen tai esittämiseen. […] Me käytettiin nyt iPadejä. […] Joo, pystyyhän digi-

tarinan tekemään ihan niinkun myös ihan ottamalla kuvat ja laittamalla tietokoneelle tiet-

tyyn ohjelmaan, että sillä tavalla. Mutta noilla iPadeillä oli kyllä aika kätevä tehdä että.” 

(Koulu B) 

“No, kyllä ne varmaan noi tommoset blogit ja nämä digitarinat ja semmoset, koska meillä 

on nytten niinkö laitteet, joilla niitä voi tehä, että aikasemmin ei oo ollu niinkö käytössä 

[…]” (Koulu C) 
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Erilaiset lukutavat ja tekstien tuottamisen tavat ovat tuttuja, mutta multimodaalisuutta 

painottavissa malleissa on ominaista, että niiden sovellusaluetta ovat myös muut oppiai-

neet kuin viestinnälliset aineet kuten äidinkieli (Jokinen & al. 2013, 1). Sisältöjen kulkeu-

tuminen sekä oppiaineesta että moodista toiseen luo generatiivisen ja luovan lumivyöry-

mäisen kuvan siitä, miten koulut työskentelevät eri teemojen ja aiheitten kanssa. 

“[…] eihän se sinänsä uus juttu, mutta ehkä se on uus että ku sitä voi niin monneen oppi-

aineeseen soveltaa, niinku nyt kun niitä Lindgrenejä on luettu, niin kotitalouden opettaja 

tuossa sanoi, että hehän voisivat leipoa jotaki ja tehä näitä ruokia, mitä on täällä, ko on 

tuota Marikki-kirjoissa ja näissä niin on ihanasti kuvattu, mitä jouluna on syöty, niin jo-

taki semmosia samoja ruokia ku mitä niissä kirjoissa tai leivonnaisia tehä ja niistähän 

vois sitte kans sinne lehteen laittaa kuvia ja juttua, että nyt maistoimme tämmösiä mitä jo 

Marikki teki äitinsä kanssa ja näin, että tavallaan sillain, että justiin se että on niinkö moni 

oppiaine mukana siinä, niin se on semmonen monelta kantilta ehkä tullee asia tutuksi. Ja 

että sieltä ehkä hoksaa, että sieltä kirjoista voi aika monenlaisia juttuja saaha irti, että ei 

se oo se yks ainut tapa aina lukea.” (Koulu C) 

 

5.2 Tuotteiden tunnistaminen ja hahmottaminen 

Lukuinto-ohjelmasta saadun pilottiprojektilistauksen ja tekemieni haastattelujen pohjalta, 

voi esittää karkeasti hahmotellun yleistyksen tuotteista niiden muodon perusteella. En-

sinnäkin on olemassa napakoita tuotteita, jotka on formalisoitu eli muodoltaan vakiinnu-

tettu (Gallouj & Savona 164–165) ja jotka ovat levinneet laajalti. Näistä esimerkkeinä 

kirjastojen puolelta ovat vaikkapa tiedonhaku ja kirjavinkkaus. Näitä palvelutuotteita voi 

yhdistellä toisiin ja ne voivat olla moduuleina eli osina jossain toisessa tuotteessa. Koulut 

olivat haastatelluissa tapauksissa yhteistyön vetureina ja innovaattoreina, mutta kirjastot 

tarjosivat kehitettyihin malleihin selkeitä moduuleita. Kirjaston osuutta voisi myös ku-

vata paitsi palveluna niin myös informaatio- tai sisältötuotteena, jos kyseessä on esimer-

kiksi kirjalista, joka on tehty jotain koulun tarvetta varten, esimerkiksi kirjaston vanhem-

painiltaa varten. Verkostoituneessa kehittelyssä myös asiakkaalla on vaikutus palvelun-

tarjoajan kompetenssiin (de Vries 2006, 1040–1041), mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että 

kirjastoille tulee uudenlaisia tiedonhakupyyntöjä, jotka saatetaan kokea haastavina. Voi-

daan huomata esimerkiksi, että pelejä koskevia aineistoja ei ollut saatavilla kirjastosta, 

mikä vuorostaan aiheutti muutostarvetta Koulun B Pelitarina-formaattiin. 
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Koulujen puolella enemmän tai vähemmän tutunomaisia, formalisoituja tuotteita edusta-

vat esimerkiksi työpajat, koulutukset ja erilaiset tapahtumat. Nämä voivat olla laajoja si-

sällöltään, mutta tutkimuksen aineisto ei kattanut näitä tuotteita. Koulujen puolella esiin-

tyviä muita suhteellisen helposti jäsennettäviä tuotteita kutsun ‘vinkeiksi ja jujuiksi’ haas-

tateltavien käyttämien sanojen mukaan. Nämä vinkit ja jujut ovat myös suhteellisen help-

poja jaella: ne on helppo muistaa tai jakaa esimerkiksi koulutuksissa, kasvokkain tai so-

siaalisessa mediassa. Niitä voisi kutsua myös sinällään tietotuotteiksi tai sisältötuotteiksi. 

Esimerkkejä näistä olivat erilaiset kirjoittamiseen innostamisen vinkit. Formaatin piirteitä 

havainnoitaessa vinkit ja jujut ovat olennaisia, koska niillä on elementteinä usein vastaus 

kysymykseen ”miten” jokin asia toteutetaan ja koska ne voivat esiintyä tuotteen kompo-

nenttina. Esimerkkinä ”vinkistä” on sadunkuuntelijoille jaettava ”hiljaisuuskivi”, joka 

muistuttaa, että satua kuunnellaan hiljaa. 

Erilaisia diplomeja voi tässä esimerkin omaisesti tarkastella sisältötuotteina tai formaat-

timaisina palveluina, joiden ydinidea on eri sovelluksissa sama: koota lukulista kirjaston 

käyttäjille ja antaa merkinnät tai jopa jokin palkinto lukijan luettua diplomissa mainitut 

kirjat tai muut sisällöt. Diplomin hankinta voi olla sävyltään leikkisää. Lukudiplomi 

muuttuu tuotteena sen mukaan, onko asiakkaana esimerkiksi turisti tai koululainen. Lu-

kudiplomia päivitetään myös kirjallisuuden tarjonnan mukaan. Lukudiplomi saattaa myös 

päivittyä radikaalimminkin, esimerkiksi niin, että se muuttuu Mediadiplomiksi. Lukudip-

lomia voisi ajatella formaattina, jossa kirjastojen osaamista on paketoitu. Diplomin idea 

on siirrettävissä toisiin kirjastoihin, mutta mikään ei estä diplomin toteuttamista esimer-

kiksi koulussa tai sitä että diplomiin yhdistetään erilaisia elementtejä. Tuotemaisuus il-

menee siten, että siihen paketoituu kirjaston työntekijöiden osaamista ja siten, että tuot-

teella on selkeä nimi. Tuotetta voidaan kutsua palvelutuotteeksi (Parantainen 2008, 12) 

ja sitä voitaisiin organisaatiossa kohdella nimikkeenä. 

“[…] jotenkin ne ideat on niinku jossain muodossa ollu jo, monet ideat, ei tietenkään 

kaikki mutta tulee välillä mieleen, että onko tätä joskus aikasemminki kokeiltu vähän 

erityyppisesti, mutta tietenki aina maailma muuttuu, niin se kaipaa sitte vähän uudista-

mista justiinsa niinkun joku kirjallisuusdiplomiki, että siinä ei ikuisesti voi olla ne samat 

kirjat ja sama idea, mutta ehkä se lähtökohtaidea on siinä kuitenkin ollu pidemmän ai-

kaa.” (Kirjasto B) 
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Roution (2000, 7) mukaan myös opetustapahtumaa tai teatteriesitystä voidaan pitää tuot-

teena. Uusia innovaatiota voidaan luoda yhdistelemällä vanhoja osia uudelleen tai purka-

malla osiin jokin vanha tuote (Gallouj & Savona 2009, 164–165), ja näitä osia puolestaan 

voi päivittää tai korvata joillain muilla ratkaisuilla, jos esimerkiksi nimenomaisia tekno-

logioita ei ole saatavilla. Aineistosta voi erottaa esimerkiksi Koulun A elokuvafestivaalit 

ideana, johon tämä määritelmä sopii. Elokuvafestivaalit ovat tuotteena ensinnäkin tapah-

tumatuotanto. Vastaajat arvelivat, että vastaavaa ideaa ei olisi kovin helppo siirtää käyt-

töön otettavaksi muissa kouluissa, mutta jos ajatellaan levitettävyyttä, se voitaisiin koet-

taa jäsentää jotenkin modulaarisesti. Jokaisella koululla ei ole käytettävissä tv-studioita, 

mutta esimerkiksi iPadien tai vastaavien laitteiden käyttö saattaa tulla kouluissa yleiseksi. 

Tuotteen voi ensinnäkin jakaa karkeasti elokuvan tekemiseen ja toisekseen tapahtuman 

järjestämiseen. Elokuvan tekeminen, sen työvaiheet ja roolitus voisi olla yksinkertainen, 

ohjemainen, vaiheittainen esitys, jossa kerrottaisiin, miten elokuva tehdään. Elokuvien 

tekemisessä on myös useita tasoja: yksinkertaiset lyhyet elokuvat, jotka tehdään pienissä 

ryhmissä, tai laajemmat tuotannot. Tällainen monimutkaiselta vaikuttava monimuotoinen 

formaattikin voidaan kuvata niin yksinkertaisesti, että sitä on mahdollista toteuttaa eri 

mittakaavoissa. 

Interaktiivinen eli vuorovaikutuksellinen innovointi (de Vries 2006, 1049) näkyy myös 

esimerkiksi kirjaston vanhempainillan kohdalla. Kirjasto sai uudenlaisen kontaktin kou-

lulaisten vanhempiin vinkatessaan heille lapsia kiinnostavista kirjoista. Kirjaston van-

hempainilta on hyvä esimerkki innovaatiosta, jossa kahden tahon vakiintuneet toiminnot, 

vanhempainilta ja kirjavinkkaus, ovat yhdistyneet innovaatioksi. Kirjaston vanhempain-

ilta loi myös kirjastolle uuden suhteen asiakkaisiin ja sen myötä uuden kanavan saada 

palautetta koululaisten vanhemmilta. Kirjaston vanhempainilta on myös esimerkki siitä, 

että tuotenäkökulmasta ajateltuna kirjavinkkauskin on joustava ja muunneltava formaatti 

tai jonkinlainen kiteytynyt käytänne tai asiantuntijapalvelu. Siinä on selkeät raamit mutta 

vaihtuva sisältö ja se on helposti sovellettavissa ja modifioitavissa moneen tarkoitukseen 

ja ilmeeseen, vaikka perusta on sama. Kirjavinkkaukseen liittyi myös toinen mielenkiin-

toinen ilmenemismuoto: se että koululaiset osoittivat intoa vinkata toisilleen oma-aloit-

teisesti. Kyse voi olla myös siitä, että kouluissa mahdollisesti muuttuva opettajien ja op-

pilaiden välinen dynamiikka saattaa ulottua myös koskemaan kirjaston ja koululaisten 

välistä dynamiikkaa. Tämä saattaa olla esimerkki myös siitä, että hyvät käytännöt eivät 

katso sitä, kuka tekee mitä. 
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5.3 Joustava dokumentointi ja tuotemäärittely 

Tuotteita kehitetään vähin erin eteenpäin, joten myös dokumentointi elää ja kasvaa sa-

maan tapaan. Kun pilottiprojektien tapoja vertaa toisiinsa, dokumentoinnin tavat voi ja-

kaa karkeasti kahteen ääripäähän: kertomustyyppiseen dokumentointiin ja formaattimai-

seen dokumentointiin. Ero näissä tavoissa on siinä, että kertomustyyppinen dokumentaa-

tio kertoo “mitä me tehtiin” mutta formaattimaiseksi nimeämäni tapa kertoo “miten tekin 

voitte tehdä” eli se vastaa tarkemmin formaatin määrittelyä reseptiksi (Moran & Malbon 

2006, 19). Kertomustyyppisessä tavassa tuotetta koskeva tuotekehitysvaiheen tieto voi 

kulkea pelkästään ihmisten päissä ja leviää kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa. Sitä ja-

ellaan opettajainhuoneessa tai opettajien tavatessa. Perustelu tälle menettelylle on se, että 

opettajille opettajainhuone vaikuttaa olevan tehokas ja riittävä tapa jakaa tietoa. Tältä osin 

kertomustyyppinen dokumentaatio muistuttaa myös asiantuntijapalveluiden kehitysvai-

heita (Parantainen 2008, 13–15) sikäli, että asiantuntijapalvelut tuotteistuvat vähitellen, 

kun niitä käytetään organisaation sisällä ja levitetään varsinkin kollegoille. Toisaalta 

esiintyy myös näkökantaa, ettei oman organisaation sisällä dokumentaatiota ja kuvauksia 

tarvita välttämättä kovin paljoa. 

“Nii emmää tiedä, musta tuntuu että opettajat on semmosia, ei opettajat tarvi semmosta, 

ku ne vaan että “hei sielläki on pidetty, no tehään meki!” Ja sitte ne tekkee. Siis ihan 

oikeesti emmää usko, että opettajat tarvii tiiäkkö sellasta kuvausta, että nyt alatte tehdä 

näin, jakakaa tehtävät luokille tai jotain muuta tämmöstä, vaan niinku opettajat on sem-

mosia, että sillai niinkun kahvikupin ääressä, että “hei tehtäiskö tämmöset näin”  ja sitte 

joku sanoo “hei me ollaan luettu se kirja, mepä voitas tehä siitä […]” (Koulu A) 

Kertomustyyppinen dokumentointi saattaa olla joissain yhteyksissä hyvinkin riittävää. 

Varsinkin tutummista tai pienemmistä konsepteista on helppo napata ”vinkkejä”, mutta 

saattaa olla riski, että isommat kokonaisuudet eivät välity tällä tavoin ja uusien toiminta-

tapojen omaksuminen jää vain omaan organisaatioon tai toteutuu organisaation ulkopuo-

lella vain osin. Kertomustyyppisen dokumentaation osalta myös työkalujen, esimerkiksi 

jonkin nettipohjaisen ratkaisun puute, tuli esiin haastattelussa. Tämän voisi tulkita vies-

tiksi siitä, että dokumentointi vaatisi joissain tapauksissa tukea ja kätevämpiä työkaluja. 

Eräs opettaja koki itsekin omasta projektistaan, että sen idea oli liian monimutkainen do-

kumentoitavaksi, varsinkin kun käytössä ei ollut kätevää nettipohjaista työkalua.  
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”[…] mutta mä ajattelen että se ois saanu olla, mun mielestä ois voinu olla enempiki 

semmonen niinku semmonen interaktiivinen, joku nettisivu, johon ihmiset ois voinu näitä 

ideoitansa laittaa. […] Sä tavallaan olisit voinu koko projektin ajan koota sinne niitä täm-

möstä sähköstä materiaalia, eikä niin että ne on jossain siellä täällä koulun konneilla tal-

lessa ja oottaa sitä, että mää sitte istun jonain kauniina tammikuisena päivänä ja rupian 

näpyttelemään ja liittelen niitä sitte johonki ihme niinku […] hyvinki paperinmakuseen 

niinku raporttiin.” (Koulu A) 

Goatleyn ja Johnstonin (2013, 94–95) näkemys innovaatioista lähellä oleviin mahdolli-

suuksiin (“adjacent possible”) etenevänä antaa kuitenkin idean tarkastella dokumentaa-

tiotakin eräänlaisena jatkumona sen sijaan, että luokittelisi mainitut tavat vastakkaisiksi. 

Tämä näkökulma vapauttaa ajattelemasta, että olisi esimerkiksi jokin absoluuttinen tie-

don ja muodon taso, jolloin tuote tai siihen liittyvä dokumentointi on valmis. Tällainen 

jatkumo, jossa otetaan askel kerrallaan kohti jaeltavaa tuotetta, antaa mahdollisuuden 

nähdä enemmän. Kun ei odota, että valmis dokumentointi tai valmiit tuotteet tupsahtavat 

jostain ulkopuolelta logo kyljessään niin ei myöskään odota, että paperin pitää olla jon-

kinlainen virallinen tuotos ennen kuin se on käypää dokumentaatiota. Tämä tapa katsoa 

dokumentoinnin tapojen erilaisuutta johtaa siihen, että kumpikin ääripää ja niiden väliset 

asteet ovat tulkittavissa formaattien kehittelyyn sopiviksi. Tämän tulkinnallisen liikku-

mavaran vuoksi käsittelen tässä dokumentointia sekä pään sisällä olevana, suullisesti vä-

litettävänä tietona että myös fyysisinä tai digitaalisina dokumentteina. Tällöin joustava, 

asteittainen dokumentoinnin malli, jossa minimalistisesta dokumentoinnista voidaan 

tehdä hyve, saattaa olla hedelmällinen etsittäessä formaattia täsmentäviä piirteitä. 

Tuotteen elinkaaren hallinnan kannalta kuitenkin on oleellista jollain lailla pystyä erotta-

maan tuoterakenne jonkinlaisena modulaarisena esityksenä. Voisi ajatella, että dokumen-

taation riittävyydellä (Hoda & al. 2010) ja kommunikoivuudella (Beck 2008, 10–11) voi 

olla merkitystä toimintamallien käyttöönotossa ja myöhemmissä elinkaaren vaiheissa 

huomattavastikin. Isojen kokonaisuuksien tuotekuvauksissa on kiinnitettävä huomiota 

dokumentoinnin eri tasoihin, jotta kokonaisuuksia voitaisiin mahdollisuuksien mukaan 

pilkkoa käyttöön ottavien koulujen ja kirjastojen tarpeisiin sopivalla tavalla. On myös 

otettava huomioon, että aika omaksua suurempia kokonaisuuksia on rajallinen. Tällöin 

laajemmat ideat eli ”teemat”, joiden läpivieminen voi kestää lukukauden tai koko luku-

vuoden saattavat jäädä ottamatta käyttöön.  
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Haastatelluista pilottiryhmistä kaikki tekivät jonkinlaista paperidokumentaatiota ainakin 

joistain projektien osa-alueista, mutta dokumentointi oli tapauksissa keskimäärin kevyttä. 

Jotkut haastateltavat tekivät jonkinlaista päiväkirjan omaista koontia kehittelyprosessista. 

Myös Lukuinnolle lähetettiin jo melko alusta saakka materiaalia, kuvia ja videoita. Do-

kumentointi sai Lukuinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan olla vapaamuotoista. Jotain pa-

pereita oli sekä koulujen että kirjastojen puolella saatettu tehdä joistain asioista, mutta 

määrätietoiseen dokumentointiin ei ole ryhdytty. Tämä saattaa olla tyypillistä tuotteille, 

joita kehitetään lisäten jotain ominaisuuksia, esimerkiksi multimodaalisia elementtejä, jo-

honkin olemassa olevaan käytänteeseen. Tästä esimerkkinä voisi olla Koulun C kevätjuh-

lat, joita uudistettiin tuomalla juhliin useita erilaisia multimodaalisia toteutuksia, mutta 

jotka ovat perustaltaan tuttu käytänne kaikissa muissakin kouluissa. On mahdollista, että 

tällöin ei ehkä koeta niin oleelliseksi dokumentoida uutta käytäntöä muutoin kuin kerto-

malla, mitä uusia elementtejä kevätjuhliin lisättiin. Tällainen dokumentoinnin tapa ei aina 

tue tuotteiden kokonaisuuden havaitsemista tai tuotteiden levittämisen vaivattomuutta, 

mutta organisaation sisällä se voi toimia riittävän hyvin. Yhteenvetona voisi sanoa, että 

käytännössä dokumentointi noudatteli ajatusta, että toteuttaminen on tärkeämpää. Eräs 

haastateltava sanoi kuitenkin, että koko ajan pyritään ideoiden systemaattisempaan kir-

jaamiseen, mutta dokumentointi saattaa jäädä ikävästi heikolle hoidolle. 

“Mutta on ne varmasti enempi niinku ihmisten päässä ja sattumoisin sitte jostaki löytyy 

jotain todisteita, että tämmöstä on tehty jotain, listauksia tai.” (Kirjasto C) 

Olisi huolehdittava, että uusien toimintamallien soveltaminen kouluissa ei jää vain ”vink-

kien” tai ”jujujen” nappaamiseen. Dokumentoinnin riittävyys olisi arvioitava kuitenkin 

tapaus kerrallaan, mihin päätelmään on päädytty myös ketterien ohjelmistoprojektien do-

kumentoinnista (Hoda & al. 2010). On varmasti järkevää välttää ylidokumentointia (Ru-

bin & Rubin 2011, 118), joka saattaa olla liikaa vastaanottajille tai yhteistyökumppaneille 

ja miksei myös tekijöillekin. On varmaankin myös järkevää pitää esitystapa suhteellisen 

yksinkertaisena, jotta se palvelee Beckin (2008, 12–13) mainitsemaa kommunikoivuuden 

eli ymmärrettävyyden ihannetta. Ihanne saattaisi olla, että sisältö on tajuttavissa mel-

keinpä yhdellä silmäyksellä. 
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5.4 Nimikkeet, tuoterakenne ja modulaarisuus 

Tuotteiden modularisointi alkaa nimikkeiden tunnistamisesta eli kysymällä, mitä tuotteen 

komponentit ovat (Sääksvuori & Immonen 2008, 168.). Jos käytössä on järjestelmä, on 

objekti helppo tunnistaa ja luokittaa järjestelmään ruuviksi tai mutteriksi, mutta tämän 

tutkimuksen osalta voi sanoa, että nimikkeiden tunnistamisessa törmätään horjuvuuteen. 

Haastatteluissa usein mainitut ”vinkit”, ”jujut” ja ”pikku jutut” vastaavat lähinnä sitä, 

mitä nimikkeillä haetaan moduulien eli osaelementtien tasolla: ne ovat helposti tunnistet-

tavissa, niillä on selkeä nimi ja selkeä määrite. Nimikkeiden osalta pienet ”vinkit ja jujut” 

saattavat ajaa isompien kokonaisuuksien edelle paitsi toki ajan puutteen, niin myös sen 

takia, että jokin nimike ei ole tarpeeksi tunnistettava. Uhkana saattaa myös olla, että vinkit 

ja jujut jäävät varsinaisista tuotekuvauksista pois, koska ideat leviävät suusanallisesti. 

Pohdittavaksi jää, ovatko laajempien tuotteiden kuvaukset liian vaikeita havaita käyttö-

kelpoisiksi ja johtuuko se puolestaan niiden ylemmän tason nimikkeiden epämääräisyy-

destä, joissa nämä ”vinkki”-nimikkeet ovat elementteinä. ”Vinkit” ja ”jujut” nähdään hel-

posti käyttöönotettavina ja käytännöllisinä ideoina, jotka vertautuvat teoriassa matalan 

koostamisen tason oppimisaihioihin (Vorvilas & al. 2011, 114–115), joiden etu on teorian 

mukaan niiden kierrättämisen ja koostamisen helppous. 

“Mutta siellä on kyllä sellasia pikkuideoitaki, pieniä, joita vois kyllä ottaa vaikka heti 

käyttöön, että nehän ne tietenkin kaikkein tällaset käytännölliset yksinkertaiset oivalluk-

set on niitä melkein parhaita, mistä sitte saa hyötyä. Sitte toiset jää vähän semmosiksi 

unelmatasolle, että tuokin vois olla jännää joskus kokeilla.” (Kirjasto B) 

” […] monesti ne isommat ideat, niin niissä on kuitenki semmosia joitaki pieniä paloja, 

mitä voi sieltä nappasta, että ei oo pakko sitä isoa juttua aina toteuttaa, että sieltä voi ottaa 

jonku pienen.” (Koulu C) 

Tuoterakenteesta voi sanoa, että ilman dokumentaatiota sitä on vaikea kuvailla, mutta 

tietty dokumentaatio jo auttaa jotenkin hahmottamaan sitä rakennetta ja tuo tietynlaista 

materiaalisuutta ja käsiteltävyyttä tuotteeseen. Se että ideat on helppo siirtää juttelemalla 

ja kasvokkain, voi implikoida sitä, että malleilla - kuten vinkkaus, kevätjuhla - on jo tut-

tuja muotoja, mutta niitä ei ehkä nähdä tuotteina, koska koulu ei ole niin ilmiselvän pal-

velutuotteita tarjoava laitos kuin esimerkiksi kirjasto. Haastattelujen perusteella kirjaston 

osuus tuoterakenteesta ilmeneekin melko selkeinä moduulimaisina palveluina: kirjavink-

kauksena, tiedonhakupalveluna ja tiedonhakukoulutuksena. Voisi ilmaista, että koulu-



54 

 

kirjasto -yhteistyönä kehitettävän mallin yleinen resepti on kirjaston osalta: yksi kappale 

vinkkausta, kiitos, tai yksi kappale tiedonhakua jostakin aiheesta tai yksi annos tiedonha-

kukoulutusta jossain muodossa. Kirjaston palvelut osana tuotetta ovat koulujen näkökul-

masta siis melko selkeästi formalisoituja ja tunnistettavia. 

Tuotteen elinkaarta ei tämän aineiston aika-akselilla voi seurata sen pidemmälle kuin, että 

tuote on tuotettu käytettävään muotoon (Stark 2005, 17) on se sitten prototyyppi tai val-

mis, mutta odotuksia tulevaisuudelle kuitenkin on, myös niille ajoille, kun Lukuinto-oh-

jelma päättyy ja Lukuinto-yhteisö jatkaa kehittymistään. Kehittäjät itse haluavat ja toivo-

vat palautetta: tuotteen elinkaaren hallinta osa-alueineen voi auttaa kohdentamaan pa-

lautetta ja kehittämään tuotteita mahdollisen palautteen perusteella. Koulut jatkavat tuot-

teiden kehitystä, koska ne jatkavat sitä, mitä “muutenkin tekevät”. Tulee uusia hankkeita, 

joiden myötä ehkä kehitetään jotain uutta tai jatketaan olemassa olevien aihioiden kehit-

tämistä. 

“No kyllä mun mielestä vois niinkö dokumentoia, että mitä on jatkossa tehty, että ku 

sehän se on ku eihän sen pitäs päättyä tavallaan sen Lukuinnon siihen, että ku hanke 

päättyy, niin nythän niitä pitäs sitte jatkojalostaa kaikkia ideoita ja edelleenkin niinkö että 

säilys se semmonen, että halutaan kannustaa lapsia ja nuoria lukemaan, että ei se ainakaan 

mun mielestä ei sais loppua, että no niin hanke on loppu niin nyt ei sitte ennään Lukuinto-

hommia tehä, että päinvastoin.” (Koulu C) 
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5.5 Koulun B Pelitarina-formaatti 

5.5.1 Pelitarina-formaatin tuotekehitys ja dokumentaatio 

Koulun B kehittämän sisältöpaketin voi nähdä esimerkkinä sisältötuotteesta, joka muis-

tuttaa formaattia. Se kertoo mitä tehdään, miten tehdään ja mistä aineksista, ja sisältää 

jopa ”ainekset” eli materiaalia liitteinä.  

“No, se on ehkä tämmönen, vois sanoa että tämmönen sisältökokonaisuus, vois sanoa, 

tämmönen paketti missä on niinkun viiden vaiheen paketti ja sitten joka vaiheessa on eri 

tehtävät ja eri tekemiset ja vähä eri näkökulmasta. […] Ja se on semmonen, että sen voi 

toteuttaa, jos haluais opettaja luokkansa toteuttaa sen, niin voi toteuttaa sen kokonaisena 

eli kaikki ne viis vaihetta tai poimia sieltä vaikka kakkosvaiheen ja nelosvaiheen, että ne 

ei oo toisiinsa sidoksissa sillä tavalla, että pitäis olla ensimmäinen vaihe toteutettu ennen 

kuin voi tehdä toista, että ne voi irrottaa toisistaan.” (Koulu B) 

Dokumentoinnissa toteutuu joustavuus ja kommunikoivuus. Dokumentoinnin riittävyy-

den arviointi on ollut mahdollista tässä tapauksessa koulun sisäisen testaamisen kautta eli 

siten, että sisältöpaketti jaettiin muille opettajille ja heidän palautteensa perusteella tehtiin 

joitain muutoksia. Dokumentoinnin selkeys muistuttaa aktiivisen dokumentoinnin ideaa, 

jossa kontekstiin liittyvä tieto on “suoraan luettavissa koodista” (Rubin & Rubin 2011, 

129–130). 

“[…] Ja oikeastaan ku opettaja saa sen monisteen, yhen A nelosen, jossa käytännössä on 

ne viis vaihetta lyhyesti kuvattu, ku hän sen niinku lukasee läpi niin hänelle niinku aukee, 

mitä tämä niinku tarkottaa ja sillä tavalla. (Koulu B) 

Koulun B idea sai alkunsa osallistumisesta pelityöpajaan, joka järjestettiin Taiteilija kou-

lussa -hankkeen yhteydessä. Lukuinto-ohjelma antoi sysäyksen tuoda pelillisyys kehityk-

sen alle omassa koulutyössä ja alkaa määritellä lähtökohtia omalle idealle. 

“Ja se oli kuitenkin nää pelitarinat, aateltiin että se on tämmönen yks osa lukutaitoa, mo-

nilukutaitoa, pelit ja pelitarinat, ja sitte myös tämmönen joka on meille opettajille vähän 

vieraampi juttu, että mentiin vähän niinkö epämukavuusalueella siinä mielessä. Ja sitte 

kolmas näkökulma oli tämä, että me saatais nimenomaan poikia innostettua lukemaan, 

että ku tietää että ne on peleistä innostuneita, niin sitä kautta sitte.” (Koulu B) 
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Dokumentaatio muuttuu matkan varrella, koska tuotteeseen tehdään muutoksia; niin 

myös tämän tuotteen kohdalla. Muutostarpeet tulivat koulun toisilta opettajilta sekä 

omasta testauksesta eli työskentelystä omien luokkien kanssa. Joitakin osia paketista 

poistettiin ja joitakin yksinkertaistettiin muilta opettajilta saadun palautteen perusteella. 

Muutosten jälkeen Koulun B tuote oli siinä kunnossa, että he jakelivat sen koulun kaikille 

opettajille. 

“[…] esimerkiksi tuossa näkkyy tuo vitosvaihe on vähä eri näkönen, tuossa näkkyy, niin 

se on niinku tavallaan niinku eläny, niin niin sitte, meillä oli täällä nelosvaiheessa oli 

silloin joskus oli, että ne etti, meillä oli siis semmonen ajatus, että siellä ois niinku hel-

pompitasonen kirjapaketti ja vaikeampitasonen, mut se on nyt typistyny, että on vaan se 

‘kirjapaketti’ ja niinku tämmöstä että.” (Koulu B) 

Viisivaiheista mallia testattiin koulun eri luokissa eri opettajien ryhmissä. Tuotteen mo-

dulaarisuus mahdollisti sen, että opetuksessa käytettävät vaiheet voitiin valita luokka-as-

teen tai muitten seikkojen mukaan. Voi sanoa, että tuotteesta oli valmistettu toimiva pro-

totyyppi. Kun tuotetta testattiin koulussa, osa ryhmistä teki vain osan vaiheista, jotkut 

luokat puolestaan ehtivät käydä läpi kaikki vaiheet. Palautetta ei saatu kehitysvaiheessa 

pelkästään koulun sisältä, vaan myös koulun ulkopuolelta tuli sysäys muuttaa kokonai-

suutta. Lähimmän sidosryhmän eli kirjaston puolelta tuli sysäys muuttaa sisältöä, koska 

kirjastosta ei löytynyt alun perin suunnitelmaan kuulunutta materiaalia. Tämä on myös 

esimerkki siitä, että formaatti pystyy joustamaan sisällön suhteen. 

“[…] muistan ku sovittiin, että kirjasto ettii niitä kirja ja peli -pareja, niin sitte ne sanoki, 

että itseasiassa niitä aika huonosti oli löytyny, niin sitten meiän piti ruveta tekemään 

niinku sitä karsintaa, että valitaan nyt sitten tämä kirja, että ei otetakaan että meillä on nyt 

vaikea kirja ja peli, tai vaikeampi ja helpompi kirja ja peli, vaan että otetaan nyt tää, tää 

on tämmönen keskiverto, mikä passaa kaikille.” (Koulu B) 

Koulun B opettaja mietti myös tuotteen markkinointiin liittyvän materiaalin tarvetta. 

Markkinointimateriaalin voi toisaalta myös nähdä tietona, joka voi olla verrattavissa tuot-

teen käyttöönottovaiheen käyttäjätukeen, jossa annetaan vastauksia uusien käyttäjien ky-

symyksiin. Toisaalta opettajan kuvaama markkinoiminen muistuttaa ”pitchausta”, jota 

tuottajat tekevät esitellessään formaatti-ideoita rahoittajille (Lång & Rantala 2007, 99). 

“[…] jonkun verran pitäis varata aikaa, ei niinku hirveän paljon mutta jonku verran, että 

mikä on se pelitarina, siitä kertoa, minuutti pari jutella ja sitten kertoa niinkun lyhyesti 
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niinku tämä kokonaisuus. Sillä tavalla. Mä ite niinku ehkä esittäisin ja toki sillä tavalla, 

että vois sitte ehkä näytellä vähän kuviakin siitä, että no mitä on ykkösvaihe, mitä se 

tarkottaa ja mitä tarkottaa vaikka kolmosvaihe tai joku tämmönen.” (Koulu B) 

 

5.5.2 Tuotetieto, tuoterakenne ja tuotemäärittely Pelitarina-formaatissa 

Tuotetason käsitettä käyttäen (Sääksvuori & Immonen 2008, 48–49) voi sanoa, että Kou-

lun B tuote on pitkälle jo siinä muodossa, minkä asiakas saa. Sitä voi hyvällä syyllä kutsua 

”paketiksi”. Koulun B tuotteessa on toteutunut selkeästi se, mitä Sääksvuori ja Immonen 

(2008, 8) sanovat palvelutuotteiden tekemisestä kouriintuntuvammiksi ja käsiteltäväm-

miksi. Tuotteessa se on toteutunut sekä dokumentoinnin että modulaarisuuden kautta. 

Tuotteen kohdalla voi havaita, että dokumentointi ja modularisointi konkretisoi tuotteen. 

Siinä on elementtejä, joihin voi tarttua ja joista voi puhua. Tuotteen nimi on oleellinen, 

se ”itemisoi” eli nimikkeistää tuotteen. Koulun B tapauksessa nimestä oli tehty kuvaava, 

ja se selvensi tuotteen ideaa. Nimen lisäksi itemisointia eli tuotteen tunnistamista tukee 

tavoitteiden kuvaus. Ne erottavat tuotteen yksilölliseksi ja tunnistettavaksi. Kehittäjät oi-

valsivat modularisoinnin edun jo heti alkuvaiheessa. 

“Ja ihan alusta asti me heti suunniteltiin se sillä tavalla, että siinä on viis vaihetta, missä 

on sitte tavallaan tämmösiä alavaiheita tai, joka vaiheeseen liittyy tietty kokonaisuus, ja 

sitä voi sitte aina vähän varioida sitä kokonaisuutta jollakin tavalla. […] me heti sillon 

mietittiin, et se pitää olla semmonen, mikä pystytään niinkun kohtuu helposti niinkun 

esitellä meiän koulun muille opettajille, että hekin voi toteuttaa niitä, siitä viidestä vai-

heesta joitakin vaiheita.” (Koulu B) 

Tuotemäärittely kuvaa tuotteen mahdollisimman kattavasti (Sääksvuori & Immonen 

2008, 7-8.): millainen tuote on, miten se toimii, mitä sillä halutaan sanoa ja mikä sen 

tarkoitus on. Kun arvioi Koulun B Pelitarina-formaattia, niin voi sanoa, että nämä tavoit-

teet toteutuvat. Pakettiin sisältyy myös kuvia tai videoita, mikä myös vastaa sekä tuote-

määrittelyn että ohjelmaformaatin käsitettä. Koulun B alkuperäinen tuotanto voidaan tois-

taa toisessa tuotantoympäristössä formaattiin kuuluvan dokumentoinnin perusteella. Pa-

ketista selviää, mikä idea on, miten se tuotetaan sekä annetaan tarvittavat aineistot käyt-

täjille. Koulun B paketissa on myös lähdetty siitä, että kaikkea ei tarvitse kertoa, koska 

opettajat oivaltavat haastateltavien mukaan ideoita helposti. Tuotteen idea on kuvattu 
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Koulun B paketissa suhteellisen lyhyesti, mutta pitää muistaa, että opettajan rooli ‘lentä-

vänä tuottajana’ tai ainakin tuotteen esittelijänä (”pitchaajana”) on antaa määrittelytietoa 

myös suullisesti. 

Tuotteen pääelementti on yksinkertaisesti A4-paperi, jonka etusivulta jo näkee sekä ni-

men, kuvauksen että moduulit lyhyine sisältökuvauksineen. Fyysiseen kokonaisuuteen 

kuului kuvauspaperi sekä neljä liitettä, jotka olivat myös yksittäisiä A4-papereita. Liitteet 

olivat haastattelupohja ja kysely oppilaille, kolmen stripin sarjakuvapohja, apukysymys-

lista sekä moniste kirjojen käsittelystä. Tältä osin tuotteessa toteutuu ohjelmaformaatin 

piirteistä tuttu ajatus, että mukana tulee myös aineksia. Uusien käyttäjien ei tarvitse itse 

luoda apukysymyksiä tai sarjakuvapohjia. Tuotteessa oli viisi selvää sisällöllistä moduu-

lia, joita kutsuttiin vaiheiksi, koska ne voi toteuttaa joko yksittäin tai koko lukuvuoden 

kestävänä toteutuksena. Moduulit on jaoteltu eri-ikäisille ja eri luokka-asteille. Moduu-

leilla oli kullakin myös melko suoraviivainen sisältöä kuvaava nimi, mutta nimikkeenä, 

esimerkiksi irrallaan paketista tämä nimi ei ole kovin identifioiva, ja nimen pitäisi kui-

tenkin ajaa osaltaan nimikkeiden hallinnan tehtävää. Tuotteen voi esittää yksinkertaisena 

hierarkkisena mallina (Kuva 2). 

 

Kuvio 2. Tuoterakenne pelkistettynä hierarkkisena mallina. Moduuleihin voi liit-

tyä muita dokumentteja tai palveluja, jotka nekin voidaan käsittää moduuleina. 

Kehittäjät olivat suunnitelleet moduulit niin, että niillä oli erilaiset vaikeusasteet. Näitä 

vaikeusasteita ei ollut kirjoitettu auki, mutta tieto oli opettajalla ja tarkoitettu suullisesti 
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esitettäväksi esittely- tai pitchaustilanteessa. Vaikeusasteiden kuvaukset olivat esimer-

kiksi sellaisia kuin ”melko helppo, mutta sisältää jatkotehtävän, joka voi lisätä vaikeus-

astetta” tai ”helposti toteutettava”. Myös sellainen tieto, onko moduuli vaihtoehtoinen tai 

mille luokille se on tarkoitettu, siirtyy suullisesti. Moduulien vaikeusaste ja kokonaisuu-

den osien valinnaisuus antaa sen edun, että moduuleja voidaan valita paitsi luokka-asteen 

myös resurssien mukaan. Tässä modulaarisuus on selvästi luonut tuotteeseen jousta-

vuutta. Moduulien nimeäminen ja numerointi tekevät sisällöstä yhdellä silmäyksellä ha-

vaittavan. Viisi moduulia sisältää omat sisäiset vaiheensa, jotka on lueteltu ytimekkäästi 

2-3 pääkohtana. Ykkösmoduuli oli nimeltään ”Lempilautapelin pelaaminen” ja sen ala-

kohdat olivat ensinnäkin peliraportin kirjoittaminen ja tekstien esittely. Peliraportin vaih-

toehtona 5.-6.-luokkalaisille oli kirjoittaa jatkotarina. Tämä moduuli oli määritelty hel-

posti toteutettavaksi. Neljännessä ja viidennessä moduulissa tuli myös kirjasto mukaan 

omine palveluineen. Dokumentaatiosta kirjastojen osuus ei suoraan ilmennyt, mutta haas-

tatteluista ilmeni, että kirjasto tarjosi näihin vaiheisiin kirjavinkkausta, kirjojen hakua ja 

tilausta sekä hakutehtäviä oppilaille. 

Tuotteeseen, sekä tuotetasolla että moduulien tasolla, liittyvä muu tuotetieto voi olla hy-

vin kirjavaa (Kuva 3). Moduuleista pitäisi voida ilmaista useanlaisia tietoja, kuten mikä 

on kohderyhmä tai ikäluokka, mitä tarvikkeita, materiaaleja tai kirjallisuutta tarvitaan, 

mitkä jujut tai vinkit voisivat olla käyttökelpoisia, mitä vaihtoehtoisia tekniikoita voisi 

hyödyntää jne. Voisi myös olettaa, että erilaiset painotukset, jotka syntyvät pedagogisista 

vaatimuksista saattavat tarvita oman osion määrittelyyn, jossa kuvailtaisiin, miten tuote 

esimerkiksi vastaa monilukutaitojen opetuksen vaatimuksiin tai mitä vaatimuksia se täyt-

tää. Tekijä-opettajat ovat varmaankin itse näiden tietojen parhaita asiantuntijoita. Sisällön 

ja tietojen esittämisessä pitää vielä muistaa, että opettajat joka tapauksessa luultavimmin 

soveltavat mallia (Runesson ja Gustafsson 2012, 20), joten tällaisen tiedon kirjaaminen 

liian tarkasti saattaa johtaa ylidokumentointiin (Rubin & Rubin 2011, 118), mikä saattaa 

peittää itse sisällön näkyvistä tai vähentää tuotteen kommunikoitavuutta (Beck 2008, 10–

12). Jos tuotetta halutaan levittää laajasti, pitäisi kuitenkin koettaa määritellä erilaisia tek-

nisiä vaihtoehtoja. 
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Kuvio 3. Tuoterakenne ja tuotetieto. Tuotetieto voi liittyä sekä tuotetasoon että 

moduuleihin ja dokumentteihin. Koulun B Pelitarina -formaatissa osa tiedosta 

jaetaan suullisesti esittelytilaisuuksissa, mutta osa tiedoista on kirjoitettu doku-

mentaatioon. 

Olisikin siis hyvä miettiä, miten saa sisällön esiin, mutta mietittävä olisi kuitenkin myös 

muuta tietoa, jolla voi olla merkitystä. Saattaa olla eduksi, jos rakenteen pystyy kuvaa-

maan mahdollisimman yksinkertaisesti ja tietoisesti jättää liiat yksityiskohdat johonkin 

muuhun liitteeseen. Näitä muita yksityiskohtia ovat myös moodeja, genrejä ja tekniikoita 

koskevat tiedot. Tämä liite voisi olla jonkinlainen listamainen ”tekninen kuvaus”, kuten 

nettikaupoissa kodinkoneiden ja laitteiden kohdalla. Tällainen tekninen kuvaus, joka lis-

taa tietoja, voisi vastata moniin kysymyksiin nimenomaan käytön tuen vaiheissa. Sen 

avulla voisi myös luoda jonkinlaisen yleissilmäyksen tuotteeseen.  

Dokumentoinnin riittävyyden arviointi oli mahdollista koulun sisäisen testauksen kautta. 

Se osoitti, että dokumentointi ja sisältöpaketin sisältö oli riittävä ainakin koulun sisäiseen 

käyttöön. Laajempaan jakeluunkin paketti saattaa olla melko riittävä, mutta siihen voisi 

lisätä linkkejä vinkkeihin, arvion resursseista, ideoita variointimahdollisuuksista sekä ku-

via ja videoita tuotteen käytöstä, oppilaiden tekemisestä ja tuotoksista, kun niitä on saa-

tavilla. Tässä dokumentaatiomallissa on ideana, että siihen lisätään elementtejä. Jos ke-
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hittäjillä on esimerkiksi jonkinlainen paperi, seuraavat lisätyt elementit voisivat olla esi-

merkiksi videoleikkeitä tai kuvia tai paperi, jossa ideaa on muokattu modulaarisempaan 

suuntaan ja siihen on ehkä lisätty linkkejä sopiviin vinkkeihin. Dokumentaatiopaketilla 

voitaisiin kattaa monenlaiseen elinkaaren vaiheeseen liittyviä tarpeita, kuten markki-

nointi, koulutus, esittely, käyttöönotto sekä käytön tuki. Tuotteen tunnistaminen ja paket-

timaisuus voisi olla vahvempi, jos dokumenttipakettiin liittää jonkinlaisen ”ainesosaluet-

telon”, joka kertoisi yksinkertaisesti, mitä fyysisiä elementtejä tuote sisältää, jotta käyttäjä 

voi helposti tarkistaa, että tarvittavat osat ovat paketissa. Mutta tässä kohtaa on varottava, 

ettei aleta tehdä liian kirjamaista tai kirjallista esitystä, jolloin kansilehdet ja sisällysluet-

telot peittävät tuotteen ja tekevät siitä liiaksi julkaisua muistuttavan, jolloin on mahdol-

lista, että kätevästi näkyvillä ollut sisältö katoaa etusivujen ja muun aineiston joukkoon. 

 

5.6 Formaatin täsmennetty malli 

Tässä kuvattu malli on yleinen. Sen tarkoitus on saada näkemään koulujen toimintamal-

leissa jotain, mitä toisesta näkökulmasta ei näe. Formaatin idea on antaa raamit mutta olla 

kuitenkin joustava. Tällaisen mallin soveltaminenkin saa siis kaikin mokomin olla jous-

tavaa ja soveltavaa. Mallia olisi edelleen täsmennettävä ja tutkittava useita sen aspekteja. 

Tehokas tapa hallita tuotteita vaikka ilman järjestelmää vaatisi sen, että nimikkeistä olisi 

olemassa jonkinlainen luokitus tai kataloginomainen esitys.  

Formaatti kouluympäristössä on joustavasti dokumentoitava, vapaasti jaeltava ja modu-

laarinen.  Moran & Malbon (2006, 23) kehottavat kysymään, “mitä formaatti mahdollis-

taa” sen lisäksi että kysytään vain, mikä formaatti on. Koulujen näkökulmasta katsoen 

formaatit mahdollistavat osaamisen pakkaamisen ja siirtämisen organisaatiosta toiseen, 

ja tällaisena sen voisi sanoa muistuttavan jopa työkalua tai menetelmää. Formaatti on 

tietysti ennen kaikkea tapa pakata sisältöjä oppitunneille sekä luoda oppimisen ja tekemi-

sen meininkiä koululaisille. Formaatti voisi tällaisissa ympäristöissä nähdä synteettiseen 

tuoteajatteluun perustuvana mallina, joka on omanlaisensa sekoitus palveluita ja fyysistä 

tuotetta, tuotannollisuutta ja tiedon paketointia. Formaateissa voi myös ilmetä kerroksi-

suutta. Ensinnäkin se siis on ”formaattiraamattu”, toisekseen se toteutuu luokissa opetus-

tapahtumana ja kolmanneksi syntyy myös oppilaiden omia tuotoksia. Jokainen näistä ker-

roksista sisältää mahdollisuuksia luovuudelle ja uusille spinoffeille. 
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“[…] ehkä se valmis lopputulos on kuitenki semmonen, että se on sitten niin ihana nähdä 

ja se ois kiva jakaa, mutta toki siitä prosessista voi antaa kans niinkö että mistä oppilaat 

on tykänny ja mikä on omasta mielestä sujunu hyvin ja näin, niin siitähän voi niitä kans 

vinkkejä antaa, mutta toki varmaan tämän tyylisessä työskentelyssä kaikki haluaa sen 

lopputuotoksenki, että jos se on näytelmä tai sanomalehti, niin se ois kiva nähä.” (Koulu 

C) 

Formaatti on yksinkertaisimmillaan paperilla oleva esitys, josta käy ilmi idea ja miten se 

toteutetaan. Formaatti ei ole vain kasa tiedostoja, vaan formaatin kuvaus tai idean esittely 

”sitoo” tiedostot tuotteeksi: tämä määrittely on formaatin ydin (Kuva 5). Joustavasti do-

kumentoitavan mallin mukaisesti tuotetta voi sitten kehittää jäsentämällä rakennetta ja 

lisäämällä tarpeen mukaan erilaisia elementtejä, kuten liitteitä, kuvia ja ”teknisen kuvauk-

sen”. Elementteihin liittyvää tietoa voidaan myös jakaa suullisesti. Tärkeätä on myös ko-

ettaa modularisoida kuvaus, koska tuotteen modulaarisuuden voi ajatella parantavan ja 

nopeuttava tuotteesta kommunikointia ja käyttöönottoa. Pelkästään tuotteen dokumen-

toinnilla, tunnistettavuudella (nimikkeet), modulaarisuudella ja rakenteella on myönteisiä 

seurauksia tuotteen elinkaarella. Kuten teoriassa on todettu, helposti toisiinsa kiinni nap-

sautettavia LEGO-palikoita tuotteiden elementit eivät ole, vaan niiden yhdistely vaatii 

perehtymistä (Wiley & Hanlis 2002, 16–18). Selkeä yhdellä silmäyksellä hahmotettava 

rakenne ja kuvaus kuitenkin auttavat tuotteen kommunikoivuutta (Beck 2008, 10–11). 

Opettajille kuvat ja videot ovat tärkeitä. Kuvilla ja videoilla on heille vastaava merkitys 

kuin tuotantoryhmille ohjelmaformaattien tuotannoissa. Tällaisesta kuvallisesta aineis-

tosta näkee, miltä tuotanto oikeasti näyttää, ja tätä aineistoa voi olla sekä oppimis- ja 

opetustilanteista että oppilaiden lopputuotoksista, jolloin tuotteen kolmikerroksisuus tu-

lee esiin. 
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Kuvio 4. Formaatin ytimeen kuuluu formaatin määrittely.  Ytimekäs nimi ja ku-

vaus lisäävät tuotteen tunnistettavuutta. Materiaalit , kuten videoinnit toteutuk-

sista, ovat tärkeitä ideoiden jakamisessa. Ne ovat myös olennainen osa formaat-

tia. Jaeltavassa formaatissa otetaan huomioon myös tuotteen rakenne ja elinkaari. 

Tuotetieto voi olla suullista tai kirjallista ja kertoa esimerkiksi tietoa tarvittavista 

resursseista, vaikeustasosta, vaihtoehtoisista ratkaisuista tai moodeista. Formaa-

tin ytimestä voi lähteä useita ”polkuja” kohti erilaisia koosteita, spinoffeja  (jat-

kotuotteita) ja toteutuksia kehittävän organisaation ulkopuolella, jolloin pelkkä 

suullinen tapa siirtää tietoa ei enää ole riittävä.  

Joustavasti dokumentoitavan formaatin erityispiirteenä voi nähdä myös mahdollisuuden 

eri mittakaavoissa tehtäviin toteutuksiin. Tuotteesta voi nimittäin olla käypä versio, jopa 

pelkästään suullisesti esitetty ja joka riittää oman organisaation sisällä jaettavaksi. Tuot-

teen voi jakaa yksittäisenä tuotteena, mutta ajan kuluessa se voidaan myös koostaa osaksi 

laajempaa kokonaisuutta tai jaella yhteisössä. Joustavasti dokumentoitava formaatti saat-

taa myös yhteisössä eli toisissa kouluissa olla ratkaisu, jonka pohjalta käyttäjät voivat 

tehdä tyystin omanlaisensa tuotteen. Kun formaatin ei tarvitse olla niin sanotusti ”loppuun 

asti mietitty” vaan se voi olla jonkinlainen huokoinen prototyyppi, dokumentaatio myös 

jättää tilaa opettajien omille soveltamisideoilla, lokalisoinnille sekä tuotteiden monimuo-

toisuudelle ja kerroksisuudelle. Formaateista voitaisiin käyttää resurssien mukaan kou-
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luissa esimerkiksi vain osia, mikä on selvästi erilainen tapa kuin esimerkiksi viihdeteol-

lisuuden ohjelmaformaatit, joissa tuote on jakamaton kokonaisuus, jonka ilme on tärkeä 

säilyttää. 

Tuotteen elinkaaren hallintaan kuuluu sekä ympäristön muutoksiin reagoiminen että 

muutosten tekemisen tuotteisiin. Formaattipakettiin kuuluu kuvia ja videoita tai muita 

näytteitä sekä lopullisista koululaisten tuotoksista tai tilanteista. Nämäkin materiaalit 

muuttuvat ajan kuluessa tai niitä halutaan ehkä päivittää, tai materiaalia saadaan lisää, 

jolloin ne pitäisi voida jotenkin liittää pakettiin. Nämä päivitys-, palaute- ja muutostarpeet 

ovat myös peruste sille, miksi tuotteen elinkaaren hallinta on tärkeää. Tämän tutkimuksen 

perusteella näyttää siltä, että kun varsinaisia tuotetiedonhallintajärjestelmiä ei ole, niin 

tuotetiedonhallintajärjestelmänä toimivat kehittäjät itse. Tuotetieto kulkee monesti suul-

lisesti, ja toisaalta tämä sopii varsinkin ohjelmaformaatin ja ”lentävän tuottajan” ideaan. 

Toisaalta herää kysymys, onko se järkevää tuotteen tai kehittäjien itsensä kannalta. Do-

kumentaatio ja formaatiksi muokkaaminen edesauttavat sitä, että tuote ei ole yhdestä “ju-

listajasta” kiinni, vaan tuotetukea tai tuottajatukea voi antaa muukin henkilö, kuin vain 

tuotteen dokumentaation alkuperäinen luoja. 

Kollegiaalinen opetustapa tai uudenlainen dynamiikka luokissa tarkoittaa sitä, että oppi-

laatkin ottavat ideoita käyttöön ja jakavat niitä luontevasti toisilleen. Asteittain kehittyvä, 

joustavasti dokumentoitava, modulaarinen formaatti voisi olla luonteva malli innovointi-

tyylille, jossa edetään lähimpiin mahdollisiin seuraaviin askeliin (Goatley & Johnston 

2013, 94–95) tai toisin sanoen pienten parantelujen kautta (Morris & Hiebert 2011, 6, 8). 

Ideana tässä joustavassa tavassa on se, että edes hiukan alkuun saatettuja tuotteita on yk-

sinkertaisesti helpompi kehittää edelleen, kun niistä on jonkinlainen dokumentaatio. 

Tuotteen voi dokumentoida alkuun ja jatkaa sitten, jos jokin sopiva hanke esimerkiksi 

antaa vetoapua.  
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6 YHTEENVETO 

6.1 Johtopäätökset 

Tutkimuksen tarkoituksena oli luoda ohjelma- ja sisältöformaatin piirteiden sekä tuote-

teorian ja empirian perusteella täsmennetty formaatin malli, jossa otetaan huomioon, mitä 

erityispiirteitä koulujen konteksti tuo malliin. Tutkimuksessa on kokeiltu tuotenäkökul-

maa, tunnistettu ja hahmotettu tuotteita ja tuotteen elinkaaren piirteitä. Tutkimuksessa 

kysyttiin, mitä ja millaisia koulujen ja kirjastojen kehittämät tuotteet ovat ja miten tuot-

teen elinkaaren hallinta ilmenee tuotteissa ja tuotekehityksessä. Koulujen kontekstista 

poimittiin piirteitä, joiden avulla muotoiltiin formaatin mallia. Mallin kuvaus on olemuk-

seltaan geneerinen, luonnosmainen ja huokoinen ja pyrkii antamaan ideoita kiinnostu-

neille. 

Tässä tutkimuksessa täsmennettyä formaatin mallia ei ole tarkoitettu sanelemaan yksit-

täisten formaattien sisältöjä tai muotoja, mutta malli tarjoaa apuvälineitä varsinaisten si-

sältöformaattien havaitsemiseen ja tarkasteluun. Mallin soveltaminen voi yksinkertaisesti 

olla sen pohtimista, mitä pieniä askelia dokumentaatiossa voidaan ottaa ja millä perustein 

ja miten esimerkiksi dokumentaatiopakettiin pakataan resepti, ainekset ja jopa kokki 

(Moran & Malbon 2006, 19.). Ennen kaikkea malli kuvaa koulujen sisältötuotteen jon-

kinlaisena yhdistelmänä mediatuotetta, teknisiä piirteitä, sisältötuotetta tai palveluideaa, 

joka on kuvattavissa formaattiraamatun kaltaisena ”pakettina”. Tällä paketilla on moni-

tasoinen elinkaari ja taipumus generoida uusia tuotantoja. 

Malli sisältää myös näkemyksen, että joustavasti dokumentoitava formaatti on jotain, 

mitä kouluissa jo tehdään: yksikin paperi tai jaettu idea saattaa jo hyvinkin olla idullaan 

oleva tai toimiva tuote. Kouluissa ei mielestäni ole syytä ajatella niin, että kehitetään jokin 

“paras kaikista” tai “ainoa paras”, vaan parasta olisi hyväksyä eri jalostusasteet sekä evo-

luution omainen kehittely ja parantelu. Hyvin vaatimatonkin dokumentointi ja paperiksi 

materialisointi saattaa jo palvella tuotteena sisäisesti ja jopa ulkoisesti. Voi olla, että sana 

“tuote” saa odottamaan, että se on jokin pakasta vetäisty valmis kauppatavara, joita syn-

tyy erillisissä tai ulkoistetuissa tuotekehitysorganisaatioissa. Sen sijaan olisi totuteltava 

näkemään tuotteiden syntyminen arjen työskentelystä vähin erin (Morris & Hiebert 2011, 

6, 8, Goatley & Johnston 2013, 94–95). 
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Tuoteajattelun ei tarvitse tarkoittaa ostamista tai myymistä, mutta koska koulujen kehit-

tämät mallit voivat olla hyvin tuotemaisia, niiden kaupallisenkaan hyödyntämisen ei pi-

täisi olla mahdottomuus. Kaupallistettuja formaatteja jaellaan ja valvotaan lisenssein 

(Moran & Malbon 2006, 23–25), mutta julkisen sektorin formaattien syntyminen, jalos-

tuminen ja käyttö saattaa jäädä pimentoon. Koulujen ja kirjastojen tuotteita voi havain-

noida innovaatiomallien perusteella (de Vries 2006, 1039, Gallouj & Savona 2009, 164–

165), jotka tarjoavat mahdollisuuden nähdä, millaisista yhdistelmistä tai paranteluista 

tuotteissa on kyse. On olemassa hyvinkin formalisoituja, helposti tunnistettavia, napa-

koita palveluja, joita voi käyttää erilaisina versioina ja joita voidaan uudistaa sisällöllisesti 

muotoon kajoamatta. Lisäksi tuotteissa voidaan ottaa huomioon, että niitä voidaan sovel-

taa erilaajuisina ja eritasoisina. On myös helposti suullisesti jaettavia ”vinkkejä ja jujuja”, 

jotka ovat arjen koulutyössä tarpeellisia tietotuotteita tai menetelmiä. Näitä pieniä vink-

kejä voi liittää tai linkittää tuotteisiin. Koulujen ja kirjastojen yhteistyö sekä oppilaiden 

aktiivisuus luovat sijaa vuorovaikutukselliselle innovoinnille (de Vries 2006, 1049), joka 

tuottaa uudenlaisia yhdistelmiä tutuista ja uusista elementeistä.  

Dokumentaatio on toimintana ja dokumentteina tärkeä osa tuotteistusta (Parantainen 

2008, 12), ja dokumentaation tutkiminen näyttää tämän tutkimuksen perusteella myös 

olevan sopivan käytännöllinen tapa päästä puhumaan tuotteista ja tuotekehityksestä. 

Tuote voi olla tuote, vaikka sitä ei olisi dokumentoitu. Jos tuotteita kuitenkin halutaan 

jakaa organisaation ulkopuolelle tai hallita organisaation sisällä, ne pitäisi kuitenkin muo-

kata aineettomasta hallittavaksi (Sääksvuori & Immonen 2008, 8). Kuitenkaan sellainen 

tiukka kontrolli, joka koskee teollisten tuotteiden ruuveja ja ominaisuuksia, ei ehkä ole 

järkevä koulujen tuotteiden osalta. Koulut saattavat tuottaa uudenlaisia ja yksilöllisiä 

tuotteita, joita ei pidä sulloa yhdenmukaisuuteen, koska on mahdollista, että teknologiat, 

multimodaalinen viestintä, interaktiivinen innovointi ja koululuokkien uusi dynamiikka 

tuottavatkin jotain kerrassaan muuta kuin entuudestaan tuttuja tuotteiden muotoja. Kou-

lujen tuotekehityksessä on mahdollisuuksia, jotka voivat tuottaa hyvinkin runsasta satoa, 

jopa innovaatioiden lumivyöryä. Jos Lukuinto-yhteisö ja muut yhteisöt kehittyvät, niin 

sitä suuremmalla syyllä tuotteen elinkaaren hallinnan pohtimiseen ja tuotteiden tarkem-

man havaitsemisen harjaannuttamiseen on syytä. 
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6.2 Tutkimuksen luotettavuus ja rajoitukset 

Aineiston osalta luotettavuus perustuu nauhoitteiden hyvään laatuun ja siihen, että haas-

tattelujen teemat käytiin haastatteluissa läpi haastattelurungon pohjalta. Sekä Niiranen 

(1990, tässä Tuomi & Sarajärvi 2002, 136) että Tynjälä (1991, tässä Tuomi & Sarajärvi 

2002, 136) käyttävät tutkimuksen luotettavuuden kriteerinä vastaavuuden käsitettä, joka 

tarkoittaa sitä, että tutkijan tuottamien rekonstruktioiden olisi vastattava tutkittavien to-

dellisuudessa esiintyviä rekonstruktioita. Tämän vastaavuuden olen ottanut huomioon si-

ten, että dokumentoinnin valitseminen käytännölliseksi ja konkreettiseksi lähestymista-

vaksi auttoi haastateltavia keskustelemaan asiasta luontevasti ilman, että tuotenäkökul-

man mahdollinen outous olisi estänyt ilmiöstä puhumisen. Käytännöllinen näkökulma 

auttoi siinä, että tutkija ja haastateltavat pystyivät arvioni puhumaan ilmiöistä käyttäen 

“samaa kieltä”. Pidän tuotetta koskevan teorian operationalisointia onnistuneena aineis-

ton hankinnassa, mikä lisää tulkintojen osuvuutta. 

Tulosten tulkintaan ja pohdintaan on käytetty aikaa, mikä on laadullisen tutkimuksen pe-

rusvaatimuksia (Tuomi & Sarajärvi 2002, 139). Luotettavuus on haluttu tehdä läpinäky-

väksi sillä, että kaikki pohdinnat, jotka liittyvät aiheeseen on mahdollisuuksien mukaan 

dokumentoitu. Tämä tutkimus luo kohteestaan muotokuvan, joka saattaa olla teoriapai-

notteinen eikä sen yleistäminen kaikkiin vastaaviin tapauksiin ole mahdollista. Toisaalta 

laadullisen tutkimuksen tehtävä on ennemminkin kuvata ilmiöitä, kuin luoda yleistettävää 

tietoa. 

Haastateltavat ovat Lukuinto-ohjelmaan osallistuneiden koulujen ja kirjastojen työnteki-

jöitä. Tästä syystä havaittuja ilmiöitä ei välttämättä ole löydettävissä sellaisten koulujen 

ja kirjastojen parista, jotka eivät ole osallistuneet vastaavaan hankkeeseen tai ne eivät 

esiinny sillä voimakkuudella kuin haastatelluissa pilottiryhmissä. Toisaalta tällaisten 

haastateltavien saaminen on tutkimukselle suuri etu, koska ilmiöt tulevat silloin keskus-

teluun ajankohtaisesti ja tuoreen kokemuksen pohjalta, jolloin haastateltavia voidaan pi-

tää tutkimuksen tarkoitukseen nähden sopivina asiantuntijoina (Tuomi & Sarajärvi 2002, 

88). 
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6.3 Ajatuksia jatkotutkimuksesta 

Tuotenäkökulma on tiukkapipoisesti sovellettunakin monipuolinen, joten jatkotutkimuk-

sessa olisi tarvetta usealle lähtökohdalle ja metodille. Jos lähdetään liikkeelle Lukuinto-

ohjelmasta, niin kiinnostavaa olisi tutkia miten hankkeessa kehitetyt toimintamallit ovat 

levinneet ja miten niitä on sovellettu. Aineistona voisi mahdollisuuksien mukaan käyttää 

Lukuinto-ohjelmaan kertynyttä aineistoa raportteineen sekä haastatteluita ja muuta doku-

mentaatiota. Tuotenäkökulmasta tehty tutkimus voisi löytää uusia aspekteja myös uusissa 

hankkeissa niiden dokumentoinnista ja tuotteista. 

Tuote ja sen tulevaisuus saattaa kiinnostaa myös tuottajuuden ja yhteisöjen näkökulmasta. 

Kysymys voisi esimerkiksi kuulua, mikä on Lukuinto-yhteisön rooli tuotteiden hallin-

nassa ja miten tuottajuus jakautuu yhteisössä. Tutkimuksessa voi olla tulevaisuudessa si-

jaa myös omistajuuden ja kontrollin pohtimiselle ja sille miten ideoita ja paketteja luovu-

tetaan yhteisöllisesti muokattaviksi ja kehitettäviksi. 

Jos lähdetään tuotteen elinkaaren hallinnan näkökulmasta hahmottelemaan esimerkiksi 

koulujen tai kirjastojen tuotteita, niin niiden pitäisi olla jollakin tavoin luokiteltavissa ni-

mikkeiden luomisen vuoksi. Tuotteista olisi siis hyvä muodostaa jonkinlainen luokitus tai 

katalogimainen esitys. Koulujen kehittämien tuotteiden hallintaan sopisi jonkinlainen te-

ollisten tuotteiden hallintaa kevyempi tapa, jossa sovellettaisiin jonkinlaista tarhaamisen 

tai paimentamisen ideaa yhdistettynä arjen innovointiin. Millainen tapa tämä sitten olisi 

ja mitä työkaluja tai käytänteitä se edellyttäisi, olisi myöskin tutkimisen tai kehittämisen 

arvoinen asia. 

Formaattinäkökulma ei aseta rajoja uteliaisuudelle ja kiinnostukselle löytää ja määritellä 

uudenlaisia formaattityyppejä eri konteksteissa. Miten formaatit ja tuottajat kuljettavat 

tietoa olisi kysymys, joka olisi relevantti kontekstista riippumatta, olivat kyseessä tv-tuo-

tannot, asiantuntijapalvelut tai muut sisältötuotteet. Jatkotutkimuksen tehtävä voisi olla 

esimerkiksi kysyä, millainen formaatti on tietotuotteena ja nimenomaan multimodaali-

sena tuotteena. Kiinnostavaa olisi myös tutkia, miten isompia ja pienempiä formaatin 

muotoja tai tuotteiden elementtejä koostetaan isommiksi kokonaisuuksiksi esimerkiksi 

vientiin. Formaattien ja yleensäkin tuotteiden kannalta kiinnostaa, mitä askelia dokumen-

toinnissa voidaan ottaa, kun tuotetta viedään kehitystasolta seuraavalle tasolle. 
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Jatkotutkimus voi olla sekä kuvaavaa että kehittävää. Jatkotutkimuksen paras lähtökohta 

on laadullinen tutkimus, joka voi tutkimusotteeltaan olla esimerkiksi konstruktiivinen tut-

kimus, jossa luodaan ratkaisuja reaalimaailman tosiongelmiin (Lukka 2015) tai muunlai-

nen syvällisempi tapaustutkimus. Näistä asetelmista olisi sitten laajennettava kartoitta-

vaan tutkimukseen, jonka avulla voisi esimerkiksi muodostaa tuoteluokkia. Tutkimuk-

sessa voi edetä myös kvantitatiivista tietoa tuottaviin menetelmiin, kuten kyselyihin, jol-

loin voisi saada tietoa eri tuotemuotojen kehityksestä, käytöstä ja soveltamisesta.   
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8 LIITE 1: HAASTATTELUN TEEMAT 

Taustaa: Millaisiin hankkeisiin kouluissa ja kirjastoissa osallistuttu? Onko projekteilla 

ollut yhteishankkeita aikaisemmin? Miten kirjasto ja koulu osaavat puhua samaa kieltä 

kehitystyössä? Mitä eroavaisuuksia on näkökulmissa? Millainen on työnjako kirjastojen 

ja koulujen välillä? 

Tuotteet: Mitä kehitetty Lukuinto-ohjelmassa? Millaisia ovat koulujen ja kirjastojen ”lip-

pulaivat”? Erityispiirteet? Minkälaiset palvelut ja tuotteet ovat saaneet paljon suosiota? 

Miten kouluissa suhtaudutaan tuotteisiin tai tuotenäkökulmaan? Millaisia luokituksia 

käytetään toimintamalleista pilottiryhmien sisällä tai kesken? Mitä nimityksiä tuotteille 

on? Onko tietoa, että muualla on otettu käyttöön täällä kehitettyjä ideoita? Mitä malleja 

kouluissa on valmiina ja ylläpidetään? Minkälaisia tuotteita tai palveluita täällä on otettu 

käyttöön, muualla tai aikaisemmin kehitettyjä? Missä erilaisissa kokoluokissa projektit ja 

tuotteet liikkuvat: mikä on isoa, mikä on pientä? 

Tuotekehitys ja dokumentointi: Mistä tuotteet saavat alkunsa? Uudet ja vanhat ideat? 

Mitä vaiheita on erotettu tuotekehityksessä? Millaiset ohjeistukset projekteilla dokumen-

tointiin? Missä vaiheissa tietoa on kerätty, mitä tietoa on kerätty tai mitä dokumentteja 

kirjoitettu? Milloin on huomattu dokumentaatiolla olevan hyötyä? Mitkä tapaukset kuva-

taan tarkasti, mitkä kevyemmin? Mitä hyötyä kuvauksista voisi olla? Millaista on toimiva 

dokumentaatio? Mikä on sopiva taso, mikä on liiallinen taso? Onko tuotedokumentaatio 

”miten tehdään” -tyyppistä vai kuvailevaa. Onko tuotetieto ollut helposti hyödynnettä-

vää? Miten jaettu tietoa? 

Tuotteen elinkaari ja rakenne: Mitä osia tai moduuleita erotettavissa? Miten hahmotetaan 

tuotteen kypsyystaso? Mitä tuotetiedonhallinnan työkaluja käytetään? Miten tuotetietoa 

saadaan talteen? Ovatko materiaalit yhteisesti saatavissa vai jossain jonkun omassa kan-

siossa? Millaisia kysymyksiä käyttöönotossa on ollut? Tehdäänkö tuotetietoon muutoksia 

sen jälkeen, kun tuotetta tai palvelua on muutettu? Mikä on riittävä tuotetiedon taso? Mitä 

tuotetieto sisältää? Miten tuotteita uudistetaan tai versioiminen. Tuotteen poistaminen tai 

lakkauttaminen? 


