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Strateginen muotoilu
muutosjohtamisen ja
digitalisaation tukena

Case: DVV:n asiantuntijatuki



DVV:n asiantuntijatuen yhtenä 
tavoitteena oli auttaa organisaatioita 

digiymmärrystä lisäämällä. 
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Kyse ei ole pelkästään digipalveluiden 
kehittämisestä ja teknologian käyttöönotosta, 



Kyse ei ole pelkästään digipalveluiden 
kehittämisestä ja teknologian käyttöönotosta, 

vaan toimintakulttuurin 
muutoksesta ja johtamisesta. 





Strateginen muotoilu
on muutosvoima
joka auttaa tunnistamaan 
todellisen muutostarpeen
ja luomaan suunnitelman 
sen käynnistämiseksi.



Muutoksen
johtaminen 
vaatii lukuisten 
elementtien 
yhteensovittamista
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Onnistuminen on sitä, 
että yleisö saa mitä 
tahtoo ja nauttii 
kokemuksesta
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Kokonaisuus
muodostuu kaikesta, 
mitä tapahtuu 
kulissien takana



• Yhdessä oppiminen
• Kustannustehokkaat kokeilut
• Henkilöstön sitouttaminen
• Muutokseen valmistautuminen
• Inspiraatio ja uudet ideat
• Hiljainen tieto näkyväksi

Miksi 
ihmiset 
edellä?



3. Kiteytä ja 
priorisoi

5. Toteuta ja 
skaalaa

4. Ideoi, opi
ja kehitä 

2. Tutki ja 
analysoi

Määrittele
tavoitteet

1. Tunnista strateginen ongelma ja aseta tavoite. 
Millaista muutosta tarvitaan ja miksi?



3. Kiteytä ja 
priorisoi

5. Toteuta ja 
skaalaa

4. Ideoi, opi
ja kehitä 

Tutki ja 
analysoi

Määrittele 
tavoitteet

2. Tutki ja analysoi. 
Minkä pitää muuttua, jotta muutoksesta tulee totta?



Kiteytä ja 
priorisoi

5. Toteuta ja 
skaalaa

4. Ideoi, opi
ja kehitä 

Tutki ja 
analysoi

Määrittele 
tavoitteet

3. Kiteytä ja priorisoi. Minkä ratkaiseminen tuottaa 
eniten arvoa työntekijöille, asiakkaille tai liiketoiminnalle? 



Kiteytä ja 
priorisoi

5. Toteuta ja 
skaalaa

Ideoi, opi
ja kehitä 

Tutki ja 
analysoi

Määrittele 
tavoitteet

4. Ideoi, opi ja kehitä. 
Osallista ja innovoi. Testaa vaihtoehtoja ketterästi.



Kiteytä ja 
priorisoi

Toteuta ja 
skaalaa

Ideoi, opi
ja kehitä 

Tutki ja 
analysoi

Määrittele 
tavoitteet

5. Toteuta ja skaalaa. Hyödynnä muutosagentteja 
ja organisaation edelläkävijöitä



”Joskus matka on tärkeämpi kuin päämäärä. 
Lopputulokset olivat lopulta itsestään 
selviä, mutta tarvittiin prosessi niiden 

löytämiseksi.”
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• Vastuullisuuden edistäminen
• Toiminnan tehostaminen
• Säästökohteiden tunnistaminen
• Prosessien kehittäminen
• Tulevaisuuteen varautuminen
• Tietojohtamisen kehittäminen

Strategista 
muotoilua 
voi soveltaa
lukuisiin
kehitystarpeisiin



www.knowit.fi
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