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METODI 
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Nimi:ANPCERSM (Applied negative and positive chain of events in a realistic estimation method)  

 

Positiivinen ja negatiivinen tapahtumaketju 

 

Mallintaminen ja viitekehys vertailututkimuksessa (realistinen evaluaatio). 

Kuka hyötyy? Kuka ei hyödy? Kuka tekee? (subjekti) Mitä tekee? (Objekti), Miten tekee (keinot), 

Milloin tekee (ajoitus), Missä tehdään (paikka). (Anttila. 449- 468. 2006.) 

 

Vertailututkimuksen sykli 

Mikä toimii? Mikä ei toimi? Ketä varten? Missä kontekstissa? (Anttila. 449- 468. 2006.) 

 

METODI 

Positiivinen ja negatiivinen tapahtumaketju 

1. Esimerkki Yritys x. 

Vertailevassa tutkimuksessa kerätään tietoa kahdesta tai useammasta eri toimintatavasta tai 

kokemuksesta tietyltä ajanjaksolta. Kokemusten tuloksia verrataan toisiinsa arvioimalla negatiivisia 

ja positiivisia kokemuksia ja niiden seurauksia sekä aiheuttajia. Negatiivisia kokemuksia tai 

toimintatapoja pyritään muuttamaan 2. syklillä; poissulkemalla negatiivisten kokemusten aiheuttajia 

tavoitteena löytää ongelma ja saada negatiivinen kokemus muuttumaan positiiviseksi 

tulevaisuudessa. Tutkimukseen osallistuja voi olla esimerkiksi jokin yritys x. joka haluaa kehittää 

toimintaansa. 
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Yritys x. Kerää tietoa toiminnastaan eri kestävän kehityksen osa-alueilta ennalta päätetyllä 

ajanjaksolla esimerkiksi vuosineljännekseltä. Positiiviset ja negatiiviset kokemukset ja vaikutukset 

yrityksen kestävän kehityksen alueella kirjataan kalenteriin. Jos tuloksena syntyy esimerkiksi heikko 

tuotemyynti kestävän kehityksen tuotteilla, niin PN metodilla voidaan selvittää syy. Negatiiviset 

kokemukset puretaan auki ja syy negatiiviseen vaikutukseen etsitään ja korjataan niin että toiminnan 

kokemuksesta tullee positiivinen.  

Esimerkki: Yritys x:n viimeisen vuosineljänneksen ekologisen tuotteen myynti hupeni yllättäen 

ennen joulua. Kirjatut negatiiviset ja positiiviset vaikutukset ekologisen tuotteen myyntiin 

kalenterissa olivat: Brändi, imago, tuote, kilpailija, vuodenaika, myyntiartikkeleiden kokonaismäärä, 

markkinointi, jakelukanavat, asiakassuhteet, palvelu tuotteen ympärillä, asiakkaan kaupanteon 

helppous, myynnin kasvun mahdollisuus ja yrityksen henkilöstö ja yhteistyökumppanit. Kun 

kalenteria myynnin heikkenemisestä selvitettiin, todettiin että: Yrityksen brändi oli hyvä valmiiksi 

eli positiivinen. Yrityksen imago oli hyvä ja tunnettu entuudestaan pitkältä ajalta. Tuote oli 

positiivinen asiakaspalautteessa eli hyvä ja kysytty. Kilpailija oli negatiivinen myyntiin, koska 

toimitti oman tuotteen muutamia viikkoja aiemmin markkinoille. Vuodenaika oli positiivinen, koska 

joulun aika on yleensä parasta myyntiaikaa. Myyntiartikkeleiden kokonaismäärä oli negatiivinen, 

koska yritys x:llä oli liikaa myyntiartikkeleita samasta tuotteesta, joista osa oli ekologisia ja osa 

vanhanaikaisia eli liiallinen tuotemäärä hämmensi kuluttajia. Markkinointi oli hyvä ja jakeluketjut 

onnistuivat hyvin, mutta markkinoinnin ajoitus epäonnistui. Asiakassuhteet olivat myyntiä edistäviä. 

Tuotteen palvelut olivat myös hyviä. Asiakkaan kaupanteko onnistui helposti verkosta sekä eri 

toimipisteistä. Myynnin kasvun helppous oli turvattu ulkomaille olemassa olevien internet ja eri 

myyntiketjujen turvin. Yrityksen henkilöstössä ja yritys x: n yhteistyökumppaneiden välillä ei ollut 

ongelmia.  

Yritys x:n tuotemyynnin negatiivisiksi ongelmiksi selvisi tuotteen markkinoille siirtymisaika, koska 

kilpailija alkoi myydä samankaltaista tuotetta muutamia viikkoja aiemmin sekä yritys x:n 

myyntiartikkelimäärä joka hämmensi yksinkertaista ja helppoutta hakevia kuluttajia. 

Yritys x päätti siirtää markkinointi ja myynnin ajoitusta suhteessa kunkin maan sesonkeihin. Sekä 

vähentää tuotekategoriaa muutamanaan tuotemalliin, joka helpottaisi asiakkaan tekemää 

ostopäätöstä. Edellä kuvatun esimerkin voi soveltaa myös yrityksen onnistumisista, jossa selviää 

myös pitkän aikavälin tuotot jotka ovat tärkeitä taantumien ylittämisen aikana. 
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KAAVIO 1. Yritys x:n esimerkki  

Positiivisen ja negatiivisen tapahtumaketjun kalenteri  

 

Tapahtumaketjun voi rakentaa myös aikajanalle, jolloin ilmenee alku erilaisille käänteille koetulla 

ajanjaksoilla.  

 

 

 

Kokemusketju aikajanalla esimerkkikaavio:  

 

  

      

Positiivinen kokemus          joulu   

AIKAJANA 

______________________________________________________________________________ 

Negatiivinen kokemus  

 joulu  

   joulu  

     joulu   Joulu   

       joulu   joulu  

  

Ryynänen 2018 
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Kaavio 2. PN metodin syklit 

 

 

 

Ryynänen 2017 

 

       Ajankohta 

 

       

 

 

   

1: Positiiviset 

kokemukset 

 

Aiheuttaja (oma 

mielipide) 

(ulkopuolinen 

mielipide) 

 

Negatiivinen 

kokemus 

 

Aiheuttaja (oma 

mielipide) 

(ulkopuolinen 

mielipide) 

 

Reflektointi 

Positiivisten 

kokemusten  

kartoitus 

  Ongelman 

ratkaisuun 

liittyvä 

aiheuttajien 

kartoitus ja 

vähentäminen 

poissulkevalla 

menetelmällä. 

Reflektointi 

Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos 

2:Positiiviset 

kokemukset 

Aiheuttaja (oma 

mielipide) 

(ulkopuolinen 

mielipide) 

 

Negatiivinen 

kokemus 

Aiheuttaja (oma 

mielipide) 

(ulkopuolinen 

mielipide) 

 

Reflektointi 
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Metodissa oli hyvää   

-Ajankohtien kulku tapahtumissa; syy ja seuraus löytyminen negatiivisistä ja positiivisistä 

kokemuksista joka erittelee faktoja ja olettamuksia.  

- Omien negatiivisten ja positiivisten asioiden ymmärtäminen  

  

Ketä varten?  

Kaikille, yksityisille tai yrityksille, jotka kehittävät omaa toimintaa kokemuksen kautta.   

  

Missä kontekstissa?  

-+ kokemuspäivyri voi olla jatkuvaa esimerkiksi yrityksen tietokannassa. 

  

 Ryynänen 2018 
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