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Uuden tuotteen tai palvelun muotoilu ja kehittäminen on 
monimutkainen ja epäselvä tapahtuma, jota jälkikäteen usein 
selitetään lineaariseksi ja rationaaliseksi prosessiksi. 

Tapana on nähdä muotoilu teknisenä tai älyllisenä suoritukse-
na, jossa muotoilija on keskeisenä innovaation lähteenä. 
Muotoilijan luovalla suorituksella ei kuitenkaan ole menestyk-
sen edellytyksiä, jos muut osapuolet – viime kädessä käyttäjät 
– eivät näe suunnittelua merkityksellisenä tekemisenä. 

Muotoilu onkin ensisijaisesti sosiaalinen prosessi, johon kaik-
kien organisaation osapuolten on osallistuttava. Muotoilijan 
tulee antaa muille mahdollisuuksia muotoilun tekemiseen.

Konstruktionistinen näkökulma muotoiluprosessiin auttaa 
ymmärtämään sen epäselvää ja epävarmaa sosiaalista luon-
netta. Uuden tuotteen suunnittelu on yhteisen mielekkyyden 
luomista elämään, työhön ja ympäristöömme.
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1JOHDANTO

”Design is clearly a process of sensemaking  
that makes do with whatever materials are at 
hand”  
(Weick 2001a, 62).

Tämä väitöskirja on autoetnografinen tutkimus uuden tuotteen muo-
toilun alkuvaiheista pk-yrityksessä. Tutkimus yrittää ymmärtää, miten 
muotoilijat merkityksellistävät muotoiluprosessia ja miten he yrittävät 
vaikuttaa toisten osapuolten merkityksellistämiseen. Tutkimus pyrkii 
tuomaan esille muotoiluprosessin sosiaalisen puolen, sillä se on jäänyt 
vähälle huomiolle vallitsevissa, rationaalisuutta korostavissa prosessi-
malleissa.

Tuotteen muotoilusta on tullut aiempaa monimutkaisempaa toimin-
taa. Uusia materiaaleja ja elektroniikkaa on entistä useammissa tuot-
teissa ja niiden suunnitteluun tarvitaan yhä useampia asiantuntijoita 
yhä useammilta aloilta. Paineet kohti nopeampaa ja virheettömämpää 
toimintaa kasvavat. 

On siis tarpeen kiinnittää huomiota muotoilun prosesseihin ja mene-
telmiin (Cross 2008, 46). Globalisaatio, tuleva digitaalinen aikakausi, 
kestävän kehityksen luomisen välttämättömyys ja läntisten yhteiskun-
tien arvojen epäyhtenäisyys lisäävät merkittävästi muotoilun haastetta 
(Dorst 2008, 7).  Muotoilijat kohtaavat yhteiskunnan kompleksisia, ver-
kottuneita ja dynaamisia ongelmia, jotka muutamia vuosia sitten näyt-
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tivät olevan muotoilijoiden kapasiteettien ulottumattomissa. Niiden ei 
edes ajateltu kuuluvan ”muotoilun sektoriin” (Dorst 2009, 77).

Muotoilu on ennen kaikkea prosessi (Friedman 2000, 36). Muotoilu-
prosessi on yksi keskeisimmistä teemoista muotoilun tutkimuksen kes-
kustelussa (Chai & Xiao 2012). Dorst (2008, 10) kritisoi sitä, että tutki-
mus keskittyy muotoiluprosessiin, sen tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen 
unohtaen muut ulottuvuudet kuten sisällön, kontekstin ja itse muotoi-
lijan väittäen samalla, että prosessimallit sopivat joka tilanteeseen, on-
gelmaan ja jokaiselle muotoilijalle. Muotoiluprosessin tutkimuksen suo-
sion yhtenä syynä nähdään se, että tuloksena syntyneet normatiiviset 
mallit ovat auttaneet muotoilijoita tarttumaan entistä pulmallisimpiin 
ongelmiin (emt., 5). Erityisesti tuotekehityksen tutkimus käyttää voi-
mavaroja määritelläkseen, miten monimutkainen prosessi tulisi hoitaa 
(Eckert, Blackwell, Bucciarelli & Earl 2010, 27).

Dorst (2008, 10) vaatii muotoilun käytäntöjen meta-aktiviteettien 
tutkimusta. Tällä hän tarkoittaa niitä lukuisia aktiviteetteja, joita muo-
toilijat, erityisesti varttuneemmat ja organisaatiossa vastuullisemmassa 
asemassa olevat, tekevät itse projektin lisäksi: miten he luovat sen ym-
päristön, jossa he työskentelevät, miten he lähestyvät muotoilutilantei-
ta, millaisia rooleja he ottavat, minkälaisten yhteenliittymien kanssa he 
työskentelevät ja miten he toimivat eri osapuolten kanssa. Kaikki nämä 
ja muut varsinaisen muotoilutehtävän ulkopuolella olevat meta-aktivi-
teetit ovat osa ”muotoilijana olemista”. Engwall ja Westling (2004, 1572) 
kaipaavatkin lisää tutkimusta, joka kohdistuu siihen, miten tuotekehi-
tykseen osallistujat hoitavat ja merkityksellistävät käsillä olevan tehtä-
vän projektin täytäntöönpanon eri vaiheiden aikana.

Boland ja Colloby (2004) ajavat muotoilun roolia vielä enemmän si-
sälle organisaatioon. He ehdottavat tutkittavaksi muotoilun mahdolli-
suuksia johtamisessa (managing as designing). Lähtökohtana on, että 
johtajien ei tulisi jättäytyä toimimaan vain päätöksentekijöinä, vaan 
osallistua aktiivisesti myös muotoiluun (Cooper & Junginger 2011a, 26). 
Martin (2009) väittää, että menestyksen salaisuus on muotoiluajattelun 

(design thinking) yhdistäminen vallitsevaan analyyttiseen tapaan tehdä 
asioita. 

Cooper ja Junginger (2011a, 27) esittävätkin, että muotoilujohtami-
sen liepeille on kehittymässä uusi muotoilukyvykkyyden (design ca-
pability) paradigma. Muotoiluajattelu yleisenä kyvykkyytenä suuntaa 
huomion siihen, miten asiat ja tuotteet tulevat oleviksi ja mikä niiden 
luonne on. Se sisältää monipuolisen ja systemaattisen lähestymistavan 
muotoiluun. Tämä lähestymistapa sallii emergentin, näkyville tulevan 
muotoilun, käyttää laajaa valikoimaa osallistuvia ja/tai yhteistyöhön pe-
rustuvia menetelmiä sekä sijoittaa muotoilun organisaation, johtamisen 
ja muutoksen konteksteihin.

1.1 TUTKIMUSKYSYMYKSENI

Muotoilun prosessin vallitsevat kuvaukset pyrkivät tuomaan rationaa-
lisia käytäntöjä riskialttiina ja epäselvänä pidettyyn tapahtumaan. Ra-
tionaalisten käytäntöjen uskotaan kaavamaistavan tiettyjä muotoilun 
käytäntöjä ja tuovan esille ajattelua muotoilun takana (Cross 2008, 47). 
Yritykset muotoiluprosessin kuvaamisessa jättävät kuitenkin prosessin 
sosiaalisen osuuden vähälle huomiolle (Falin 2011, 60). Miten siis tutkia 
ja kuvata muotoiluprosessia siitä näkökulmasta, että ihmiset suunnitte-
levat tuotteita toisten ihmisten kanssa? Tuotteen synnyn alkuvaiheista 
on usein vaikea saada tietoa ja tuotekehityksen sumeaa alkua on han-
kalaa konstruoida jälkikäteen. Epäonnistuneet yritykset jäävät piiloon. 
Prosessi näyttää selkeämmältä jälkeenpäin; sitä kuvataan rationaalisena 
toimintana ja siitä tulee osa yrityksen brändin rakentamisen tarinaa.

Vastaan yllä esitettyyn kysymykseen seuraavasti: tutkimalla muotoi-
lua paikan päällä silloin kun se tapahtuu ja katsomalla toimintaa mielek-
kyyden luomisen eli merkityksellistämisen (sensemaking) näkökulmas-
ta. Prosessin tarkastelun lisäksi tulee kiinnittää huomiota muotoilijaan, 
kontekstiin ja käytäntöihin muotoiltavan projektin sisällön ulkopuolella 
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– muotoilun meta-aktiviteetteihin.
Autoetnografinen tutkimukseni kysyy, miten muotoilija merkityksel-

listää muotoiluprosessia ja miten hän yrittää vaikuttaa muiden ymmär-
ryksen syntymiseen organisaatiossa. Aineistoni pohjautuu kokemuksiini 
muotoiluprojektin vetäjänä suomalaisen pk-yrityksen tutkimus- ja tuo-
tekehityshankkeessa vuosina 2003–2005. Lähestyn autoetnografista 
kertomustani käyttäen Karl Weickin (1995) sensemaking-näkökulman 
ominaisuuksia. Muotoilu voidaan näin nähdä merkityksellistämisen pro-
sessina, jossa uudet mahdollisuudet ja ideat tulevat nimetyiksi ja vali-
tuiksi, kunnes potentiaaliset käyttäjät ja osapuolet hyväksyvät ne (Stey-
aert 2007, 459). 

Kertomukseni kuvaa, miten muotoiluryhmäni ideoi, valikoi ja kehit-
tää konseptia uudesta tuotemallistosta ja miten me toimimme yhdessä 
muiden organisaation sisällä vaikuttavien osapuolten kanssa. Yritän ym-
märtää sitä tilannetta, jonka kohtasimme suunnitteluprosessimme alus-
sa ja selvittää, kuinka päädyimme noin vuoden kuluttua esittelemiimme 
tuotekonsepteihin. Miten sekavasta ja epäselvästä tilanteesta tuotekehi-
tyksen alussa päästiin yhteiseen ymmärrykseen tuotteen toiminnasta ja 
muodosta?

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni on, miten muotoilija merkityk-
sellistää muotoiluprosessia?

Toinen tutkimuskysymykseni kysyy, miten muotoilija yrittää luoda 
muille mahdollisuuksia osallistua muotoiluprosessiin?

Tämän tutkimuksen kontekstissa merkityksellistäminen eli mie-
lekkyyden luominen on tuotekehityksen eri osapuolten merkityk-
sen rakentamista silloin, kun he yrittävät kehittää mielekästä viite-
kehystä ymmärtääkseen uuden tuotteen suunnittelun tapahtumien 
luonnetta. Muotoilija merkityksellistää muotoiluprosessia samaan 
aikaan, kun hän yrittää ymmärtää saamaansa tehtävää, muotoilu- 
briefiä. Mielekkyyden antaminen (sensegiving) liittyy niihin tapahtu-
miin, joissa osapuolet yrittävät vaikuttaa toisten mielekkyyden luomi-
seen ja merkityksen rakentamiseen matkalla kohti uuden tuotteen mää-

ritelmää. (Katso Gioia & Chittipeddi 1991, 442.) 
Ensimmäisen kysymykseni mielekkyyden luominen liittyy tietenkin 

toisen kysymykseni mielekkyyden antamiseen. Ne ovat samanaikaisia, 
yhteisiä yrityksiä ymmärtää tilannetta ja sitä, mitä pitäisi tehdä seuraa-
vaksi. On selvää, että muotoilija luonnostelee kynällä paperille ymmär-
tääkseen tilannetta, ja käyttää syntynyttä piirustusta kommunikoidak-
seen toisten kanssa. Viimeistellympien ja aikaa vaativien visualisointien 
tekemisen motiivi on vaikuttaa toisiin osapuoliin. Samalla kun muotoi-
lija yrittää luoda muille mahdollisuuksia osallistumiseen, hän yrittää 
”myydä” omaa näkemystään.

1.2 PERUSTELUT TUTKIMUSKYSYMYSTEN ASETTELULLE
 
Se, miten tuotteesta on tullut sellainen kuin se on, jää usein mysteeriksi, 
vaikka olisi ollut itse mukana tuotteen suunnittelussa. Hyvä ja toimiva 
tuote voidaan muotoilla usealla eri tavalla, vaikka tekniset parametrit, 
joita Bucciarelli (1994) kutsuu esinemaailman ulottuvuudeksi, olisivat 
samat. Myös sosiaalinen ulottuvuus vaikuttaa tuotteen muotoiluun, 
ehkä jopa enemmän kuin sen materiaalinen ulottuvuus. Tutkimukseni 
jatkaa Schönin (1983, 320) aloittamaa muotoilun käytäntöjen ”alavien 
suomaiden sotkuisten” reflection-in-action -prosessien tutkimista muo-
toilijoiden omien kehittyvien kokemusten kautta (myös Galle 2011, 86).

Tutkimuskysymysteni perusteluina esitän seuraavaa. Muotoilun 
sumeasta alkuvaiheesta on vaikea saada tietoa ja sitä voi olla vaikea 
konstruoida jälkikäteen. Ensimmäiset luonnokset tuotteesta eivät yleen-
sä säily pitkään, koska niiden arvoa ei vielä tunneta. Jos tuote menestyy, 
sen tarina alkaa elää omaa elämäänsä. Tarinalla on oma tavoitteensa 
liiketoiminnassa ja yrityksen edustajat kertovat jälkikäteen mielellään 
selkeältä kuulostavaa tarinaa rationaalisesta toiminnasta. Tapahtumien 
muistamiseen vaikuttaa vallitseva näkemys rationaalisesta suunnitte-
luprosessista: miksi B seurasi A:ta (Bucciarelli 1994, 19). Epäonnistu-
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neesta yritelmästä ei tarinaa synny. Onnistui projekti tai ei, kummassakin 
tapauksessa osa työhön vaikuttaneista ihmisistä on jo siirtynyt suunnit-
telemaan uusia tuotteita uusiin organisaatioihin eivätkä he välttämättä 
ole oppineet aikaisemmista prosesseista. Etnografian, tässä tapauksessa 
autoetnografian, voi olettaa mahdollistavan sen, että tuotteen synnyn su-
measta alkupään prosessista saadaan uutta tietoa. Paikanpäällä oleminen 
ja osallistuminen prosessin joka vaiheeseen auttavat tutkijaa näkemään 
sen epävarmuuden, epäselvyyden ja kaikki ne eri osapuolten perspektiivit, 
joita kohdistuu muotoilutehtävään (Bucciarelli 1994, 178).

Tutkimuskysymykseni nousevat käytännön kokemuksista ja tarpeista: 
muotoiluprosessien normatiiviset kuvaukset eivät vastanneet kokemuk-
siamme ja auttaneet meitä eteenpäin. Bragdin (2002, 150) mukaan Volvo 
XC90-maasturin kehitystyössä oli meneillään kaksi rinnakkaista proses-
sia: rationaalinen, suunniteltu tuotekehitysprosessi ja osittain tiedosta-
maton bricolage-prosessi eli tekemisen kautta ponnistava tuotekehitys-
prosessi. 

Kokemukseni omassa projektissamme olivat samantapaisia: rationaa-
linen prosessi ei tuntunut sopivan hyvin tilanteeseemme ja koimme, että 
tuotimme konsepteja ja etenimme jotenkin muuten, parhaamme mu-
kaan. Klassinen havainto muotoilun tutkimuksen parissa onkin, että ko-
keneet muotoilun ammattilaiset eivät kerro käyttävänsä muotoilun meto-
deja (Dorst 2008, 7), tarkoittaen luultavasti rationaalisuutta tavoittelevia 
malleja. Kokeneet ammattilaiset eivät siis tunnu tiedostavan muotoilun 
prosessin luonnetta.

Innovaatiot jaetaan usein kahteen luokkaan: tuoteinnovaatioihin ja 
prosessi-innovaatioihin. Tuoteinnovaatioilla on markkina- ja käyttäjäläh-
töinen, organisaatiosta ulospäin suuntautunut fokus. Prosessi-innovaa-
tiot taas muuttavat niitä tapoja työskennellä, joilla tuotetaan tuotteita ja 
palveluita. Sen fokuksena ovat organisaation sisäiset sosiaaliset operaati-
ot, jotka tavoittelevat tehokkuutta tai työhyvinvointia. (Totterdell, Leach, 
Birdi, Clegg & Wall 2002, 345; Damanpour & Gopalakrishnan 2001, 48; 
Seeck 2012, 253.) Muotoilututkimuksen keskustelu on painottunut tuo-

teinnovaatioiden näkökulmaan.
Uudet tuotteet syntyvät sosiaalisessa prosessissa (Bucciarelli 1994). 

Muotoilun ja innovaation tutkijat ovat alkaneet puhua ”loppukäyttäjän” 
roolista tuotteen synnyssä (Shove, Pantzar & Watson 2012, 11). Osallista-
van muotoilun (participatory design) juuret ovat 1970-luvulla, jolloin alet-
tiin ajatella, että ihmisten täytyy päästä vaikuttamaan oman ympäristönsä 
muotoiluun. Käyttäjän  osaamisen hyödyntäminen nähdään tärkeäksi te-
hokkuuden ja kilpailukyvyn kannalta (Feast 2012), mutta muotoiluaktivi-
teetin empiirisissä tutkimuksissa teollista tuotantoa harjoittavan organi-
saation sisäinen sosiaalinen ulottuvuus on jäänyt vähemmälle huomiolle. 

Yhteistyötä muotoilussa tai yhteiskehittelyä tutkitaan laajasti (katso 
esim. CoDesign-lehti), mutta suurin osa tästä tutkimuksesta keskittyy 
käyttäjän kanssa tehtävään yhteistyöhön. Tällöin yhteistyö jää helposti 
tuotekehitysprosessin lähtötietojen hankinnaksi, jonka jälkeen työ jatkuu 
muotoilijakeskeisenä teknis-rationaalisena prosessina.

Tutkimuksessani kuvatussa projektissa minä ja muotoiluryhmäni 
pyrimme luomaan – enemmän tai vähemmän intuitiivisesti – sellaisen 
muotoiluprosessin, jossa kaikille organisaation osapuolille pyritään anta-
maan mahdollisuus luoda mielekästä ympäristöä ja tulevaisuutta. Tutki-
muksessani tarkastelen tekemisiämme autoetnografisella lähestymisellä 
Weickin (1995) merkityksellistämisen näkökulman kautta. Tutkimukseni 
kontribuutio liittyy konstruktionistiseen muotoilututkimukseen. Tutki-
mukseni täydentää Schönin (1983) näkemystä muotoilusta toiminnan yh-
teydessä tapahtuvana reflektiona lisäten siihen näkemystä organisaation 
toiminnan sosiaalisesta ulottuvuudesta. 

Tutkimukseni täydentää myös kuvaa muotoilusta bricolagena (Lé-
vi-Strauss 2004/1966), jossa merkityksellistämisen näkökulma auttaa 
ymmärtämään muotoilijan henkisen materiaalivaraston, repertuaarin, 
muotoutumista. Tutkimukseni avustaa muotoilun kollektiivisuutta, osal-
listavaa tai yhteiskehittelyä korostavan tutkimuksen tuoteinnovaationä-
kökulmaa tuomalla esille organisaation sisäistä prosessi-innovaation nä-
kökulmaa ja niitä käytäntöjä, joilla osallistavaa prosessia luodaan.
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1.3 KIRJAN RAKENNE
 
Muotoiluprosessi (luku 2) esittelee teknis-rationaalisia ja konstruk-
tionistisia lähestymistapoja muotoiluprosessiin sekä pohtii sosiaalisen 
näkökulman merkitystä muotoiluprosessin ymmärtämisessä.

Merkityksellistäminen (luku 3) esittelee Karl Weickin (1995) mer-
kityksellistämisen näkökulman ja sen seitsemän ominaisuutta tämän 
tutkimuksen teoreettisena kehyksenä. Merkityksellistämisen käsitettä 
laajennetaan Gioia ja Chittipeddin (1991) mielekkyyden antamisen (sen-
segiving) käsitteellä.

Autoetnografia (luku 4) esittelee autoetnografiaa tutkimusmenetel-
mänä.

Konteksti ja tutkimus (luku 5) kertoo kirjoittajan muotoilijaidenti-
teetin kehittymisestä, aineistosta, tutkimusprosessista ja tutkimuksen 
kontekstista.

Kertomus (luku 6) on autoetnografinen kertomus siitä, kuinka kirjoit-
tajan muotoiluryhmä suunnitteli uuden oppimisympäristön tuotemal-
liston konseptin kymmenen kuukauden aikana. Reflektio kirjoittajan 
omasta ja muotoilijaryhmänsä mielekkyyden luomisesta ja antamisesta 
on kirjoitettu tämän kertomuksen sisään. 

Tulokset ja tarkastelu -luvussa (luku 7) tehdään yhteenvetoa siitä, 
miten muotoilija merkityksellistää prosessia sekä pohditaan kirjoittajan 
tulkinnan tuloksia ja sen seurauksia muotoilun käytännöille, tutkimuk-
selle ja koulutukselle.

2MUOTOILUPROSESSI

”Design is making sense of things (to others)”  
Krippendorff (2007, 3).

Miten uusi tuote syntyy? Tämä luku käsittelee muutamia prosessimalleja, 
joiden mukaan uuden tuotteen kuvitellaan syntyvän. 

Dubberly (2004) on kerännyt yli sata muotoilu- ja tuotekehitysproses-
sin kuvausta arkkitehtuurin, teollisen muotoilun, mekaanisen tuotekehi-
tyksen, laatujohtamisen ja ohjelmistokehityksen aloilta. Suurin osa kuva-
uksista on erilaisia versioita lineaarisesta analyyttisestä mallista. Joissakin 
jaksollisissa malleissa on nähtävissä se, että tehdään jotakin, lanseerataan 
tuote ja jatketaan sen kehittämistä – tuote syntyy toistuvan prosessin kaut-
ta.

Muotoilun kentältä vuonna 1996 akateemiseen ympäristöön siirtyneenä 
muotoilijana jaoin (Kettunen 2000, 60) muotoilun prosessin lineaarisesti 
enenevään neljään vaiheeseen: tieto, idea, valinta ja testaus (kuvio 1). 

Kahdesta viimeisestä vaiheesta johtaa nuoli takaisin ideointiin eli valin-
nan ja testauksen jälkeen voidaan tarvittaessa palata ideoimaan kohdetta 
uudelleen. Alussa hankittuun tietämykseen ei tunnu olevan tarvetta palata, 
vaan alkuperäisen analyysin ja tavoitteen varassa toimitaan loppuun asti. 
Ensimmäinen vaihe, tiedon kerääminen, alkaa käyttäjän tarpeiden selvit-
tämisellä ja päättyy muotoilun tavoitteiden asettamiseen eli muotoilubrie-
fin määrittelyyn. 

JOHDANTO
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Ideoinnissa ongelma jaetaan osaongelmiin ja niiden ratkaisemiseen 
käytetään erilaisia tekniikoita kuten aivoriihtä. Valinnan vaiheessa ide-
oita karsitaan ja samalla niitä kehitetään eteenpäin. Valittua konseptia 
testaamalla yritetään varmistua siitä, että se vastaa käyttäjän tarpeita.

Kuvio 1. Muotoiluprosessin malli (Kettunen 2000, 60).

Nyt, yli kymmenen vuotta myöhemmin, löydän muistiinpanoistani uu-
den nelivaiheisen muotoiluprosessin mallin: tarina, tehdä, tajuta ja uusi 
tarina. Malli on spiraali, jossa ymmärtäminen tapahtuu tekemisen kaut-
ta. Uusi tarina on aina alku uudelle spiraalille (kuva 2). Alussa on tavoite 
tai näky siitä, mitä tullaan tekemään. Tämä tarina syntyy aikaisemmista 
kokemuksista, identiteetistä ja muutoksista arvoissa ja tulevaisuuden 
odotuksissa. Sen jälkeen alkaa tekeminen, jonka aikana ymmärretään 
yhä paremmin sitä, mitä ollaan tekemässä. Vanha tarina muuttuu teke-
misen ja tajuamisen aikana uudeksi tarinaksi. Ja niin edelleen. Proses-
silla ei ole alkua eikä loppua.

Ensimmäisessä mallissani älyäminen, tieto oli ennen muotoilua, jälkim-
mäisessä mallissani muotoilu on ennen tajuamista. Aikaisemmin opetin, 
että muotoiluongelma täytyy ymmärtää ennen kuin sen voi ratkaista. Nyt 
opetan, että tilannetta ei voi ymmärtää ennen kuin on tehnyt jotakin. Olen 
siirtynyt tutkimukseni aikana rationaalisen ihmisen (äly – muotoilu – 
valinta) mallista evoluutionaarisen, toimeenpanevan weickilaisen (muo-
toilu – äly – valinta) mallin kannattajaksi (ks. lisää Boland 2004, 109).

Lineaarinen muotoiluprosessin mallini pohjautuu rationaaliseen, kau-
saaliseen logiikkaan. Se perustuu ajatukseen, että jos voimme ennustaa 
tulevaisuutta, voimme kontrolloida sitä: uudelle tuotteelle on löydettävissä 
toimivat markkinat. Ympäristön kanssa vuorovaikutuksessa oleva logiikka 
(kuvio 2) perustuu ajatukseen, että voimme jatkuvasti tekemällä rakentaa 
tulevaisuutta, jolloin meidän ei tarvitse ennustaa sitä. (Sarasvathy 2008, 
17.) Markkinat ja ideat uudelle tuotteelle ovat enemmänkin tehtävissä kuin 
löydettävissä.

Uusi kuvioni (2) muistuttaa toimintatutkimuksen spiraalia, jossa suun-
nitelma, toiminta, havainnointi ja reflektio vuorottelevat (Heikkinen & 
Jyrkämä 1999, 37). Se muistuttaa myös hermeneuttista kehää, jossa teo-
reettinen ja käytännöllinen ymmärtäminen vuorottelevat (Salonen 2008, 
103). Esioletuksen pohjalta lähtevä ymmärrys siitä, mitä ollaan tekemässä, 
syvenee tai muuttuu. ”Jokainen ennakkoluonnoksen tarkistus mahdollis-
taa merkityksen uuden ennakoivan luonnostelun” (Gadamer 2004, 32).

Kuvio 2. Uusi muotoiluprosessin mallini.
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Tieteellisten näkemysten välisessä keskustelussa on perinteisesti ollut 
kaksi kantaa todellisuuden luonteesta ja tiedon hankinnan mahdollisuuk-
sista: vallitseva luonnontieteiden positivistinen näkemys sekä yhteiskun-
tatieteiden ja humanististen tieteiden (ns. ihmistieteiden) ymmärtävä 
näkemys (Raatikainen 2005). 

Tähän väliin mahtuu monia muita tieteenfilosofisia koulukuntia (katso 
lisää Lincoln & Cuba 2000). Tienari ja Meriläinen (2012, 113) jatkavat op-
pikirjassaan edellä mainittua karkeahkoa jakoa kahteen leiriin: liikkeenjoh-
don ja organisaation tutkimuksessa ovat yksilökeskeinen positivistis-mana-
gerialistinen koulukunta ja ihmisten välisissä suhteissa rakentuvan tiedon 
konstruktivistis-kriittinen koulukunta. Tämä jako tulee esille esimerkiksi 
keskustelussa strategiasta: strategia voidaan nähdä yrityksen johdon te-
kemänä suunnitelmana, jonka organisaatio toteuttaa tai strategia voidaan 
nähdä rakentuvan ”organisaation arjessa ihmisten välisessä vuorovaikutuk-
sessa niin, että institutionalisoituneet (vakiintuneet) käytännöt sitovat tätä 
vuorovaikutusta” (emt., 125). Jälkimmäisen näkökulman mukaan myös 
muiden kuin johtajien työhön liittyvät käytännöt tulisi nähdä strategisiksi, 
jos yritys menestyy niiden avulla paremmin (Laine & Vaara 2011).

Dorst ja Dijkhuis (1995) sekä Galle (2011) esittävät, että kaksi tärkeintä 
näkökulmaa teollisen muotoilun aktiviteetteihin ovat rationaalinen ja re-
flektiivinen. Ensimmäisen, positivistisen koulukunnan oppaana on toimi-
nut erityisesti Herbert Simonin (1969) kirja The Sciences of the Artificial. 
Tämän näkemyksen mukaan muotoilu on ongelmanratkaisua, jossa vallit-
seva tilanne pyritään muuttamaan toivotun kaltaiseksi tilanteeksi. Reflek-
tiivisen, konstruktionistisen koulukunnan oppaana toimii Donald Schönin 
(1983) kirja The Reflective Practitioner. Tämän näkemyksen mukaan muo-
toilu on reflektiivistä toimintaa, jossa muotoilija toiminnan aikana keskus-
telee tilanteen kanssa.

Muotoilua ja sen tutkimusta voi tarkastella yksilökeskeisen tai suhteis-
sa rakentuvan ulottuvuuden kautta. Yksilökeskeisessä näkökulmassa tieto 
on yksilöllä ja tutkimuksen painopiste hänen sekä ryhmien toiminnassa ja 
rakenteissa. Kukin osapuoli tuo oman, erityisen osuutensa projektiin myö-

tävaikuttaen siihen (Kvan 2000, 411). Jälkimmäisen näkökulman mukaan 
tieto on yksilöiden välisissä suhteissa ja tutkimuksen painopiste sosiaali-
sissa käytännöissä. (Tienari & Meriläinen 2012, 115). Osapuolet toimivat 
yhteistyössä siten, että voi olla vaikeaa havaita tai nimetä kunkin erityistä 
panosta projektissa (Kvan 2000, 411).

Muotoiluun oleellisesti kuuluvasta yhteistyön tekemisestä ja yhteiske-
hittelystä käytetään useita termejä, joilla on oma taustansa ja merkityksen-
sä: teamwork, cooperation, co-design, co-creation, participatory design ja 
collaborative design. Useimmiten näitä termejä käytetään, kun puhutaan 
tuotteen loppukäyttäjän ottamisesta mukaan tuotteen suunnitteluun. 

Wang ja Oygyr (2010) ehdottavat  edellä mainituille termeille yleistä 
”sateenvarjoa” termillä muotoilu yhteisön toimintana (collaboration in de-
sign). He jakavat kollektiivisesti tapahtuvan muotoilun neljään luokkaan:

 1. yksi osasto tekee keskenään
 2. organisaatio tekee sisäisesti
 3. organisaatiot tekevät yhteistyötä
 4. yhteistyö ylittää organisaation. 

Jos kaikki ovat muotoilijoita tai kaikki suunnittelijat kuuluvat samaan 
tuotekehitysorganisaatioon toimien yhteistyössä, on tämä yhden osaston 
keskeinen prosessi. Organisaation sisäisessä prosessissa on kyse eri alo-
jen asiantuntijoiden tai niistä muodostuvien ryhmien yhteistyöstä yhden 
organisaation sisällä. Organisaatioiden välinen yhteistyö tarkoittaa, että 
eri organisaatiot työskentelevät samassa projektissa. Organisaation ylit-
tävä yhteistyö tarkoittaa, että organisaatiosta siirrytään käyttäjien pariin. 
(Wang & Oygur 2010, 358–362.) Omassa projektissani ja tutkimuksessani 
kyse on lähinnä organisaation sisäisestä yhteistyöstä. Muotoilijoista koostu-
va ryhmäni teki yhteistyötä pk-yrityksen tuotekehityksen, markkinoinnin ja 
myynnin sekä sen johdon kanssa.

Valtaosa muotoilun tutkimuksen sosiaalisesta näkökulmasta keskittyy 
kuitenkin käyttäjän ja muotoilijan väliseen yhteistyöhön, suuntautuen siten 
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ulospäin organisaatiosta. Oma tutkimukseni sijoittuu Wangin ja Oygurin 
(2010) nelijaossa luokkaan, jossa yhteistyötä tehdään organisaation sisäi-
sesti, kyse on siis prosessi-innovaation näkökulmasta (Totterdell ym. 2002; 
Damanpour & Gopalakrishnan 2001; Seeck 2012) tai organisatorisen inno-
vaation näkökulmasta (Boer & During 2001; Seeck 2012).

Innovaatio- tai muotoiluprosessin sosiaalista ulottuvuutta on tarkas-
teltu erilaisista tieteellisistä näkökulmista: toimijaverkkoteoria (Miettinen 
1998), kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria (Engeström, Miettinen & 
Punamäki 1999), käytäntöteoria (Shove, Pantzar & Watson 2012), pragma-
tismi (Östman 2005), teknologian sosiaalinen konstruktio (Bijker, Huges & 
Pinch 1987) ja systeemiajattelu (Banathy 1996). Oma tutkimukseni nojaa 
kuitenkin Weickin (1995) konstruktionistiseen näkökulmaan: muotoilu on 
yhteinen merkityksellistämisen prosessi.

2.1 MUOTOILUPROSESSIN 
      TEKNIS-RATIONAALINEN LÄHESTYMISTAPA
 
Muotoilun puolestapuhujat ovat käyttäneet paljon energiaa sovittaakseen 
muotoilua vallitseviin johtamisen paradigmoihin ja sovitelleet muotoilu-
prosesseja niihin malleihin, jotka ovat vakiintuneita ja hyväksyttyjä johta-
misessa (Cooper & Junginger 2011a, 18). 

Teollisen muotoilun oppikirjani Muodon palapeli (Kettunen 2000) on 
esimerkki siitä, miten taideperusteisen muotoilukoulutuksen saanut muo-
toilija yrittää omaksua liiketoiminnassa ja insinöörivetoisessa tuotekehitys-
kentässä vallitsevan teknis-rationalistisen näkemyksen siitä, miten tuottei-
ta suunnitellaan. Motiivina minulla muotoilijana on oppia keskustelemaan 
johtajien ja tuotekehityspäälliköiden kieltä samanarvoisena toimijana ja 
tulla otetuksi huomioon mahdollisimman aikaisessa vaiheessa prosessia. 
Edellä mainittu on tärkeää, koska juuri tuotekehityksen alkuvaiheessa teh-
dään merkittäviä strategisia päätöksiä.

Keskeisenä oppaana tähän keskusteluun minulla oli Karl Ulrich ja Ste-

ven Eppingerin (1995) kirja Product design and development, jonka uu-
demmat painokset lienevät tarkimmin opeteltuja tuotekehitysoppaita Suo-
messa. Kirjan esittämässä tuotekehityksen prosessin lineaarisessa mallissa 
pyritään ensin löytämään oikeat lähtötiedot, jotka sitten syötetään mahdol-
lisimman tehokkaaksi viritettyyn prosessiin, joka tuottaa uuden tuotteen. 
Ensin on ajattelu, sitten tekeminen.

2.1.1 LINEAARISET PROSESSIMALLIT
 
Erilaisia versioita lineaarisista teknis-rationaalisista tuotekehitysmalleista 
on tarjolla kymmenittäin. Liikkeenjohdon alueelle suunnatut tekstikirjat 
tuotantotaloudesta, innovaation johtamisesta tai uusien tuotteiden kehit-
tämisestä ovat toistaneet näitä malleja (esimerkiksi Lehtonen 2004; Trott 
2005; Crawford & Di Benedetto 2006).

Oma kontribuutioni tähän keskusteluun oli viritelmäni (kuvio 1) kon-
septimuotoilun prosessista, joka etenee seuraavasti: tieto – idea – valinta 
– testaus. Ensimmäisen vaiheen (tieto) oheistan tehtäväksi seuraavan kaa-
van mukaan: kirjoita brief, hae tietoa, tulkitse tieto ja määritä muotoilun 
tavoitteet. (Kettunen 2000; ks. myös Ulrich & Eppinger 1995).

Prosessimallini on siis teknis-rationaalinen lineaarinen kaava, joka pyr-
kii määrittelemään tavoitteet, analysoimaan ratkaistavan ongelman ja löy-
tämään käyttäjän tarpeet. Toisessa vaiheessa (idea) pyritään keksimään 
mahdollisimman paljon uusia ideoita, ratkaisuehdotuksia ongelmaan – 
mitä enemmän, sitä parempi. Kolmannessa vaiheessa (valinta) ideoita kar-
sitaan ja parhaat niistä yhdistellään toisiinsa, jotka sitten neljännessä vai-
heessa vielä testataan. Malli perustuu ajatukseen, että on jokin alkutilanne, 
joka pystytään jotenkin ymmärtämään. Sitten asetetaan tavoite, jota kohti 
pyritään. 

Rationaaliset mallit pyrkivät suunniteltuihin, selkeisiin, ennustettaviin, 
eksplisiittisiin, aikataulutettaviin, objektiivisiin ja lineaarisiin vaiheisiin tai 
polkuihin, joissa suunnittelutyö tarkentuu, nopeutuu ja tehostuu ja jossa 
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riskit pienenevät. Mallit perustuvat positivistisiin olettamuksiin maailmas-
ta ja siitä, millaista tietoa on ja miten sitä voi hankkia. On ”yksi todellisuus, 
joka on tutkijasta riippumaton, tieto on yksilöllä, tutkijan ja tutkittavan vä-
linen suhde on neutraali, tutkimus heijastaa todellista maailmaa”. Tietoa 
hankitaan määrällisin keinoin: ”kerätään objektiivista tietoa, joka voidaan 
analysoida tilastollisesti ja jonka pohjalta voidaan etsiä lainalaisuuksia ja 
yleistää”. (Tienari & Meriläinen 2012, 116.)

Riskeinä nähdään aikataulun venyminen ja se, että muotoiltu tuote ei 
vastaa tavoitetta eli ei kiinnosta kuluttajaa. Riskinä voi olla myös se, että 
tuote paljastuu myöhemmin jollakin tavoin vaaralliseksi käyttäjälleen tai 
ympäristölleen (esim. asbesti). Lähtötiedot eivät pitäneet paikkansa tai 
maailma muuttui.

Muotoilijat ja tuotesuunnittelijat työskentelevät oman esinemaailman-
sa (Bucciarelli 1994) ongelmien kanssa, mutta tekevät muutakin. Prosessi 
vaatii, että osanottajat kokoontuvat yhteen suunnittelemaan, päättämään, 
kritisoimaan ja integroimaan ponnistuksiaan. Jotta kompleksista prosessia 
pystyttäisiin kontrolloimaan, se yritetään jakaa riippumattomiin kompo-
nentteihin suhteessa aikaan. Näin toimimalla epävarma ja epäselvä, hämä-
räksi osoittautunut tapahtumaketju yritetään tehdä rationaaliseksi (Buccia-
relli 1994, 110). 

Muotoiluprosessin ”rationaaliset” menetelmät tulivat teoreettisen mie-
lenkiinnon kohteiksi 1960-luvulla alkaen arkkitehtuurin, konesuunnittelun 
ja teollisen muotoilun aloilta ja samanaikaisesti opetusaiheeksi myös teolli-
sen muotoilun koulutuksessa (Ahola 1978, 101). Nämä menetelmät kehot-
tavat ensin analysoimaan ongelman, sitten jakamaan sen osa-ongelmiin, 
hakemaan niihin sopivia osaratkaisuja, arvioimaan niitä sekä valitsemaan 
ja yhdistelemään ne kokonaisratkaisuksi (Cross 2011, 121). Periaatteessa 
prosessi seuraa totunnaista mallia: analyysi – synteesi – arviointi (Ahola 
1978, 110; Lawson ja Dorst 2009, 33). Tämä lineaarinen prosessi jaetaan 
usein erityisiin työvaiheisiin, jotka etenevät hyväksymisvaiheiden kautta, 
kuten alla oleva Cooperin (2001, 130) viisivaiheinen vaihe – portti -malli 
esittää (kuvio 3).

Ensimmäisenä vaiheena mallissa on löytäminen, jolloin havaitaan mah-
dollisuuksia ja luodaan ideoita. Tämän jälkeen edessä on ensimmäinen 
portti (1), jossa ensimmäisen vaiheen tulokset arvioidaan ja tehdään päätös 
joko projektin jatkamisesta tai etenemisen lopettamisesta. Näin tehdään jo-
kaisen vaiheen jälkeen. Toinen vaihe on alustava mahdollisuuksien tutkimi-
nen. Kolmas vaihe on laajempi ja yksityiskohtaisempi liiketoiminnallinen 
ja tekninen tutkimus, joka johtaa liiketoimintamalliin ja projektisuunnitel-
maan. Neljäntenä on varsinainen yksityiskohtainen tuotteen muotoilun ja 
kehittämisen vaihe, jota seuraa tuotteen testauksen ja vahvistamisen sekä 
lanseerauksen vaihe. Sen jälkeen projekti itsessään arvioidaan ja lopete-
taan.

Kuvio 3. Mukaelma Cooperin (2001, 130) vaihe–portti -mallista.

Lineaarisesta mallista viehättyneet uskovat, että se on ainoa looginen keino 
ymmärtää muotoiluprosessia. Kriitikot tosin huomauttavat, että todellisuu-
dessa muotoiluprosessi ei ole lineaarinen ja että muotoiluongelma ei taivu 
ehdotettuun analyysin ja synteesin insinööritaustaiseen vaihe – portti -malliin 
(Buchanan 1995, 14; Lockwood 2011, 254). Näitä systemaattisia menetelmiä 
on kritisoitu myös siksi, että ne eivät ota huomioon muotoilijan ”intuitiivista” 
tapaa ajatella (Cross 2011, 27) tai että ne eivät huomioi suunnitteluprosessin 
sosiaalisen osuuden merkitystä (Bucciarelli 1994) tai että juuri tuo eri työvaihei-
den erottelu ei sovi innovaation tai muotoilun tarpeisiin (Lockwood 2011, 255).

Muotoilu on osa laajempaa tuotteen suunnittelun ja kehittämisen pro-
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sessia. Lineaarisessa mallissa muotoilijan ”ydinosaaminen” sijoittuu jonne-
kin muotoiluprojektin tavoitteiden määrittelyn ja teknisen jatkokehityksen 
välille, konseptimuotoilun vaiheeseen (Kettunen 2000). Muotoilijat ovat 
pyrkineet laajentamaan oikeuttaan osallistua tuotekehitysprosessin sekä 
alku- että loppupään vaiheisiin (Valtonen 2007). Yleensä muotoilija aloittaa 
työnsä saatuaan määritelmän uudesta tuotteesta, muotoilubriefin, joka on 
yrityksen johdon tai tuotekehityksestä vastaavan hyväksymä. Seuraavaksi 
muotoilija joutuu opiskelemaan uuden tehtävänsä materiaalisia esinemaa-
ilman ehtoja ja käyttäjien, asiakkaiden sekä tuotanto- ja markkinointipro-
sessiin osallistuvien muiden osapuolten näkökulmia ja reunaehtoja.

Yllä oleva Cooperin (2001) malli (kuvio 3) on yksi versio rationaali-
suuteen pyrkivästä lineaarisesta mallista. Lineaarisesta mallista on useita 
variaatioita ja useimmat niistä ehdottavat, että muotoiluprosessi jaetaan 
kahteen vastakkaiseen vaiheeseen: analyyttiseen ongelman määrittelyyn ja 
ongelman ratkaisuun, joka on synteesin vaihe (Buchanan 1995, 18). 

Moni lineaarinen malli esittää, että eräs vaihe prosessissa on se, jolloin 
kehitetään konsepteja tulevasta tuotteesta. Konsepti on kuin hiukan epä-
tarkka valokuva tuotteesta, se kertoo kuitenkin likimääräisen kuvauksen 
tuotteen teknologiasta, toimintaperiaatteesta ja muodosta. Se on lyhyt, 
usein visuaalisesti esitetty kuvaus, kuinka tuote tyydyttää käyttäjän tarpeet. 
(Ulrich & Eppinger 1995, 78.) Konseptimuotoilun prosessin vaiheet voivat 
Ulrich ja Eppingerin (1995, 18) mukaan näyttää seuraavalta (kuvio 4):

Kuvio 4. Konseptimuotoilun prosessi (Ulrich & Eppinger 1995, 18).

Lähtökohtana konseptimuotoilulle on aina jonkinlainen alustava tavoit-
teiden määrittely. Ensimmäinen vaihe on käyttäjien tai asiakkaiden tar-
peiden kartoitus. Sen jälkeen nämä tarpeet muutetaan mitattaviksi, spe-
sifisiksi tavoitteiksi. Samaan aikaan analysoidaan kilpailijoiden tuotteet. 
Konseptien luominen on hajaantuva, luova vaihe ja konseptien valinta 
on yhtenevä, arvioiva ja ideoita yhdistelevä vaihe, jonka jälkeen on mah-
dollista tarkentaa alkuperäisiä tavoitteita ja oletuksia. Konseptimuotoi-
lu päättyy varsinaisen kehittämisprojektin suunnitelmaan, johon kuuluu 
myös tarkempi taloudellinen analyysi hankkeesta.

Lineaarisen prosessin heikkous on sen hitaus, jos siinä edetään vain 
yksi vaihe kerrallaan. Ratkaisuksi tarjotaan rinnakkaista suunnittelua, 
jossa eri aktiviteetteja yhdennetään toimimaan ja vaihtamaan tietoa sa-
manaikaisesti (Rothwell 1994, 12). Tuotesuunnittelun nopeampi edisty-
minen vaatii tuotekehittäjien, tuotannon kehittäjien, tuotannon, mark-
kinoinnin ja hallinnon yhtäaikaista, rinnakkaista tai osittain lomittaista 
prosessia. Näin säästetään kallista aikaa.

Usein mallin kuvaukseen sisältyy nuolia, jotka osoittavat aikaisem-
piin lokeroihin ja mahdollistavat siirtymisen aikaisempaan vaiheeseen. 
Taaksepäin osoittavat nuolet kaavioissa ovat ainoa viittaus todellisen 
prosessin mahdolliseen sotkuisuuteen. (Bucciarelli 1994, 111.) Kaaviot 
tuovat huonosti esille sosiaalisen muotoiluprosessin epäselvyyden, epä-
varmuuden ja monitulkintaiset tilanteet.

Bucciarelli (1994) korostaa tätä muotoiluprosessin epävarmuutta: 
yritykset johtaa ja koordinoida muotoiluprosessia ovat samalla tavalla 
riittämättömiä kuin mitkä tahansa yritykset ennustaa tulevia tapahtu-
mia. Mutta juuri tämä epävarmuus mahdollistaa muotoilijalle tilaisuu-
den kehittää luovia, halpoja ja vielä hiomattomia innovatiivisia suunni-
telmia. Muotoiluprosessi on luonteeltaan sellainen, että se koskee uutta 
ja on epävarmaa – jos prosessi olisi selvä ja varma alusta saakka, se ei 
olisi muotoiluprosessi. (emt., 118.)

Suurta ja vaikeaa ongelmaa voi lähestyä siten, että jakaa sen pienem-
piin ja helpommin ratkaistaviin osaongelmiin sekä yksittäisiin ongel-
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miin (Cross 2008, 43; Ulrich & Eppinger 1995, 81). Lähestymistapaa 
voi vaihdella. Muotoilija voi myös laittaa ongelman analyysin hetkeksi 
syrjään ja yrittää lähestyä aihetta ratkaisulähtöisesti hahmottamalla ko-
konaisuutta (Ahola 1978, 140).

Analyysin, synteesin ja arvioinnin vaiheita voi olla vaikea erottaa toi-
sistaan. (Lawson 1997, 47.) Aina ei ole mahdollista tai olennaista analy-
soida ongelmaa erillään ratkaisusta, joten usein muotoilija tutkii ja ke-
hittää ongelmaa ja sen ratkaisua samanaikaisesti. Hän etenee yleisen ja 
erityisen välillä, kuten Crossin (2008, 42) kaava esittää (kuvio 5): muo-
toilija liikkuu samanaikaisesti ongelman määrittelyn ja sen ratkaisun 
sekä yleisen ja yksityiskohtaisen välillä.

Kuvio 5. Ongelman ja ratkaisun sekä kokonaisuuden ja
yksityiskohtien suhde muotoilussa (Cross 2008, 42).

Samalla kun tuotekehittäjä sovittelee ristiriitaisia teknisiä vaatimuksia, 
ongelmanratkaisua elävöittää ”joukko sosiaalisen systeemin ongelmia, 
jotka ovat huonosti formuloituja, joissa informaatio on hämmentävää, 
joissa voi olla monia päätöksentekijöitä ja asiakkaita, joilla on keske-
nään ristiriitaiset arvot ja jossa koko systeemin lonkerot ovat läpeensä 
sotkuisia” (Buchanan 1995, 14).

Teknis-rationaaliset muotoiluprosessin mallit eivät huomioi sitä, että 
tuotteita muotoilevat ihmiset toisten ihmisten kanssa ihmisten käyt-

töön. Tuote on muotoilijan, valmistajan ja käyttäjien odotusten välisen 
neuvottelun tulos, ja tuotekehitysprosessi on neuvottelu osapuolten vä-
lillä (Buchanan 2001, 14). Muotoilijat koordinoivat muilta osapuolilta, 
asiantuntijoilta, asiakkailta ja käyttäjiltä saamaansa tietoa, resursseja, 
tavoitteita ja vaatimuksia (Alexiou & Zamenopoulus 2007, 586). He ovat 
huolissaan ihmisten, struktuurien ja resurssien tuomisesta yhteen tavoi-
tellussa tarkoituksessa (Junginger 2008, 31).

2.1.2 SANKARIMUOTOILIJA  
         TUOTTEEN KÄYTTÄJÄN ASIALLA 

Muualla toimivien kollegojen sekä muotoilun kentän tunnustus ja mie-
lipide motivoivat muotoilijoita työssään usein kaikkein eniten, jopa 
enemmän kuin asiakkaiden tai työnantajan mielipide (Blackwell, Eckert, 
Bucciarelli & Earl 2009, 45). Muotoilija saakin sijansa julkisuudessa eri 
tavalla kuin tuotekehityksen muut osapuolet – tuotteen markkinoinnin 
yhteydessä mainitaan joskus muotoilijan mutta harvemmin insinöörin 
nimi, ikään kuin tuote olisi ainoastaan muotoilijan hengentuote. Usein 
tuotteen markkinointi tukee yksilökeskeistä muotoilijan kuvaa: tämä 
tuote on design by se ja se.

Eräs selitys tälle ilmiölle on sankarimuotoilijan tai yksinäisen keksijä-
neron käsite. Media pitää yksinäisestä luovasta sankarista, tämä myytti 
myy (Burkus 2014, 105). Myytin taustalla on Robinson ja Sternin (1997) 
mukaan kuuluisien keksijöiden aika 1800-luvun lopun Yhdysvalloissa ja 
modernin ajan henki (Juuti 2001, 332). Myytti näyttää muotoilijan yk-
sinäisenä, itsenäisenä toimijana, annetun ongelman ratkaisijana. Myytti 
ruokkii itseään, rakentaa kuvaa kaikenvoivasta, itsellisestä muotoilijas-
ta ja luovasta keksijästä. Halutaan uskoa, että joillakin taiteilijoilla tai 
muotoilijoilla on jumalaiset kyvyt tehdä ”hyvää muotoilua”. Yrityksen 
brändin ytimenä voi olla sankarimuotoilijan henkilökohtainen iden-
titeetti. Durgeen (2006, 31) mukaan sankarimuotoilijan menestys on 
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kuitenkin sosiaalisten ja organisaationalisten tekijöiden ansiota, ei niin-
kään taiteellisen nerouden tuotetta.

Myytillä on vaikutuksensa muotoilijan identiteettiin. Muotoilun kou-
lutuksessa ”design by minä” nähdään tavoiteltavana urasaavutuksena. 
Jos muotoilija ei saa nimeään esille tuotteiden sankarina, hän voi kokea 
sen epäonnistumisena ja olla kateellinen menestyneemmälle kollegal-
leen.

Luovuutta pidetään oivalluksena, joka putkahtaa yhtäkkiä yksilön pää-
hän (Collin & Billett 2010, 218). Myytti unohtaa muut osapuolet ja sen, että 
vähänkin monimutkaisemman tuotteen kohdalla työhön osallistuu useita 
toimijoita, jotka kaikki vaikuttavat tuotteen muotoon. Kimbell (2012, 142) 
huomauttaakin tutkimuksen muotoilijakeskeisestä näkemyksestä. Muo-
toilun näkökulmia on hallinnut yksilökeskeinen – siis muotoilijakeskei-
nen – ajattelu. Muotoilija on nostettu sankariksi, joka on keskeinen toi-
mija muotoilussa (Kimbell 2011), käyttäjän ymmärtäjä, koordinaattori, 
strategisti ja jopa innovaattori (Valtonen 2007).

Kimbell (2011) arvostelee vallitsevaa näkemystä siitä, että vaikka pu-
huttaisiin käyttäjälähtöisestä muotoilusta, yhä kuitenkin nähdään, että 
muotoilija on etuoikeutettu toimija tuotteen muotoilussa. Vallitseva yksi-
lökeskeinen ajattelutapa ei huomioi sitä ympäristöä, jossa muotoilu käy-
tännössä tapahtuu. Lähtökohtana on usein tavanomainen kaksijakoinen 
ajattelu, joka erottelee tutkimuksen ja käytännön, keinot ja päämäärät 
sekä ajattelun ja tekemisen. (emt., 289; Schön 1983, 179.) 

Vaikka myönnetään, että tuotteen suunnitteluun ja tekemiseen osallis-
tuu useita eri alojen asiantuntijoita, ryhmiä ja organisaatioita prosessin 
eri aikoina (Blaich & Blaich 1993; Smulders, Lousberg & Dorst 2008), läh-
tökohtaisena olettamuksena muotoilussa ja sen tutkimuksessa säilyy yk-
silökeskeinen käsitys todellisuuden ja tiedon luonteesta. Yhteisöjen sijaan 
yksilöiden katsotaan olevan varsinaisia toimijoita.

Sankarimuotoilijan myytistä huolimatta yleisesti hyväksytään ajatus, 
että innovaatiot ja muotoilu syntyvät useiden ihmisten yhteistyön tu-
loksena. Vaikka nykyisessä innovaatiokeskustelussa vuorovaikutteisen 

oppimisen ajatus tulee esille (Heiskanen 2010, 194), emme aina tiedosta 
”innovaation sosiaalisesti konstruoitunutta luonnetta” (Juuti 2001, 332).

Tuotteen loppukäyttäjästä kiinnostuneen käyttäjäkeskeisen (user-cen-
tered -design) liikkeen juuret ovat Yhdysvalloissa (Sanders & Stappers 
2008, 5). Se katsoo, että tuotteiden, palvelujen ja kokemusten muotoilun 
tulee vastata niitä käyttävien ihmisten tarpeita ja kykyjä. Ihminen – tie-
tokone vuorovaikutus (human – computer interaction) -liike on kiinnos-
tunut siitä, miten käyttöliittymät saadaan luonnostaan helppokäyttöisiksi 
(Dunne 2011, 129). Myös vuorovaikutussuunnittelu ja palvelumuotoilu 
korostavat käyttäjien asettamista suunnittelun keskiöön sekä asiakasym-
märryksen ja käyttäjätiedon hankkimista esimerkiksi etnografisin mene-
telmin (Miettinen 2011; Stickdorn & Schneider 2011).

Edellä mainitut ”liikkeet” kuitenkin sijoittuvat lähtökohdiltaan vallitse-
vaan teknis-rationaaliseen maailmankuvaan. Kyse on ulospäin suuntau-
tuneesta tuoteinnovaation näkökulmasta, jonka kohteena ovat käyttäjät 
ja markkinat tarpeineen (Damanpour & Golalakrishnan 2001; Totterdell 
ym. 2002; Seeck 2012). Ne kohtelevat käyttäjää passiivisena tutkimuksen 
objektina, jota haastattelemalla ja havainnoimalla tutkija kehittää teori-
oihinsa pohjautuen uutta tietoa. Muotoilija saa tiedon tutkijan kirjoitta-
man raportin muodossa ja lisää siihen luovaa ajatteluaan ja tietämystään 
teknologiasta luodakseen tuoteideoita ja konsepteja. (Sanders & Stappers 
2008, 11.) Sisältöosaaminen ja prosessiosaaminen pysyvät erillään, vaik-
ka tutkija ja muotoilija olisivat sama henkilö, tai eriytyvät viimeistään sit-
ten, kun tutkija-muotoilija palaa organisaation ulkopuolelta sen sisälle.

Puhe käyttäjäkeskeisestä muotoilusta keskittyy usein tuotteen tai 
palvelun loppukäyttäjään sekä tuotekehityksen alkupään varhaisiin vai-
heisiin. Tällöin toiminnalla on uhka palautua käyttäjätiedon analyysina 
klassiseen teknis-rationaaliseen tuotekehitysprosessin, jolloin käyttäjä-
lähtöinen toiminta on vain lähtötietojen tuottamista muotoilijakeskeiseen 
prosessiin. Käyttäjä jää tutkimuksen objektiksi, ja muotoilijalla säilyy kes-
keinen rooli muodon antajana ja kontrolloijana osapuolten välillä. Edellä 
mainitut käyttäjäkeskeisten näkökulmien ponnistelut jäävät helposti rati-
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onaalis-teknisen muotoiluprosessin myöhempien vaiheiden myllytyksen 
alle. Käyttäjä on tärkeä osapuoli, mutta muillakin osapuolilla on oma te-
kemisensä muotoilun sosiaalisessa prosessissa.

2.2 MUOTOILUPROSESSIN 
      KONSTRUKTIONISTINEN LÄHESTYMISTAPA 

Toinen yleinen näkökulma tarkastella muotoilua on konstruktionistinen. 
Se on näkemys, jonka mukaan sosiaalinen todellisuus on ihmisten tuotta-
maa (Kaakkuri-Knuutila & Heinlahti 2006, 216). Siinä muotoilu nähdään 
reflektiivisenä toimintana, jossa muotoilija konstruoi todellisuutensa. 
Jokainen tilanne ja ongelma ovat omanlaisensa. Muotoilijan osaaminen 
on juuri siinä, miten kukin yksittäinen ongelma hoidetaan. Taustalla ovat 
taiteesta tai ihmistieteistä lähtöisin olevat näkemykset toiminnan luon-
teesta. (Dorst & Dijkhuis 1995, 263.)

Kysymys ei ole malleista (lineaarisista tai iteratiivisista), vaan tavoista 
ymmärtää sitä, mistä meidän olemassaolomme rakentuu. Konstruktionis-
tit hyväksyvät ajatuksen siitä, että totuuksia on monia ja totuudet näyttäy-
tyvät erilaisilta riippuen siitä, mistä asemasta niitä tarkastelee. Rationaali-
sessa ja konstruktionistisessa lähestymisessä on kyse kahdesta erilaisesta 
tavasta ymmärtää maailma ja saada tietoa siitä.

Rationaalislähtöiselle projektijohtamiselle on tarjolla suunnittelun ja 
kontrollin työkaluja (Smulders ym. 2008, 353). Konstruktionistinen läh-
tökohta taas ei tarjoa ennustamisen, suunnittelun ja kontrollin työkaluja, 
eikä voikaan tarjota ilman, että palattaisiin vallitsevaan teknis-rationaa-
liseen maailmankuvaan. Mikäli muotoilussa halutaan toimia konstruk-
tionistisen maailmankuvan mukaisesti, niin silloin voidaan luoda tapoja 
toimia (käytäntöjä), jotka mahdollistavat eri osapuolten erilaisten todelli-
suuksien näkyväksi tekemisen.

2.2.1 TOIMINNAN YHTEYDESSÄ TAPAHTUVA    
          REFLEKTOINTI 

Donald Schönin (1983) kirja The Reflective Practitioner – How Profes-
sionals Think in Action toi esille muotoilun prosessin reflektiivisenä toi-
mintana ja tarjosi vaihtoehdon rationaaliselle näkemykselle. Schön on 
saanut vaikutteita Deweyltä (2012/1922), jonka mukaan habituaalinen 
toiminta ja intellektuaalinen reflektointi tapahtuvat samanaikaisesti – pä-
tevässä toiminnassa ajattelu tapahtuu juuri prosessin yhteydessä, ei sen 
ulkopuolella. Schön kutsuu tätä ”toiminnan yhteydessä tapahtuvaksi re-
flektoinniksi”. (Kilpinen 2008, 116.) Habituaalinen toiminta on subjektin 
tiedostuksen tavoitettavissa ja ohjattavissa (Kilpinen 2012). Muotoilija ei 
siis ole aivan maneeriensa vietävänä. 

Schönin tutkielmaa pidetään yhtenä vaikuttavimpana muotoilun ken-
tässä tehtynä tutkimuksena, vaikka se käsittelee vain yhtä osittaista esi-
merkkiä muotoilijan työstä: arkkitehti Quist opastaa opiskelija Petraa 
harjoitustehtävän kanssa. Schönin mukaan muotoilu etenee reflektiivise-
nä keskusteluna tilanteessa, jossa interaktiivinen prosessi perustuu ongel-
makehyksen ja ratkaisumahdollisuuksien kanssa käytävään keskustelun. 
(Cross 2011, 23.) Keskeistä Schönin näkemyksessä on se, että muotoilijat 
rakentavat aktiivisesti ongelmaa, ja että he eivät arvioi vain konsepteja, 
vaan myös omia toimiaan ongelman rakentamisessa ja ratkaisemisessa. 
Muotoilija luo alkuperäisen ymmärryksensä mukaan tilanteen ja tilanne 
”puhuu takaisin”, jonka jälkeen muotoilija vastaa jotenkin tähän tilanteen 
vastaukseen (Schön 1983, 79). Tämä reflection-in-action vastaa läheisesti 
Weickin (1995, 30) ajatusta toimimisesta ympäristöä tuottavasti merki-
tyksellistämisen prosessin aikana.

Käytännön työssä muotoilijan ratkaistavakseen saamien ongelmien 
määrittelyt eivät tule annettuina, vaan ne on konstruoitava ongelmallisen 
tilanteen antamista materiaaleista, jotka usein ovat sekavia, epävarmoja 
ja hämmentäviä. Muokatakseen ongelmallisen tilanteen ratkaistavaksi 
määritellyksi ongelmaksi, täytyy muotoilijan tehdä tietynlaista työtä – hä-
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nen täytyy merkityksellistää epävarma tilanne, joka alun perin on käsittä-
mätön (Weick 1995, 9).

Muotoiltavan ongelman määrittely on tarpeen alkuperäisen ongelmal-
lisen tilanteen ratkaisemiseksi, mutta tämä määrittely itsessään ei ole 
tekninen ongelma. Kun ongelma määritellään, silloin nimetään ne asiat, 
joihin kiinnitetään huomiota ja kehystetään se konteksti, jossa niihin kiin-
nitetään huomiota (Weick 1995, 9; Schön 1983, 40).

Muotoilijat rakentavat ”kehyksen”, joka ohjaa heidän toimintaansa ja 
jota he ovat valmiita muokkaamaan uudelleen, ks. kuvio 6. Muotoilijat 
myös arvioivat omia toimiaan ongelman määrittelyssä ja sen ratkaisussa.

Kuvio 6. Schöniläinen muotoiluprosessin malli 
(Lawson & Dorst 2009, 35).

Muotoilu on siis reflektiivistä keskustelua, joka tapahtuu esimerkiksi piir-
tämällä luonnoksia ja rakentamalla malleja. Toiminta mahdollistaa va-
hingossa tehdyt, tahattomat seuraukset, yllätyksetkin (Cross 2006, 38). 
Muotoilijat eivät rajoitu annettuihin ongelmiin, vaan löytävät ja formuloi-
vat niitä annettua muotoilubriefiä laajemmassa kontekstissa (emt., 80).

Schön (1983) esittää, miten kokenut mestari Quist ja noviisi Petra 
keskustellessaan ja piirtäessään tekevät kehystämiskokeilun. Engeström 
(2004, 97) kritisoi sitä, että Schönin esimerkki kertoo kuitenkin vähem-
män kollektiivisen ja tulevaisuusorientoituneen reflektiivisen toiminnan 
mahdollisuuksista ja dynamiikasta. Falinin (2011, 60) mukaan reflektiivi-
nen näkökulma sivuuttaa muotoilun sosiaalisen ulottuvuuden, johon kuu-
luvat myös tuotanto-organisaation sisällä tapahtuvat muotoiluaktiviteetit. 

Yksilölähtöinen ajattelutapa sisältyy yhä reflektiiviseen näkökulmaan. 
Jahnke (2012) kritisoi Schönin reflektiota tilanteessa siitä, että se 

edellyttää lähtökohdaksi negatiivista jotakin – ongelmallista tilannetta. 
Muotoilijahan voi toimia, vaikkei ongelmaa olisikaan. Toiseksi, subjekti-
-objekti -asetelman kaksinaisuus säilyy Schönin näkemyksessä koskemat-
tomana (emt., 31). Yanow & Tsoukas (2009, 1343) väittävät, että Schön on 
kiinni siinä käsityksessä, että muotoilijat tuntevat ympäristönsä periaat-
teessa ajattelun kautta ja muuntavat kokemuksensa ulkoisen maailman 
henkisiksi malleiksi. Yanow & Tsoukasin (2009) mukaan Schönin (1987, 
26) kertomus jossa hän itse rakensi porttia, on kuvaus siitä, miten hän itse 
asiassa ongelman kohdatessaan ei nimenomaan reflektoinut siinä tilan-
teessa, vaan vasta jälkikäteen pohti ja ajatteli tilannetta tehden siitä poh-
jimmiltaan kognitiivisen ongelman. Schön (1983) kuvaa, miten muotoi-
lija keskustelee tilanteen kanssa ja tuottaa omaa toimintaympäristöään. 
Muotoilija keskustelee samanaikaisesti myös useiden muiden ihmisten 
kanssa. 

Tutkimukseni laajentaa tuota näkemystä ”oikean” muotoilutilanteen 
sosiaalisella ulottuvuudella. Tutkimukseni mukaan muotoilija ei välttä-
mättä tiedosta itse omalle tekemiselleen rakentamaansa kehystä, joka 
identiteetin rakentamisen kautta on alkanut muokkautua jo aikaisemmin.

2.2.2 BRICOLAGE

Schön (1987, 66) ehdottaa, että arkkitehti Quist on rakentanut esimer-
keistä, imagoista, ymmärtämisistä ja toiminnoista repertoaarin, joka pi-
tää sisällään materiaalia muotoilun eri piireistä. Siihen kuuluvat paikat, 
jotka hän on nähnyt, rakennukset, jotka hän tuntee, muotoiluongelmat, 
jotka hän on kohdannut ja ratkaisut, jotka hän on saanut aikaiseksi. Kaik-
ki nämä ovat osa hänen repertoaariaan, sikäli kun ne ovat hänen käytettä-
vissään ymmärtääkseen ja toimiakseen. Repertoaari on käsitteenä hyvin 
lähellä bricoleurin materiaalivarastoa.
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Bricolage on askartelua, rakentamista ja kasaamista. Se on Lévi-Straus-
sin (2004/1966) kehittämä käsite aktiviteetista, jossa ”bricoleur” impro-
visoiden käyttää käsillä olevia materiaaleja ongelman ratkaisuun. Käsite 
”juontuu luonnonkansojen tavoista merkityksellistää maailmaa” (Lep-
pihalme 2006, 68). Kyse on tapahtumasta, jossa tekijä haluaa ilmaista 
itseään ja identiteettiään käyttäen hyväkseen jotakin käteensä sattuvaa 
materiaalia ja luomalla siihen eri yhteyksistä tulevia merkkejä (Anttila 
2005, 153). Materiaalit voivat olla fyysisiä, mielikuvia, ratkaisumalleja tai 
sosiaalisia vihjeitä.

Bragd (2002) seuraa etnografisessa tutkimuksessaan sitä, miten Vol-
von tuotekehitys suunnittelee valmistajan ensimmäisen ison citymaastu-
rin XC90:n. Suunnittelu perustuu teknis-rationaaliseen prosessimalliin ja 
samanaikaiseen rinnakkaiseen tiedostamattomaan bricolage-prosessiin. 
Autoa ei suunnitella alusta alkaen uudestaan vaan käytetään jo olemassa 
olevia osia, alustoja ja linjoja, joihin lisätään uusi muotoilu. Muotoihin-
kin sovelletaan jo olemassa olevia elementtejä, Volvon autoille tyypillisiä 
plastisia muotoja. Kyse ei ole rationaalisesta prosessista sellaisena kuin 
se kuvataan päätöksentekoteoriassa, vaikka projektitiimi itse kokee, että 
kyse on melko rationaalisesta prosessista (emt., 151). 

Louridas (1999, 522) väittää, että ”muotoilu sen kaikissa hahmoissaan 
on bricolagen eräs muoto”. Muotoilu ei ole yhtä kuin bricolage, mutta 
voimme tarkastella muotoilua kuten bricolagea (emt.). Weickin (2001a, 
62) mukaan muotoileminen on synonyymi bricolagelle ja muotoilija toi-
mii kuten bricoleur: ”Muotoilu on selvästi merkityksellistämisen prosessi, 
joka tulee toimeen käyttäen mitä hyvänsä käsillä olevaa materiaalia”.

Chia ja Holt (2009, 173–179) kertovat skotlantilaisesta Graeme Obrees-
ta, joka harjoittelee ja ajaa kilpaa kuulumatta mihinkään pyöräilytalliin. 
Hän rakentaa itse pyöränsä käyttäen osia soppakattilasta, pesukoneesta ja 
lasten pyöristä. Bricoleurin tapaan Obree hakee erilaisia aerodynaamisia 
ajoasentoja ja uusia rakenteita pyörälleen. Kansainvälinen pyöräilyliitto 
kiinnitti huomiota Obreehin tämän saavutettua maailmanennätyksen yh-
den tunnin ajossa ja kielsi pyöräilijän käyttämän ajoasennon. Obree vas-

tasi kieltoihin ja toistuviin sääntömuutoksiin keksimällä aina uusia ajo-
asentoja ja menestymällä käyttäen niitä.

Lévi-Straussin (2004, 16) mukaan bricoleur työskentelee käsillään 
mutta käyttää käsityöläistä monimutkaisempia keinoja tarkoituksiin-
sa. Bricoleur ottaa vastaan outoja tehtäviä, on tavallaan ammattimainen 
tee-se-itse -mies. Hän käyttää sitä materiaalia, joka on saatavilla. Kun in-
sinööri (myös käsityöläinen) käyttää projektiin varattuja materiaaleja ja 
työkaluja, bricoleurin materiaalit eivät ole olemassa mitään erityistä pro-
jektia varten. Elementtejä kerätään ja säilytetään sillä periaatteella, että 
ne voivat joku päivä olla hyödyllisiä.

Bricoleurin ensimmäinen käytännön askel innostavassa projektissa 
on retrospektiivinen. Hän katsoo, mitä materiaaleja ja työkaluja on käy-
tettävänä ennen kuin päättää, mitä niistä hän hyödyntää ratkaistakseen 
ongelman. Materiaalit tarkoittavat tietenkin niitä, joita hän on käyttänyt 
jo aikaisemmin. Mitä laajempaa näiden käyttö on ollut ja mitä laajem-
min ne on ymmärretty, sitä innovatiivisempi bricoleur on improvisoides-
saan uusia muotoja materiaalivarastostaan. Hän ei tunne materiaaleja 
siksi, että ne olivat hyödyllisiä, vaan materiaalit ovat hyödyllisiä, koska 
hän tuntee ne (Weick 2001a, 62.) Bricoleurin ajattelu poikkeaa rationaali-
sesta loogisen analyysin ja suunnitellusta tavasta ajatella. Insinööri hakee 
ratkaisua maailmankaikkeudesta, kun taas bricoleur etsii sitä omasta ro-
muvarastostaan. Insinööri paloittelee osiin ja analysoi, bricoleur järjes-
tää uudelleen (Louridas 1999, 519). Denzin ja Lincoln (2000, 3-7) pitävät 
ennakkoluulotonta, luovaa ja kekseliästä tutkimustakin bricolagena. Siinä 
”sovelletaan erilaisia tekniikoita oman järjen varassa ilman toisen johda-
tusta” (Heikkinen & Huttunen 2006, 201). Tutkijan romuvarastona ovat 
luetut kirjat ja tutkimusartikkelit.

Muotoilija, joka käyttää käsillä olevia välineitä ja materiaaleja raken-
taen niistä jotakin, ei voi ennustaa, mikä on lopputulos. Suunnitteleminen 
ei kannata, koska etukäteen ei voi mitenkään tietää, mistä tulee käyttö-
kelpoista ja mikä hajoaa. Muotoilija on bricoleur silloin, kun hän käyttää 
käsillään olevia keinoja ongelman ratkaisemiseen, olivatpa nämä keinot 
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sitten konkreettisia mallinrakennuksessa tai prototyypin rakennukses-
sa pajan nurkasta löytyviä jätepaloja tai osia muista tuotteita, jotka eivät 
mitenkään liity suunniteltavaan tuotteeseen. Muotoilija toimii bricola-
ge-mallin mukaan myös silloin, kun hän ammentaa varastostaan ratkai-
suja, ideoita ja uusia kokoonpanoja. Hän käyttää varastonaan mielikuvia, 
muotoja, toimintatapoja tai ratkaisuja muilta aloilta kuin juuri siltä, jossa 
hän juuri silloin toimii. Muotoilijan käsillä olevia ”materiaaleja” ovat myös 
ne plastiset muodot, joihin hän on tutustunut aikaisemmin ja joita hän voi 
yrittää soveltaa aina uusiin ongelmiin. Tällöin tulos lähestyy maneeria, 
joka on kaavamainen, piintynyt tapa käyttää itselle tuttuja ratkaisuja.

Muotoilijoiden tiedetään jatkuvana taustaprosessina keräävän aineel-
lista ja visuaalista materiaalia uusien konseptien inspiraatioksi (Keller, 
Pasman & Stappers 2006, 18). Eräs tietoinen menetelmä ovat kuvataulut, 
joihin muotoilija kerää kuvia veistoksellisista tai rakenteellisista ratkai-
suista aivan muilta tuotealueilta kuin nykyhetkensä ongelmaa koskevasta. 
Nämä kuvakokoelmat toimivat virikkeinä ja ratkaisumalleina, joista muo-
toilija voi poimia osia omaan ongelmanratkaisuunsa (Baxter 1995, Ket-
tunen 2000). Yhdysvaltalainen muotoilutoimisto IDEO ylläpitää satojen 
tuoteosien ja materiaalien kirjastoa (tech box), jota suunnittelijat voivat 
penkoa hakiessaan ratkaisumalleja ongelmalleen.

Tämä bricoleurin strateginen taito – polun tekeminen (wayfinding) 
– on vastakkainen etukäteen suunnitellulle navigaatiomalliselle strate-
gialle (Chia & Holt 2009, 173). Bricoleurin ponnistusten lopputulos ei 
koskaan täysin vastaa projektin vaatimuksia tai ole sitä, mitä hän olettaa, 
ja siksi hänen tulee vastata tähän lopputulokseen jotenkin (Lévi-Strauss 
2004, 19; Louridas 1999, 519), hän siis tuottaa ympäristöään, jossa jou-
tuu toimimaan. Taitava bricoleur pystyykin uusia yhdistelmiä tuottamalla 
vähentämään epävarmuutta ja saamaan täten lisää valtaa organisaatiossa. 
Myöhemmin nämä epävarmuutta vähentävät toimet voivat vakiintua ja 
muotoutua uusiksi ilmaantuviksi rakenteiksi. (Jevnaker 2009, 102; Weick 
2001a, 68.)

2.2.3 MUOTOILU YHTEISÖN TOIMINTANA 

Alexandr Solženitsynin (1970) Ensimmäinen piiri on kuvaus erään tutki-
mus- ja tuotekehitysorganisaation sosiaalisista jännitteistä uuden inno-
vaation tuottamisessa. Kyse on vankilasta, johon kerätään tiedemiehiä ja 
insinöörejä kehittämään Suuren Johtajan vaatimaa salaista puhelinjär-
jestelmää. Kaikki osapuolet ovat puun ja kuoren välissä, heidän kaikkien 
kohtalo on sidottu tavoitteessa onnistumiseen – vain kaiken menettänyt 
on vapaa palkinnoista ja uhkauksista. Vangeilla – asiantuntijoilla inno-
vaation kehittämisessä – on kuitenkin omat keinonsa ajaa omia etujaan: 
lupaillaan tuloksia, viivytellään tai edistetään omaa asemaa kokonaisuu-
den kustannuksella. Vanginvartijat ja vankilan johtajat ovat riippuvaisia 
vankien luovasta työpanoksesta.

Muotoilua voi tarkastella teknisenä, kognitiivisena tai sosiaalisena toi-
mintana (Cross & Clayburn Cross 1995, 170). Käsityöläinen voi suunni-
tella ja valmistaa tuotteensa aivan itse, mutta teollinen muotoilija on osa 
laajempaa organisaatiota tai osapuolten verkostoa, joka tuottaa uuden 
tuotteen tai palvelun. Ääripäinä ovat loppukäyttäjä (vai kierrättäjä?) ja 
sijoittaja, jolle muotoilu on peruste ostaa tietyn yrityksen osakkeita (As-
para 2009, 2011). Osapuolilla on erilaisia toiveita, jotka kohdistuvat tähän 
näkemykseen uudesta tuotteesta. Nämä intressit voivat liittyä materiaali-
seen esinemaailmaan (Bucciarelli 1994) tai sosiaaliseen maailmaan.

Louis Bucciarelli (1994) puhuu etnografisessa tutkimuksessaan Desig-
ning engineers tuotekehitysinsinöörien työstä, mutta ajatukset ovat so-
vellettavissa myös teolliseen muotoiluun. Hänen lähtökohtansa on, että 
kaikki osapuolet vaikuttavat muotoiluun ja kaikkien tulee päästä sopi-
mukseen, jotta suunnitelma toteutuu. Täten muotoilu on sosiaalinen pro-
sessi, liiketoiminnan alakulttuuri.

Bucciarelli (1994) jakaa muotoilijan ongelmakentän kahteen piiriin kun 
uutta tuotetta tavoitellaan yhdessä: on omien esinemaailman ongelmien 
ratkaiseminen ja on muiden osapuolten eriävien esinemaailman toiveiden 
yhteensovittaminen. Jälkimmäinen on sosiaalinen prosessi, jossa raken-
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netaan aikaansaannos. Yhdelläkään osapuolella ei ole missään prosessin 
vaiheessa laajaa, kaiken käsittävää ymmärrystä muotoiltavasta objektista. 
Kenelläkään ei ole jumalallista näkemystä muotoiluun.

Sosiaalisen maailman rinnalla on aina esinemaailma. Esinemaail- 
ma (object world) on Bucciarellin (1994) käsite, jolla hän tarkoittaa sitä 
tuotteen suunnittelun välineellistä ulottuvuutta, joka määrittää tuotteen 
muotoa ja toimintaa. Artefaktit – fyysiset tuotteet ja työkalut – ovat vain 
osa esinemaailmaa. Siihen kuuluvat myös fysiikan ja kemian lait, mate-
riaalien ominaisuudet, konstruktion periaatteet ja abstraktit luonnontie-
teen lait niiden takana, ohjelmistot ja niin edelleen. Kaikilla osapuolilla, 
muotoilijoilla, insinööreillä ja johtajilla on omat esinemaailmansa. Tuote-
kehittäjä käyttää vain osan ajastaan esinemaailmassa, osa siitä käytetään 
sosiaalisessa maailmassa. Jos haluamme ymmärtää muotoiluprosessia, 
meidän täytyy pysyä herkkänä koko sosiaalisen kontekstin ja historialli-
sen asetelman leveydelle ja syvyydelle. (Bucciarelli 1988, 1994.)

Esinemaailman parissa työskentely on vain osa muotoiluprosessia. Ei 
riitä, että asiat loksahtavat kohdalleen. Työn tulokset on saatettava tois-
ten tietoon, jotta suunnitelma etenee. Eri esinemaailmat eivät ole yhden-
mukaisia, vaan niitä täytyy neuvotellen sovitella toisiinsa. Bucciarellin 
(1994, 83) mukaan palapelin ratkaiseminen ei sovi muotoilun metafo-
raksi ennemminkin siihen sopisi tarinan luominen. Kun tuotekehitystä 
tehdään organisaatiossa, osapuolten tavoite voi olla yhtenäinen jollakin 
tasolla. Osapuolten ehdotukset ovat kuitenkin usein konfliktissa toisten 
näkökulmien kanssa ja näkökulmat kilpailevat keskenään. Tarvitaan 
neuvotteluja ja vaihtokauppoja, jotta osapuolten ponnisteluista saadaan 
aikaan konsensus. (Bucciarelli 2002, 220; Cross 2011, 20).  Osapuolten 
täytyy keskustella, harkita ja neuvotella keskenään, jotta kaikki väitteet ja 
ehdotukset tulevat huomioiduiksi ja jotta niillä on merkitystä (Bucciarelli 
2002). Ilman konsensusta projekti ei etene muotoilijan hahmotelmasta 
tuotantoon.

Sosiaalinen vuorovaikutus muotoiluprojektissa riippuu tietysti tuotteen 
luonteesta ja sitä valmistavan yrityksen koosta – pk-yrityksen ympäristö 

on erilainen kuin suuremman yrityksen. Mikäli muotoilija tulee yrityksen 
ulkopuolelta toimien muotoilukonsulttina, voi sosiaalinen ympäristö olla 
rajoittuneempi ja sosiaaliset suhteet erilaisia kuin yrityksen palkkalistoilla 
toimivalla muotoilijalla. Konsultti keskustelee todennäköisesti ainoastaan 
toimitusjohtajan tai tuotekehityspäällikön kanssa.

Bucciarellin (1994) väite on, että muotoilu on tulevan tuotteen konsen-
suksen saavuttamisen prosessi erilaisia intressejä omaavien osapuolten 
kesken ja että nämä erilaiset intressit eivät ole sovitettavissa yhteen esi-
nemaailman termein. Prosessi on siis sosiaalinen: osapuolten on neuvo-
teltava eri osapuolten vaatimuksista ja rakennettava sovinto kasvokkain. 
Suunnitelma ja muotoilupäätökset riippuvat siten osapuolten arvoista 
ja kiinnostuksista, jotka ovat usein epäsovussa keskenään. Muotoilu on 
täten erilaisten esinemaailmojen risteyskohta, jossa osanottajat kommu-
nikoivat, neuvottelevat ja tekevät kompromisseja; lyhyesti sanottuna, he 
muotoilevat. Kukaan ei päätä yksin artefaktin muotoa.

Osapuolten voi ajatella etenevän vain sellaisen hankkeen kanssa, joka 
on heidän näkökulmastaan järkevä. Näkemyserot ja vaikeudet kommu-
nikaatiossa perustuvat yleensä osapuolten eroihin ammatillisessa histo-
riassa, kokemuksissa, mielikuvissa ja kiinnostuksen kohteissa. Kommu-
nikaation vaikeuksista ylipääseminen edellyttää sellaista kieltä ja muotoa, 
joka sallii osapuolten erilaiset ajatusmallit, viittaa erilaisiin kokemuksiin 
ja vetoaa eri arvoihin. (Krippendorff 1989, 30.)

Kun muotoilun tutkimuksessa puhutaan sosiaalisesta toiminnasta, 
tarkoitetaan yleensä sitä, miten tuotekehitys huomioi käyttäjän näkökul-
man tavoitteiden asettamisessa ja prosessin aikana. Puhutaan käyttäjä-
lähtöisestä tai käyttäjäkeskeisestä muotoilusta tai jopa yhteiskehittelystä. 
Käytännössä muotoilijoilla on yleensä vain vähän kontakteja tuotteen 
loppukäyttäjiin. Sen sijaan, että muotoilijat olisivat tekemisissä käyttäjien 
kanssa, projektit voivat vaatia kuukausien tai vuosien yhteistyön eri alo-
jen asiantuntijoiden kanssa. (Blackwell ym. 2009, 45; Eckert ym. 2010, 
33–36.)

Nämä asiantuntijat ovat niitä osapuolia, jotka ovat kiinnostuneita muo-
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toiluprosessin tuloksesta: johtajia, insinöörejä, myyjiä sekä tutkijoita, jot-
ka tuottavat tietoa muotoilua varten tai testaavat prototyyppejä. Rahoit-
tajat ja jopa osakesijoittajat ovat osapuolia – sijoittajat ostavat osakkeita 
niistä yrityksistä, joiden tuotteita he pitävät hyvin muotoiltuina (Aspara 
2009). Muotoilijoiden on sidottava nämä osapuolet projektiinsa: käänny-
tettävä vastustajat tukijoiksi, neuvoteltava yhteen erilaisia perspektiivejä, 
hyödynnettävä muualta löytyvää laajaa asiantuntijaosaamista ja luotetta-
va osapuoliin, jotta artefaktin kehitys etenee. Muutoin muotoilija epäon-
nistuu. (Krippendorff 2006, 65.)

Kvan (2000, 411) kysyy, onko muotoilu yhteistyötä tekevää vai yh-
dessä vaikuttavaa. Yhteistyössä suunnittelijat toimivat intensiivisemmin 
yhdessä toteuttaakseen muotoilun, havainnoiden ja ymmärtäen toisten-
sa liikkeet ja intentiot. Ulkopuolinen havainnoitsija ei pysty nimeämään 
kenen ansiota mikäkin panos on. Yhteisen vaikuttamisen ollessa kyseessä 
jokainen osapuoli tuo soveliaina hetkinä oman erityisen kontribuution-
sa eri alueilta projektin käyttöön.  Edellä mainitun jaon mukaan muotoi-
luryhmämme teki keskenään yhteistyötä ja yhdessä muiden osapuolten 
kanssa myötävaikutti tuotteen syntymiseen. Kvanin (2000, 413) mukaan 
useimmiten ihmiset itse asiassa vain myötävaikuttavat silloin, kun luule-
vat tekevänsä yhteistyötä.

Muotoilun kirjallisuudessa viitataan usein siihen, että erilaiset intressit 
on sovitettava yhteen, mutta harvemmin selitetään, miten tämä yhteen-
sovittaminen tapahtuu. Miten uusi tuote syntyy, miten tehdään hyviä 
tuotteita? Krippendorffin (2006) ja Bucciarellin (1994) sanoma on, että 
osapuolten on neuvoteltava keskenään, mutta he eivät kerro, miten tämä 
konsensuksen luominen tapahtuu. Jokainen muotoiltava artefakti, esine, 
palvelu, systeemi tai organisaatio on erilainen. Muotoilun lajit, kuten teol-
linen muotoilu, arkkitehtuuri, graafinen suunnittelu, tekninen suunnitte-
lu tai vaikka ohjelmistokehitys noudattavat omia kontekstiinsa sidottuja 
prosesseja ja käytäntöjä.

Muotoilijat kokevat usein toimivansa tulkkina tai koordinaattorina täs-
sä prosessissa (Valtonen 2007, 296; Sanders & Stappers 2008, 13). Muo-

toilijat ajattelevat pystyvänsä intuitiivisesti yhdistämään loppukäyttäjän 
toiveet, insinöörien ja markkinointiosaston vaatimukset ja muuttamaan 
tutkimustiedon tarkoituksenmukaisiksi tuotteiksi (Blaich & Blaich 1993, 
34). Tällöin muotoilija piirtää itsensä keskelle organisaatiokaaviota – kaik-
ki langat kulkevat hänen kauttaan. Todennäköisemmin keskiössä on kui-
tenkin projektipäällikkö (Ulrich & Eppinger 1995, 5). Joka tapauksessa, 
kyse on erilaisten intressien ja argumenttien yhteensovittamisesta ja nii-
den välisestä kilpailusta.

2.2.4 OSALLISTAVA MUOTOILU 

Lincoln ja Guba (2000, 164) luokittelevat ei-positivistisiksi maailmanku-
viksi kriittisen, konstruktivistisen ja osallistavan (participatory) näkö-
kulman. Osallistavassa näkökulmassa subjekti ja objekti luovat yhdessä 
todellisuutta vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa ja tutkimuksen kiin-
nostus kohdistuu yhdessä toteutettuihin käytäntöihin eletyssä elämässä. 
Robertson ja Simonsen (2012, 3) määrittelevät osallistavan muotoilun 
(participatory design) olevan ”ihmisten välitöntä osallistumista työkalu-
jen, tuotteiden, ympäristöjen, liiketoimintojen ja sosiaalisten instituutioi-
den yhteismuotoiluun”.

Osallistavan muotoilun juuret ovat brittiläisessä ja skandinaavisessa 
1970-luvun liikkeessä työpaikkojen demokratisoimiseksi (Dunne 2011, 
130; Bjögvinsson, Ehn & Hillgren 2012). Perusajatuksena on, että niiden, 
joita muotoilu koskee, tulisi päästä osallistumaan muotoiluprosessiin. 
Tämä koskee niin muotoilua tuottavia osapuolia kuin myös asiakasta ja 
tuotteen käyttäjää. Ajatukseen on sisäänrakennettuna se, että tämä hyö-
dyttää käyttäjää, mutta myös se, että käyttäjän hiljaista tietoa hyödynne-
tään muotoiluprosessissa. Sanders ja Stappers (2008) puhuvat yhteis-
kehittelystä (co-creation) tarkoittaen sillä kollektiivista luovuutta, johon 
osallistuu kaksi tai useampi ihminen. Me emme enää vain muotoile tuot-
teita käyttäjille, vaan muotoilemme kokemuksia ihmisille, yhteisöille ja 
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kulttuureille, jotka ovat yhteydessä keskenään tavoilla, joita emme osan-
neet kuvitella vielä kymmenen vuotta sitten. Käyttäjä nähdään kump-
panina tuotekehityksessä. Sanders ja Stappersin (2008, 13) mukaan to-
dellisessa yhteiskehittelyssä muotoilijan tulkitsijan roolin tulisi muuttua 
enemmän sosiaalisen yhteisen tekemisen ja tutkimisen mahdollistajaksi, 
fasilitaattoriksi.

Käyttäjäkeskeinen ja osallistava muotoilu käyttävät paljon samoja 
muotoilun välineitä, mutta niiden keskeinen ero liittyy siihen, miten ja 
kenen toimesta osallistuminen neuvotellaan ja määritellään. Osallistavan 
muotoilun motiivi on demokraattinen ja emansipatorinen – käyttäjät ovat 
täysivaltaisia kumppaneita koko prosessin ajan. Osallistuminen tarkoittaa 
yhteistä oppimista kollektiivisen ”reflection-in-action” -muotoiluproses-
sin aikana. Eri osapuolien kuuleminen, ymmärtäminen ja huomioiminen 
tuottavat käytössä esteettömiä, kestäviä ja joustavia sekä muuttuviin ti-
lanteisiin sopivia ja mukautuvia tuloksia. (Robertson & Simonsen 2012, 
5.)

Toimittamassaan kirjassa Managing as designing Boland ja Collobyn 
(2004) lähtökohtana on se, että johtajien ei pitäisi toimia vain päätösten-
tekijöinä vaan myös muotoilijoina. Johtaminen muotoiluna -liike haluaa 
kehittää johtamisen käytäntöjä ja koulutusta lähemmäksi muotoilun ta-
paa tehdä asioita (katso myös Kimbell 2011, 287). Johtajien muotoilua-
senteella tarkoitetaan sitä, että muotoilu koetaan tulevana ja kehittyvänä 
prosessina, ei niinkään valmiina ja kokonaisena asiana. Organisaation 
dynaamisella liikkeellä ja muotoilulla nähdään olevan monia viittauksia 
kirjallisuudessa, kuten bricolage, improvisaatio, ilmaantuminen (emer-
gence) ja mukautumiskyky (adaptation). (Boland, Colloby, Lyytinen & 
Yoo 2008.)

Myös Sebastian (2005) hakee johtamiselle ja muotoilulle yhteistä koh-
taamisaluetta. Hän lainaa Simonin (1969) hypoteesia, jossa johtaminen 
muistuttaa muotoilua, koska myös se on prosessi, jossa suunnittelemme 
toimintaa tarkoituksenamme muuttaa olemassa olevaa tilannetta toivot-
tuun suuntaan. Muotoilu ja johtaminen täytyy ensisijaisesti pitää toimin-

tana tai käytäntönä, ei piirustuksina, malleina, sääntöinä, menettelyinä, 
järjestelminä, suunnitelmina tai jonakin, jota tarkastellaan vain objektina 
(Sebastian 2005, 86). Hän perääkin uutta viitekehystä, jossa johtami-
nen ja muotoilu säilyttävät omat ”identiteettinsä”, mutta samaan aikaan 
muuttavat molempia aloja niiden välillä olevan jaetun luonteen, yhteisen 
riippuvuuden ja positiivisen integraation kautta (emt., 93).

Lucy Kimbell (2012), joka itse opettaa johtamista (Saïd Business 
School), luonnostelee muotoilututkimukselle konseptia muotoilusta 
käytäntönä (design-as-practice). Käsite viittaa strategiatutkimuksen 
strategia käytäntönä -keskusteluun. Siinä strategiaa ei nähdä niinkään 
suunnitelmana, vaan tapana toimia. Huomio kiinnitetään strategiatyön 
toimintaan, toimijoihin ja käytäntöihin (Laine 2010, 21). Laine ja Vaaran 
(2011, 30) mukaan strategiatyö perustuu ajatukseen, että organisaatiossa 
on useita yhtäaikaisia käsityksiä – johtajien suunnitelman lisäksi – siitä, 
mitkä ovat organisaation tavoitteet ja miten niihin päästään. Henkilöstön 
nähdään olevan strategiatyön ytimessä, koska strategia tulee olevaksi vas-
ta henkilöstön oman tulkinnan ja tekemisen kautta. Tällöin suunnitelma 
ja sen toteutus eivät ole enää erillään (emt., 31).

Sen sijaan, että muotoilu nähtäisiin suunnitelmana tai tarkasteltaisiin 
yksilön taitoja ja tietämistä tai organisaation pätevyyttä, muotoilu käy-
täntönä -näkökulmassa sitä katsotaan tapana toimia. Huomio kiinnite-
tään siihen, mitä muotoilijat tekevät, tietävät ja sanovat sekä siihen, mitä 
muut osapuolet tekevät, tietävät ja sanovat, huomioiden myös materiaalit 
ja objektit käytännöissä. Näkökulman mukaan muotoilukäytännöt ovat 
tavaksi tulleita, säänneltyjä, rutinoituneita, tietoisia tai tiedostamattomia 
ja ne ovat aina tilanteisiin sidottuja. Näkökulma tunnustaa muotoilijan te-
kemän työn, mutta avaa myös muotoilua toisille osapuolille, jotka omien 
käytäntöjensä kautta myös osallistuvat muotoiluun. (Kimbell 2012.) To-
sin voi olla vaikeaa tunnistaa näitä käytäntöjä, saati muuttaa niitä. Kim-
bell (2011, 289) kritisoikin vallitsevaa ajattelua käyttäjäkeskeisessä muo-
toilussa siitä, että se kuitenkin näkee muotoilijan keskeisenä toimijana 
muotoilussa.

MUOTOILUPROSESSI

4342



46  47

JOHDANTO                                                                                         MIELEKKYYDEN MUOTOILU                                                                                         

Cooper ja Junginger (2011a) väittäväkin, että muotoiluun on kehitty-
mässä osallistava muotoilukyvykkyyden paradigma. Se tunnistaa muo-
toilun yleisenä inhimillisenä kyvykkyytenä, jolloin sen ominaisuuksia ovat 
keskittyminen inhimillisiin ongelmiin, kehittynyt näkemys ”tuotteen” ole-
muksesta ja siitä miten ”asiat” tulevat olemassa oleviksi, monipuolinen, 
systemaattinen ja ilmaantuvan salliva lähestyminen muotoiluun; laaja 
valikoima inklusiivisia ja osallistavia ja/tai yhteistyön sallivia menetelmiä 
sekä muotoilun sijoittaminen muutoksen, organisaation ja johtamisen 
kontekstiin (emt., 27).

Muotoilua yhteistyönä voidaan lähestyä laajojen ihmisjoukkojen, yh-
teisöjen näkökulmasta tai tuotetta valmistavan organisaation sisäisestä 
näkökulmasta. Mikäli yhteisöt ottavat merkittävän roolin oman aineel-
lisen ympäristönsä muotoilusta tai esimerkiksi johtajat osallistuvat tuot-
teen muotoiluun, täytyy heillä siten olla valmiudet muotoilun tekemiseen. 
Robertson ja Simonsen (2012, 6) vaativat muotoilijoille kehitettäviksi 
uusia prosesseja, työkaluja ja tekniikoita, joilla mahdollistetaan yhteinen 
muotoilun oppiminen, reflektio ja arviointi projekteissa, joissa yksilölliset 
komponentit määritetään hyödyllisiksi tuotteiksi ja palveluiksi.

3MERKITYKSELLISTÄMINEN

”Organizations survive by making sense of 
and giving sense to their  environments”  
Kathleen Sutcliffe (2001, 197).

Tämä luku käsittelee yhdysvaltalaisen sosiaalipsykologi Karl Weickin 
(1995) tunnetuksi tekemää merkityksellistämisen (sensemaking) nä-
kökulmaa organisaation toiminnan ja rakenteen ymmärtämiseksi. Väi-
töskirjani esittää, että muotoiluprosessia voidaan tarkastella merkityk-
sellistämisen silmälasien läpi ja näin ymmärtää paremmin sitä, mitä 
muotoilun alkuvaiheen aikana tapahtuu. Muotoilu siis nähdään merki-
tyksellistämisen prosessina.

Merkityksellistäminen sisältää jatkuvan, taaksepäin katsovan, uskot-
tavien mielikuvien kehittämisen niin, että mielikuvat järkeistävät sitä, 
mitä ihmiset ovat tekemässä (Weick, Sutcliffe & Obstfeld 2005, 409). 
Merkityksellistäminen on jatkuvaa, sillä ei ole alkua tai loppua, mutta 
merkityksellistämisen ponnistukset tulevat selvemmiksi, kun havaitaan 
maailman nykyisen tilan olevan erilainen kuin maailman oletettu tila 
(emt.). Ihmiset pilkkovat tuokioita tapahtumien jatkuvasta virrasta ja 
poimivat vihjeitä menneistä hetkistä (Weick 1995, 43). Merkityksellis-
täminen tulee esille, kun rutiinien virrassa tapahtuu jokin muutos, joka 
pakottaa meidät miettimään mistä on kyse ja miten pitäisi toimia.

Tuotesuunnittelussa merkityksellistäminen korostuu silloin, kun il-
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menee, että maailma on muuttunut niin, etteivät nykyiset tuotteet me-
nekään enää kaupaksi. Nyt viimeistään herää kysymys: mikä tämä tilan-
ne oikein on ja mitä meidän nyt tulisi tehdä?

3.1 MIELEKKYYDEN LUOMISTA 
      EPÄSELVÄÄN TILANTEESEEN
 
”Mitä helvettiä tämä on”, kommentoi Japanin pääministeri Naoto Kan 
Fukushiman ydinvoimalaonnettomuutta (Helsingin Sanomat 2011).

”Ja mitä ihmettä meidän pitäisi nyt tehdä”, saattoi Japanin pääminis-
teri ajatella tai kysyä seuraavaksi, kun maanjäristyksestä johtuva tsunami 
aiheutti vaikeuksia ydinvoimaloissa vuonna 2011. Mitä on tapahtumas-
sa? Mitä meidän pitäisi seuraavaksi tehdä? Tapahtuma oli yllätys pää-
ministerille, sillä se ei vastannut hänen odotuksiaan ja aikaisempia ko-
kemuksiaan, maailma ei enää ollut kuten ennen. Hän alkoi luultavasti, 
yhdessä muiden kanssa, ponnekkaasti hakea ymmärrystä sille, mitä oli 
tapahtumassa. Tämä tietoisempi merkityksellistämisen laji on sosiaalinen 
prosessi, jossa omat tunteet, ajatukset ja intentiot yhdistyvät kasvokkain 
käytyihin keskusteluihin ja vuorovaikutukseen muiden kanssa (Balogun & 
Johnson 2005, 1576).

Suuri osa elämästämme on arkipäiväistä rutiinien toimittamista. Mutta 
kun rutiini keskeytyy, tulee yllättävä tapahtuma tai tapahtuu muutoksia 
ympäristössämme, alamme miettiä, mitä se merkitsee. Merkityksellistä-
minen tarkoittaa sitä, että ihminen tai ryhmä, erityisesti yllättävässä tai 
uudessa tilanteessa, jossa tutut rutiinit eivät toimi, yrittää jatkuvasti luoda 
järjestystä ja takautuvasti saada järkeä siihen, mitä sattuu ja tapahtuu. Ih-
miset yrittävät tehdä asiat rationaalisesti selitettäviksi (Weick 1993, 635).

Merkityksellistämisen käsite viittaa niihin prosesseihin, ”joiden kaut-
ta ihmiset ja ryhmät tulkitsevat yhdessä epämääräisiä, epävarmoja ja 
monitulkintaisia tilanteita” (Tienari & Meriläinen 2012, 88). Merki-
tyksellistäminen on etupäässä keskusteleva ja kerronnallisuuteen pe-

rustuva sosiaalinen prosessi, joka ilmenee neuvotteluina, kokemusten 
kerrontana, tarinoina, huhuina ja juoruina (Brown 2000, 46; Brown, 
Stacey & Nandhakumar 2008, 1039). Epäviralliset keskustelut toimivat 
mielekkyyden luomisen areenoina vähentäen osittain sitä epäselvyyttä, 
jota ihmiset kokevat (Engwall & Westling 2004, 1566). Myös fyysiset 
merkit ja signaalit, kuten ilmeet, eleet, käyttäytyminen ja toiminta, aut-
tavat tekemään tulkintoja ja antamaan merkityksiä (Balogun & Johnson 
2005, 1576).

Merkityksellistäminen sanana kääntyy sanasta sensemaking. Käsit-
teelle ei ole vakiintunutta suomenkielistä käännöstä, mutta merkityksel-
listämistä käytetään useimmin, kuten tekevät Järventie-Thesleff (2011), 
Mustonen (2009), Valkokari (2009) ja Jalonen & Lönnqvist (2008).

Aaltio (2008, 73) puhuu merkityksenannon tekemisestä. Tienari ja 
Meriläinen (2012, 88) puhuvat tolkun tekemisestä, Ridell (1998, 12) tol-
kullistamisesta. Vanhalakka-Ruoho (2005, 13) kutsuu toimintaa mielen-
rakentamiseksi. Harisalo (2008, 226) ja Pernu (2013) puhuvat ymmär-
ryksen luomisesta. Auvinen (2008, 33) ei edes yritä kääntää käsitettä, 
vaan käyttää englanninkielistä termiä. Uotilan (2011, 15) järkeenkäy-
minen viittaa mielestäni liikaa rationaaliseen logiikkaan, kuten ehkäpä 
myös tajuaminen tai käsittäminen. Suomen kielen sana käsittäminen-
hän pohjautuu siihen, että otetaan kiinni konkreettisesti, siis toimitaan 
ja siten käsitetään (Kivinen & Piiroinen 2008, 208). Tökkäri (2012, 29) 
puhuu mielekkyyden luomisesta. Käännös on minulle mieleinen, koska 
se mahdollistaa rinnakkaisen mielekkyyden antamisen käsitteen.

Tökkäri (2012, 29) tekee vivahde-eroa merkityksen luomisen ja 
käyttämänsä mielekkyyden luomisen välille siten, että jälkimmäisen 
kohteena on ”nimeämätön” ja ”käsittämätön” tapahtumien virta eli 
ei-vielä-ymmärretty tai mieltä-vailla-oleva, sanalla sanoen ”mieletön”. 
Mielekkyyden luominen edeltää merkityksen luomista (emt).

Edellä mainittujen käännösten lisäksi tässä tekstissä olen kääntänyt 
termin sensemaking eri tavoilla tarpeen mukaan pyrkien tekstin suju-
vuuteen: merkityksellistää, luoda mielekkyyttä, ymmärtää, tulkita, selit-
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tää, mieltää, käsittää ja tajuta.
Sensemaking-keskustelussa on kaksi näkökulmaa. Ensimmäinen 

on yksilöllinen perspektiivi, joka keskittyy ymmärtämään tilannetta ja 
sen vaikutusta toimintaan. Informaatiotieteen professori Brenda Der-
vinin on kehittänyt sensemaking-käsitettä 1970-luvulta lähtien. Dervi-
nin (2003) mukaan me ymmärrämme monimutkaisia ideoita tekemällä 
niitä ennemmin kuin opiskelemalla ideoita abstraktilla tasolla. Merki-
tyksellistämisen prosessi on oppimisen prosessi ja se on riippuvainen 
oppijan tietämyksen, tunteiden ja aiempien kokemusten yhteisestä sum-
masta ja riippuu siis kokonaan hänen näkökulmastaan. (Kolko 2010.)

Toinen perspektiivi on organisaationalinen merkityksellistäminen, 
yhteistoiminnassa tapahtuva prosessi. Siinä ihmiset yrittävät ymmärtää 
tilannetta ja parasta tapaa toimia muuttuvassa, epäselvässä ja epävar-
massa ympäristössä. Karl Weick on organisaationalisen käyttäytymisen 
ja psykologian emeritusprofessori Michiganin yliopistosta. Hänen tun-
netuimpiaan kirjoja ovat The social psychology of organizing (1979) ja 
Sensemaking in organizations (1995). Weickin näkökulma tarjoaa mo-
nipuolisen tavan ymmärtää sitä prosessia, jossa sama tilanne voi saada 
erilaisia merkityksiä sekä yksilön että organisaation tasolla (Helms Mills 
2010, 852).

Toiminta liittyy oleellisesti merkityksellistämiseen. Vasta kun sa-
nomme ääneen, tiedämme mitä ajattelemme. Vasta kun teemme jon-
kin asian, voimme ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Weickin (1995) mu-
kaan toimimme ympäristöä tuottavasti (enacted). Todellisuus ilmenee 
jatkuvana tulkintana ja päivityksenä kokemastamme. Me janoamme 
järjestystä, mutta se (todellisuus) antaa meille poikkeuksia vallitsevista 
säännöistä, ja nämä poikkeamat saavat meidät muokkaamaan järjestys-
tämme uudelleen (Minzberg, Ahlstrand & Lampel 2009, 207). Weickin 
merkityksellistämisen juuret ovat hänen yrityksissään ymmärtää orga-
nisoitumisen prosessin viitekehystä sosiaalipsykologisesta näkökulmas-
ta, joka on vaihtoehto sille analyyttiselle näkemykselle, jossa organisaa-
tio nähdään rationaalisena olemuksena (Helms Mills 2010, 853).

 Weickin (1993) dramaattisimpia tutkimuksia organisaatiossa toimivi-
en ihmisten merkityksellistämisprosessista on uudelleentulkinta vuonna 
1949 Yhdysvaltojen Montanassa tapahtuneesta onnettomuudesta. Kolme-
toista palomiestä menehtyi tulipalossa, joka vaikutti aluksi vaarattomalta 
metsäpalolta. Palomiehet hyppäsivät laskuvarjoilla alueelle, joka oli tiet-
tömän taipaleen takana. Pian sammuttajille selvisi, että olosuhteista joh-
tuen tuli on yltynyt vaaralliseksi. Työnjohtaja katsoi pakenemisen olevan 
mahdotonta ja käski palomiesten luopua painavista varusteistaan ja sy-
tytti uuden tulipalon miesten edessä. Sitten hän komensi miehet suojau-
tumaan polttamalleen alueelle. Palomiehet eivät noudattaneet työnjoh-
tajan käskyä, vaan yrittivät paeta yllättäen vaaralliseksi muodostunutta 
tulta. Suurin osa heistä tukehtui tai paloi kuoliaaksi, useat yhä kantaen 
moottorisahoja ja muita varusteita. Työnjohtaja, joka myöhemmin kertoi 
keksineensä ”suojatulen” siinä samassa tilanteessa, selvisi metsäpalosta 
suojautumalla jo polttamalleen alueelle. (Weick 1993, 1995.)

Weick (1993) tulkitsee onnettomuutta merkityksellistämisen näkökul-
man kautta. Palomiesten ammatti-identiteetti vaikutti siihen, että he ei-
vät ymmärtäneet käskyä heittää pois työkalut ja suojautua itse sytytetylle 
alueelle: palomiehet eivät hylkää työkalujaan, palomiehet ovat koulutettu-
ja sammuttamaan tulipaloja, eivät sytyttämään niitä. Palomiesten päätös 
yrittää juosta tulta karkuun näytti siinä tilanteessa järkevältä toiminnalta. 
Savun aiheuttama huono näkyvyys, palon aiheuttama meteli ja nouseva 
paniikki vahvistivat miesten kyvyttömyyttä arvioida tilannetta rationaali-
sesti, he merkityksellistivät tilanteen tavalla, joka osoittautui heille kohta-
lokkaaksi.

Weick (1990) käyttää muitakin onnettomuuksia ja katastrofeja, kuten 
Teneriffan vuoden 1977 lentokoneonnettomuutta, esimerkkeinä organi-
saatiossa toimivien ihmisten merkityksellistämisen prosessista. KLM:n 
lentokoneen pilotit olivat stressaantuneita sääolosuhteiden ja myöhästy-
misten takia – pilottien ajatukset olivat jo muualla. Odotukset ja paineet 
nopealle lentoonlähdölle olivat korkealla – kapteeni tulkitsi lennonjohdon 
epäselvät viestit päämääränsä mukaisesti, hän kuuli sitä mitä hän halu-
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si kuulla. Kapteeni toimi työssään pääasiallisesti lentosimulaattorikou-
luttajana. Paineen ja epäselvien viestien alla hän taantui ja toimi kuten 
kouluttajana simulaattorissa – antoi lähtöluvan itse itselleen. Perämies ei 
kyseenalaistanut tarpeeksi voimakkaasti  kapteenin päätöstä, vaikka oli 
epävarma siitä, mitä oli tapahtumassa. Lähtökiihdytyksessä KLM:n kone 
törmäsi kiitoradalla vastaan rullaavaan Pan Amin koneeseen. Pienet erilli-
set epäonnistumiset tilanteen ymmärtämisessä johtivat suureen katastro-
fiin (Helms Mills, Thurlow & Mills 2010, 183).

Merkityksellistämisen näkökulman kautta on tutkittu onnettomuuk-
sia, mutta myös vähemmän dramaattisia tapahtumia, kuten johtamista ja 
muutosprosesseja organisaatioissa.

Balogun ja Johnson (2005) kuvaavat merkityksellistämisen sosiaali-
sesti neuvoteltua luonnetta. Äskettäin yksityistetyssä yrityksessä toteu-
tettiin strategista muutosta. Ylhäältä alaspäin tulevan muutosohjelman 
toteuttaminen annettiin yrityksen keskijohdolle, jolla oli ollut vain vä-
hän mahdollisuuksia vaikuttaa tähän muutokseen. Organisaatiossa toi-
mi vertikaalin vaikuttamisen prosessin lisäksi sivussa oleva keskijohdon 
merkityksellistämisen prosessi. Tämä epämuodollinen syklinen proses-
si tuotti sekä tavoiteltuja että uusia tavoittelemattomia tuloksia, jotka 
voivat olla tavoitteiden mukaisia tai niiden vastaisia. Merkityksellistä-
minen muodostui jokapäiväisessä työssä huhujen, tarinoiden ja juoru-
jen kautta. Tämä prosessi ei ollut johdon tiedossa, sen ohjattavissa eikä 
kontrolloitavissa. Johtajat voivat lähinnä yrittää luoda otollisia merki-
tyksellistämisen mahdollisuuksia tuottamalla selkeyttä muutoksen tar-
koitukseen, odotettuihin tuloksiin ja rajoittaviin olosuhteisiin. He voivat 
pyrkiä itse osallistumaan tähän prosessiin ja siten päästä vaikuttamaan 
sen sisältöön. (Balogun & Johnson 2005, 1596.)

Stensaker ja Falkenberg (2007) tutkivat yksilötason ja organisaatiota-
son merkityksellistämisen välistä vuorovaikutusta. Iso öljy-yhtiö kävi läpi 
laajaa muutosta organisaatiossaan tavoitteinaan karsia kustannuksia ja 
parantaa kilpailukykyä. Informaatioteknologiset systeemit, organisaation 
rakenne, työprosessit, johtamisen roolit, hallinto ja työryhmien organi-

sointi olivat muutoksen kohteena. Työntekijöillä oli muutokseen erilaisia 
tulkinnallisia reaktioita: he saattoivat merkityksellistää muutoksen siten, 
että se on linjassa yrityksen aikomusten kanssa ja toimia sen mukaisesti. 
Toisaalta he saattoivat ymmärtää tahallisesti tai tahattomasti päinvastai-
sesti. On myös mahdollista, että merkityksellistämistä ei tapahdu – ih-
minen ei ymmärrä haluttua muutosta eikä kykene tekemään muutoksia 
käytännöissään. Jos yrityksen johdon ideoita ei voi soveltaa sellaisenaan, 
työntekijä voi luovasti toimien kehittää ideoita eteenpäin niin, että ne toi-
mivat kyseisessä liiketoimintayksikössä. Joskus ihmiset ymmärtävät hy-
vin mitä oletetaan muutettavan ja ovat kykeneviä mutta eivät halukkaita 
toimeenpanemaan muutoksia. (Stensaker & Falkenberg 2007, 167.)

Helms Mills (2003) käyttää merkityksellistämistä metodologisena 
työkaluna yrittäessään ymmärtää kanadalaisen sähköyhtiön muutosoh-
jelmaa. Tutkimuksessa nousi esille kysymys uuden pääjohtajan identi-
teetin rakentamisesta ja työn mielekkyyden luomisesta. Työntekijöiden 
näkökulmat muutoksesta poikkesivat ylimmän johdon näkemyksistä, sil-
lä heidän identiteettinsä rakentui eri tavalla. Jatkuva muutosprosessi loi 
yritykseen pelon kulttuurin.

Helms Mills ja Weatherbee (2006) pyrkivät ymmärtämään eroja ar-
meijan ja paikallisten pelastusorganisaatioiden reagoimistapojen välillä 
hurrikaanin tuhojen jälkeen. Organisaatioiden erilaisista merkityksellis-
tämisen viitekehyksistä johtuen reagoiminen hurrikaanin tuhoihin oli pe-
lastustoimien alussa itsessään tuhoisaa.

Maitlis (2005) tutkii mielekkyyden luomista ja antamista sinfoniaor-
kesterin johtajien ja muiden osapuolten kesken. Hänen mukaansa merki-
tyksellistämisaktiviteetit voivat olla johdon kontrolloimia, jolloin ne ovat 
dokumentoituja, organisoituja ja systemaattisia. Mikäli merkityksellis-
tämisen aktiviteetti ja sitoutuminen ovat vähäisiä, sen prosessia ei doku-
mentoida, siihen liittyvää informaatiota on vähemmän ja harvemmat ovat 
tietoisia siitä. 

Rouleau (2005) kuvaa, miten vaatetehtaan keskijohdon päälliköt päivit-
täisessä työssään merkityksellistävät – tulkitsevat ja ”myyvät” – ylimmän 
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johdon aloittamaa strategista muutosta eteenpäin muulle organisaatiolle. 
Päälliköiden merkityksellistämisaktiviteetit sisälsivät tarinoita uudesta 
mallistosta. He koodasivat samanaikaisesti puheitaan ja toimiaan keskus-
telukumppanille tarkoituksenmukaiseen sosio-kulttuuriseen muotoon. He 
tuottivat subjektiivisia ja emotionaalisia tehokeinoja muutoksen ympärille 
ja tarjosivat hyviä syitä sille, miksi uusi tuote kannattaisi omaksua ja vali-
ta. ”Strategisen mielekkyyden luomisen ja muihin vaikuttamisen prosessit 
ovat tulosta kompleksisesta kokoelmasta jokapäiväisiä mikro-käytäntöjä, 
jotka ovat juurtuneina hiljaisessa tiedossa ja sosiaalisessa kontekstissa” 
(Rouleau 2005, 1433).

Wright, Manning, Farmer ja Gilbreathin (2000) artikkeli Resource-
ful sensemaking in product development teams on empiirinen tutkimus 
tuotekehityksestä merkityksellistämisen näkökulmasta katsottuna. Siinä 
tarkkaillaan MBA- ja MS- (engineering) opiskelijoiden muodostamien 
ryhmien toimintaa tuotekehitysharjoituksessa eri osapuolten kanssa. Näi-
tä osapuolia ovat yrittäjät, mahdolliset asiakkaat, neuvonantajat ja itse 
tutkimusryhmä. Tutkijat rohkaisevat opiskelijoita selvittämään tarkem-
min yrittäjän näkökulmaa projektiin, aina siinä onnistumatta. Wright ym. 
(2000) täydentävät Weickin ”subjektikeskeistä” (1995) merkityksellistämi-
sen näkökulmaa omalla neuvokkaan merkityksellistämisen (resourceful 
sensemaking) käsitteellään. Se tarkoittaa kykyä pitää arvossa toisten pers-
pektiiviä ja käyttää tätä ymmärrystä tuotekehityksessä. Tutkijat näkevät 
merkityksellistämisen yhdessä tehtävänä sosiaalisena tutkimuksena. Se on 
asioista perillä olevien toimijoiden välistä dialogia.

Engwall ja Westling (2004) tutkivat monitahoisen tuotekehitysprojek-
tin dynamiikkaa ja merkityksellistämistä ennen ja jälkeen käännekohtaa, 
jossa syntyy yhteinen ymmärrys siitä, mitä ollaan tekemässä. Laajan pro-
jektin kaksi ensimmäistä vuotta kului kasvavassa ahdistuksessa ja epätie-
toisuudessa siitä, mikä käynnissä oleva hanke oikein oli. Kahden viikon pe-
riodin – käännekohdan – aikana ongelman hakeminen kääntyi ongelman 
ratkaisemiseksi: oivallukseksi siitä, miten saavutamme tavoitellut tulokset 
parhaiten. Tutkijoiden mukaan perinteiset projektijohtamisen tekniikat 

ovat tehottomia, tai jopa vahingollisia, ennen kuin osapuolet jakavat yhtei-
sesti rakennetun merkityksen projektin missiosta. Projektin dynamiikan 
muutoksen laukaisi keskeisten toimijoiden intensiivinen vuorovaikutus 
(työpaja maalaishotellissa) ja sitä seurannut tuotteen ensimmäisen fyysi-
sen mallin rakentaminen. Kypsyminen tähän hetkeen vaati oman aikan-
sa. Tutkijoiden mukaan tuotekehitysprojektin johtaminen vaatii erilaisia 
metodeja riippuen siitä, mikä on kyseisen projektin nykyinen dynamiikan 
vaihe. Osapuolilla tulee olla mahdollisuus kollektiiviseen mielekkyyden 
luomiseen: mahdollisuus keskusteluun, luottamuksen rakentamiseen, ko-
keiluun, prototyyppien rakentamiseen, reflektioon ja jaettujen kokemus-
ten luomiseen. Johtajien tulee hillitä tänä aikana omaa järjestyksen luomi-
sen levottomuuttaan. (Engwall & Westling 2004.)

3.2 MIELEKKYYDEN ANTAMINEN

Elämä organisaatiossa on täynnä yrityksiä vaikuttaa siihen, miten muut 
tajuavat ja ymmärtävät maailmaa (Maitlis & Lawrence 2007, 57). Tätä 
toimintaa Gioia ja Chittipedi (1991) kutsuvat mielekkyyden antamiseksi 
(sensegiving). Se on prosessi, jossa yritetään vaikuttaa toisten mielek-
kyyden luomiseen. Hyvin paljon viitatussa artikkelissaan Gioia ja Chit-
tipedi tutkivat etnografisella otteella uuden rehtorin alkuun panemaa 
yliopiston strategian muutosta. Tutkimus kuvaa sitä, miten osapuolet, 
rehtori mukaan lukien, yrittävät luoda mielekästä viitekehystä muutok-
selle.

Tutkijat kuvaavat kuinka rehtori, tehtyään muutamia strategisia pää-
töksiä ja toimenpiteitä, vaihtaa mielekkyyden luomisen mielekkyyden 
antamiseen. Hän kiertää tapaamassa tärkeitä osapuolia ja järjestää ta-
paamisia, joissa selittää keskeisiä tavoitteitaan yrittäen siten vaikuttaa 
muiden osapuolten merkityksellistämisen prosessiin. Strateginen muu-
tos näyttäytyy neuvotteluna, jossa jokainen ryhmä yrittää myydä oman 
visionsa tulevaisuudesta toisille, vaikka samalla olisi itse sitoutunut pro-
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sessiin, jossa yrittää käsittää mitä muut haluavat. Nämä mielekkyyden 
luomisen ja antamisen vaiheet jaksottelevat ja ovat keskinäisessä vuo-
rovaikutuksessa (Gioia & Chittipedi 1991, 443). Samanaikaisesti mielek-
kyyden antaminen voi vaikuttaa yhtä hyvin itse toimijaan kuin kohde-
yleisöönkin. ”Kun kuulet itsesi puhuvan, näet selvemmin sen, mikä on 
tärkeää ja mitä olit toivonut sanovasi” (Weick ym. 2005, 416).

Yrittäjälle kielikuvat ja henkiset mallit ovat abstrakteja kommuni-
kaation ja mielekkyyden antamisen välineitä (Hill & Levenhagen 1995). 
Muotoilijalla piirustukset ja hahmomallit ovat samoin mielekkyyden 
antamisen välineitä, tosin jo sangen konkreettisessa muodossa. Mal-
li antaa toisille mahdollisuuden oman mielekkyyden luomiseen, mutta 
samalla se ”myy” muotoilijan näkemystä. Muotoilija pehmentää usein 
— oman näkemyksensä suoraa myymistä tuomalla esiin useita vaihto-
ehtoisia ratkaisuja, jolloin muutkin voivat osallistua – ainakin vaihto-
ehtojen karsintaan. Muotoilija voi tietenkin manipuloida tarjoamiaan 
vaihtoehtoja: yksi on liian tavanomainen, toinen liian omituinen, muo-
toilijan oma suosikki siltä väliltä.

Rouleaun (2005) tutkimuksessa keskijohdon päälliköt ”myyvät” uut-
ta vaateyrityksen muuttunutta mallistoa kertomalla kullekin kuulijalle 
erilaisia positiivisia tarinoita päivittäin siitä, miten yritys päätyi muutta-
maan mallistonsa linjaa. Tällöin he koodasivat yrityksen strategian aina 
asiakkaan mukaan. Kuulijaa koulutettiin jatkuvasti hyväksymään uusi 
mallisto käyttäen eleitä, sanoja ja objekteja – päälliköt jopa pitivät itse 
uuden malliston vaatteita yllään. Perustelut malliston muuttumiseen 
omaksutaan asiakkaan kiinnostuksen kohteiden mukaan. Edellä kuva-
tut mikrokäytännöt mielekkyyden luomisesta ja antamisesta sopivat hy-
vin myös tuotemuotoilun maailmaan.

3.3 WEICKIN (1995) MALLIN 
      SEITSEMÄN OMINAISUUTTA

 
Merkityksellistämiseen sisältyy jatkuva sellaisten retrospektiivisten mie-
likuvien kehittäminen, jotka rationalisoivat sitä, mitä ihmiset ovat teke-
mässä. Prosessi alkaa kaaoksesta, jota seuraa tapahtumien ja ilmiöiden 
nimeäminen ja luokittelu. (Weick ym. 2005, 411.) Merkityksellistämisen 
selittämiseksi Weick (1995) kehitti seitsemän ominaisuuden listan, joiden 
kautta voidaan ymmärtää miten tilanne muotoutuu sellaiseksi kuin se on 
sekä auttaa ymmärtämään miten ja miksi eri ihmiset voivat antaa erilai-
sen merkityksen samalle tapahtumalle.

Weick (1995, 17) sanoo, että merkityksellistäminen voidaan ymmärtää 
prosessina, jolla on seuraavia ominaisuuksia:

1. perustuu identiteetin rakentamiseen
2. katsoo menneeseen
3. toimii ympäristöään tuottavasti
4. kohdistuu havaintoihin, jotka tukevat 
    menneisyyden kokemuksia
5. käyttää vakuuttavuutta ennemmin kuin 
    paikkansa pitävyyttä
6. on sosiaalista
7. on jatkuvaa.

Nämä ominaisuudet voidaan ymmärtää myös toimintoina, tekemisenä tai 
tapahtumina.

Identiteetin ajatellaan olevan keskeinen seikka mielekkyyden luomises-
sa (Vuori 2011, 9). Identiteetti kuvaa sitä, miten ihmiset oppivat ymmärtä-
mään keitä ovat katsomalla itseään toisten silmien läpi (emt., 23). Ihmis-
ten ymmärrys sille, mitä on tapahtumassa, riippuu siitä, miten he näkevät 
ja ymmärtävät itsensä. Me yritämme säilyttää vakaan ja positiivisen kuvan 
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itsestämme ja siksi meillä on taipumus tulkita tilanteet siten, että tulkinta 
tukee meidän nykyistä identiteettiämme (Vuori 2011, 9). ”Määritelmäni 
siitä, mitä on ”tuolla ulkona”, muuttuu riippuen siitä, kuka minä olen”. 
”Aina kun selitän itseni, selitän ”sen”, mutta sen määrittely on myös itseni 
määrittelyä”. (Weick 1995, 20.)

Identiteettini eli se kuka minä olen, mitä minä osaan ja mitkä seikat 
ovat muovanneet elämääni, määrittää miten käsitän muutoksen ympäris-
tössäni. Identiteetin konstruktio on oman minän mielekkyyden luomista 
(Helms Mills 2010, 853). Metsäpaloa sammuttaneiden palomiesten iden-
titeettiin ei sopinut se, että he sytyttäisivät tulipalon, hehän sammuttavat 
tulipaloja! Eikä palomies hylkää työkalujaan: työkalujen pudottaminen oli-
si ollut identiteetistä luopumista. (emt.)

Muotoilijan identiteetti – se miten hän määrittelee tavoitteensa ja ky-
vykkyytensä – määrittää osittain sen, miten hän tulkitsee tuotekehi-
tyksen alun tilanteen ja miten hän siinä toimii. Itse olen muotoilijana 
erikoistunut ratkaisulähtöiseen ongelmanratkaisuun – ideoiden tuot-
tamiseen runsaan piirtämisen avulla, joten tulkitsen tilanteen helposti 
siten, että nyt tarvitaan mahdollisimman paljon luonnoksia. 

Merkityksellistäminen on retrospektiivistä. Nykyisyyden mieltäminen 
perustuu menneeseen kokemukseen. Siten merkityksellistäminen on ver-
taileva prosessi – me vertaamme samanlaisia tapahtumia menneisyydes-
tämme ja luotamme menneisiin tapahtumiin yrittäessämme ymmärtää 
nykyistä tilannetta (Helms Mills 2010, 853). Metsäpaloa sammuttamaan 
lähetettyjen palomiesten koulutukseen tai aikaisempaan kokemukseen ei 
kuulunut suojapalon tekemisen harjoittelu, heidät oli koulutettu sammut-
tamaan paloja. He eivät nähneet mitään järkeä tulipalon sytyttämisessä. 
(emt.)

Muotoilijan koulutus ja kokemus vaikuttavat siihen, miten tilanne 
tuotekehityksessä tulkitaan. Muotoilija toistaa koulutuksessa ja työelä-

mässä kokemiaan toiminnan ja ajattelun muotoja. Omat kokemukseni 
opiskeluajan harjoittelussa (automuotoilu) ja työelämässä (konsep-
timuotoilu) vaikuttavat siihen, miten lähestyn työtehtävää: kehitän 
suuntaa antavan konseptin ja sitten vastuu sen kehittämisestä toimi-
vaksi tuotteeksi siirtyy jollekin toiselle.

Merkityksellistämisen ympäristöä tuottava ominaisuus tarkoittaa sitä, 
että oma merkityksellistämisemme luo sitä ympäristöä, jossa joudumme 
toimimaan, joka taas rajaa tai luo merkityksellistämistämme. Se siis toimii 
kuten itseään toteuttava profetia. Kun palomiehille selvisi, että tulipalo oli 
muuttunut hallitsemattomaksi, paniikki esti heitä arvioimasta tilannetta 
rationaalisesti ja vahvisti heidän uskomustaan, että olisi parasta pitää kiin-
ni työkaluistaan ja yrittää juosta tulen alta pois. (Helms Mills 2010, 853.)

Schön (1983, 79) puhuu muotoilijan reflektiivisestä (reflection-in-ac-
tion) toiminnasta, jossa muotoilija alkuperäisen ymmärryksensä mu-
kaan muokkaa tilanteen. Tämän jälkeen tilanne ”puhuu takaisin” ja 
muotoilija joutuu vastaamaan tähän ympäristön vastaukseen. Muotoi-
lija luo osittain itse sen ympäristön, jossa joutuu toimimaan ja mää-
rittelee sen ongelman, jota joutuu ratkaisemaan. Teknisen ongelman 
määrittely ei ole itsessään tekninen ongelma, vaan merkityksellistämi-
sen aktiviteetti (Weick 1995, 9). Ongelman ratkaisu tuottaa uusia on-
gelmia, jotka täytyy ratkaista. Muotoilija uppoaa yhä syvemmälle itse 
luomaansa ongelmakenttään. Tämän väitöskirjan aineistona olevassa 
muotoiluprojektissa ensimmäinen itse tehty oman tulevan toimin-
taympäristön määrittely tapahtui jo projektin rahoitushakemuksessa, 
ajallisesti paljon ennen varsinaisen projektin alkua.

Merkityksellistäminen kohdistuu niihin havaintoihin, jotka tuke-
vat menneisyyden kokemuksia. Mielekkyyden luomisen prosessiin 
sisältyy keskittyminen tiettyihin elementteihin tukemaan tulkintaamme 
tapahtumasta, samalla kuin toiset elementit jätetään kokonaan huo-
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miotta. Koska merkityksellistäminen on retrospektiivistä, menneet koke-
mukset, mukaan lukien säännöt ja määräykset, sanelevat mihin vihjeisiin 
kiinnitämme huomiomme tilanteen hahmottamiseksi. Palomiehet jättivät 
suojapalon sytyttämisen käskyn huomiotta, koska se ei istunut heidän kä-
sitykseensä siitä, mikä oli oikein ja väärin. He huomioivat vain ne vihjeet, 
jotka tukivat heidän koulutustaan. (Helms Mills 2010, 853.)

Kun muotoilija esittelee luonnoksiaan tai mallejaan, hän hakee vih-
jeitä muiden osapuolten sanattomasta viestinnästä: eleistä, ilmeistä, 
liikkeistä, tauoista, naurahduksista ja kulmakarvojen nostelusta. Ne 
vihjeet, jotka edistävät omaa mielekkyyden luomista huomioidaan hel-
pommin kuin ne vihjeet, jotka saattaisivat hajottaa syntymässä olevaa 
järjestystä.

Merkityksellistäminen käyttää vakuuttavuutta ja uskottavuutta en-
nemmin kuin paikkansa pitävyyttä. Tämä ominaisuus tarkoittaa, että 
me emme ole riippuvaisia paikkaansa pitävästä tiedosta silloin, kun luom-
me käsitystä tilanteesta. Haemme vihjeitä, jotka saavat käsityksemme näyt-
tämään uskottavilta. Näemme sen minkä uskomme. Voimme eliminoida 
paikkaansa pitävän seikan ja luottaa virheelliseen päätöksentekoon mää-
ritellessämme sitä, mikä on oikein ja mikä väärin. On helppo ymmärtää, 
että palomiesten mielestä tulta pakeneminen näytti uskottavalta toiminnal-
ta, vaikka osoittautuikin myöhemmin kohtalokkaaksi. (Helms Mills 2010, 
853.)
 

Vakuuttavuus ja uskottavuus ovat tärkeämpiä mielekkyyden luomises-
sa kuin täysin paikkansa pitävät tosiasiat. Muotoilijalla voi olla käytös-
sään paljon informaatiota, joka on usein keskenään ristiriitaista. Epä-
varmassa tilanteessa muotoilija yksinkertaistaa informaation tarpeen 
ja valitsee tiettyjä näkemyksiä, jotta pystyisi toimimaan ja etenemään 
tilanteessa. Mikäli lähtötietojen ja valinnassa käytettyjen arvioiden tuli-
si olla paikkansa pitäviä, ei muotoiluprosessi voisi käynnistyä tai jatkua.

Vakuuttavuuden tavoittelu on keskeistä, kun muotoilija yrittää viedä ideaan-
sa tai konseptiaan eteenpäin ja vakuuttaa muut siitä, että heidän kannattaa 
investoida aikaa ja rahaa kyseiseen konseptiin. Paikkaansa pitävää tietoa 
siitä, tuleeko tuote onnistumaan ja menestymään markkinoilla, ei voi olla 
etukäteen. Muotoilijan tuottamat visuaaliset materiaalit, piirustukset, tie-
tokonevisualisoinnit ja mallit ovat tärkeimpiä vakuuttavuuden luomisen 
välineitä. Vuori (2011) väittää, että mielekkyyden antaminen onnistuu par-
haiten tunteiden kautta. Täten muotoilijan luonnosten tulisi herättää posi-
tiivisia innostuksen tunteita vastaanottajissa.

Merkityksellistäminen on sosiaalinen prosessi, joka on riippuvainen vuo-
rovaikutuksestamme muiden kanssa, olivatpa nuo muut paikalla tai eivät. 
Myös organisaation säännöt, rutiinit, symbolit ja kieli vaikuttavat kaikki 
yksilön merkityksellistämisen aktiviteetteihin ja tuottavat rutiineja ja kä-
sikirjoituksia sopivalle käytökselle. (Helms Mills 2010, 853.) Mielekkyys 
edellyttää jaetun merkityksen luomista ja jaettua kokemusta, joka ohjaa or-
ganisaation päätöksentekoa.

Muotoilija tekee työtään toisten ihmisten kanssa ja on koko ajan tie-
toinen siitä, että hänen itsenäiset toimensa tulevat toisten osapuolten 
arvioitaviksi. Muotoilijalle on selvää, että onnistuakseen pyrkimyksis-
sään mahdollisimman monien organisaation osapuolten on hyväksyt-
tävä tuotteen konsepti. Muiden merkityksellistämiseen vaikuttaminen 
on tärkeä osa muotoilijan työtä yhteisen jaetun mielekkyyden saavutta-
miseksi. Muotoilija tavoittelee konsensusta, jotta hanke etenisi organi-
saatiossa. Kaikkien miellyttäminen voi johtaa kuitenkin kompromissiin 
tuotteessa.

Merkityksellistämisellä ei ole alkua tai loppua, se on jatkuvaa. Se on jak-
sollinen prosessi, joka ei koskaan pysähdy, koska merkityksellistämisen 
virta on jatkuva. Me yritämme koko ajan ymmärtää, mitä ympärillämme 
tapahtuu. Mutta kun arkipäiväinen rutiinimme rikkoutuu ympäristös-
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sä tapahtuvan muutoksen takia, me eristämme tiettyjä hetkiä ja vihjeitä 
ymmärtääksemme nykyistä, muuttunutta tilannetta. (Helms Mills 2010, 
853.)

Merkityksellistämisen kautta nähtynä myös muotoilu on jatkuva pro-
sessi, jossa ei ole alkua eikä loppua. Esimerkiksi kirveellä on oma his-
toriansa, joka ulottuu yli kaksi miljoonaa vuotta taaksepäin. Kun uusi 
kirves saa uuden käyttäjän, sen tarina jatkuu tavalla, johon muotoilija 
ei voi vaikuttaa tai edes kuvitella tilannetta etukäteen. Uusien tuot-
teiden sukupolvet seuraavat nykyisiä tuotteitamme, matkan varrella 
vain ominaisuudet muuttuvat.

Vakuuttavuuden, uskottavuuden tavoittelu on keskeistä merkityk-
sellistämisessä. Samoin vakuuttelu, argumentointi toimintana, on kes-
keinen aktiviteetti organisaation mielekkyyden luomisessa (Weick 1995, 
136). Ihmiset kertovat syitä, miksi heidän ideansa on parempi kuin toisen 
idea tai uusi tapa toimia parempi kuin vanha tapa. Väittelyssä ovat usein 
osapuolina enemmistö ja vähemmistö, ja usein näillä osapuolilla on eri-
lainen ajattelun prosessi (emt. 140-141). Uusien ideoiden esittäjänä muo-
toilija on vähemmistössä. Hänen ajattelunsa prosessi on erilainen kuin 
enemmistössä olevien, esimerkiksi johtajien ajattelun prosessi.

Muotoilijoiden tulee vakuuttaa muut osapuolet ehdottamiensa ratkai-
suehdotusten potentiaalisista hyödyistä, mikä on haastavaa (Blaich & 
Blaich 1993, 37; Jevnaker 2009, 93). Muotoilijat yrittävät vakuuttaa 
muita esimerkiksi visualisoinneilla, jotka on piirretty niin, että niiden 
sisältö näyttäytyy positiivisessa valossa. Piirustus tavoittelee uskotta-
vuutta, vaikka paikkansa pitävää tietoa sen sisällöstä ei ole. Ajatuksia 
”myydään” muille osapuolille. Kohderyhmänä voivat olla myös valikoi-
dut asiakkaat luovan vuorovaikutuksen ja kaupallisten syiden vuoksi 
(Jevnaker 2009, 104). 

Merkityksellistämistä voidaan tarkastella erilaisista perspektiiveistä ja 
painottaen eri ominaisuuksia (Tökkäri 2012, 31). Weick (1995, 6) näkee 
merkityksellistämisen ikään kuin demokraattisena tapahtumana, jossa 
enemmistö määrää. Thurlow ja Helms Mills (2009) sekä Helms Mills ym. 
(2010) pitävät Weickin (1995) seitsemän ominaisuuden mallia rajoittunee-
na ja täydentävät sitä nostamalla esiin vallan, sukupuolen ja kontekstin 
merkityksellistämisen ominaisuuksina, jolloin he puhuvat kriittisestä mer-
kityksellistämisestä (critical sensemaking). Tutkijoiden mukaan vakuut-
tavuus ja identiteetin rakentaminen ovat keskeisiä sen ymmärtämiseen, 
kuinka joidenkin äänet ylittävät muut mielekkyyden luomisessa. Kriittinen 
näkökulma auttaa näkemään, kuinka valta vaikuttaa mielekkyyden luomi-
sessa. Kriittinen merkityksellistäminen tarjoaa viitekehyksen sen ymmär-
tämiseen, miten yksilöt luovat mielekkyyttä ympäristöönsä paikallisella 
tasolla, samalla kun se tunnistaa valtasuhteet laajemmassa sosiaalisessa 
kontekstissa. Näkökulma nostaa esille organisaation muodollisten tai epä-
muodollisten sääntöjen vaikutuksen yksilöihin. He, joilla on valtaa, voivat 
vaikuttaa organisaation sääntöihin, mutta samanaikaisesti heitä rajoittavat 
meta-säännöt, kuten yksityistäminen, kilpailu ja globalisaatio. (Helms Mills 
ym. 2010, 190.)

Valtarakenteet ovat läsnä myös ”luovassa teollisuudessa” ja 
luovien identiteettien ja tulosten tuottamisessa (Brown, Korn- 
berger, Clegg & Carter 2011). Kriittinen muotoiluprosessin merkityksellis-
täminen toisi varmasti mielenkiintoisia ja hedelmällisiä avauksia muotoi-
lututkimuksen keskusteluun, mutta omassa tutkimuksessani tämä näkö-
kulma on enimmäkseen rajattu pois. Keskityn enemmän Weickin (1995) 
seitsemään mielekkyyden luomisen ominaisuuden näkökulmaan. Tökkärin 
(2012, 31) mukaan Weickin viitekehys sallii muidenkin elementtien mu-
kaan ottamisen – ominaisuuksien listan laajentuessa viitekehys pysyy kui-
tenkin samana. 

MERKITYKSELLISTÄMINEN

6160



64  65

JOHDANTO                                                                                         MIELEKKYYDEN MUOTOILU                                                                                         

3.4 MERKITYKSELLISTÄMISEN PROSESSI
 
Weick (1979, 130) esittää, että organisoitumisen prosessi muistuttaa 
luonnon valintaa, evoluutioprosessia. Se muodostuu merkityksellis-
tämisen aktiviteeteista: ympäristön tuottamisesta, valitsemisesta ja 
säilyttämisestä. Näitä osaprosesseja edeltää ulkoapäin tuleva muutos 
ympäristössä (kuvio 7). Muuttunut ja muuttuva ympäristö on vuoro-
vaikutuksessa toimijoiden (jotka tuottavat ympäristöä) kanssa. Molem-
minpuolinen vaikuttaminen tehdään mielekkääksi (valitaan) ja säilyttä-
misen arvoiseksi (Weick ym. 2005, 414).

Säilyttämisestä nuolet palautuvat kahteen aikaisempaan osaproses-
siin: ympäristön tuottamiseen ja valitsemiseen. Identiteetin ja vakuutta-
vuuden rakentamisen onnistuminen vahvistaa ympäristön tuottamista 
ja valitsemista. Identiteetin ja vakuuttavuuden rakentamisen epäonnis-
tuminen heikentää ympäristön tuottamista ja valitsemista. (emt.)

Kuvio 7. Merkityksellistämisen prosessi (Weick 1979, 130).

Tätä jatkuvan merkityksellistämisen prosessin kiihtymistä edeltää jon-
kinlainen muutos ympäristössä. Muuttuvan ympäristön ja ympäristön 
tuottamisen vuorovaikutukseen (nuolet molempiin suuntiin) kuuluu 
erilaisia tekemisiä, kuten poikkeavuuksien huomaamista ja järjestyk-
sen tuomista sekavaan tilanteeseen. Ympäristön tuottaminen tarkoittaa 
sitä, että tietty osa kokemuksen virrasta pilkotaan, luokitellaan samaan 
ryhmään kuuluvaksi ja nimetään myöhempää tarkastelua varten. Va-
litseminen tarkoittaa sitä, että edellä nimetyille kokemusten ryhmille 
asetetaan rajallinen määrä merkityksiä. Vakuuttava tarina alkaa hah-

mottua. Neljäntenä vaiheena olevassa säilyttämisessä edellä mainitut 
merkitykset varastoidaan myöhempää käyttöä varten. Tarinasta tulee 
yhä todellisempi, koska se on nyt suhteessa menneeseen kokemukseen, 
liittyy identiteettiin ja sitä käytetään tulevan toiminnan ja tulkintojen 
ohjauksen lähteenä. Nämä osaprosessit voidaan yhdistää toisiinsa kau-
saalisilla linkeillä yllä olevan kuvion 7 mukaan. (Weick 1979, 130; Weick 
ym. 2005, 414).

Weick (1995, 155) puhuu myös merkityksellistämisen toimintalähtöi-
sistä prosesseista, sitoutumisesta ja manipuloinnista. Ihmiset yrittävät 
rakentaa eniten merkitystä niiden toimien ympärille, joihin ovat sitou-
tuneet voimakkaimmin. Sitoutuminen auttaa luomaan merkityksiä 
epäselvässä tilanteessa. Esimerkiksi Gioian ja Chittipeddin (1991) ku-
vauksessa yliopiston uuden rehtorin julkinen sitoutuminen strategiseen 
muutokseen vauhditti hänen ja muiden tolkun tekemistä.

Sitoutumislähtöinen mielekkyyden luominen voi myös olla haitallis-
ta. Bhopalissa, kemiallisen tehtaan työntekijöiden sitoutuneisuus salai-
levaan toimintaan johti vaaralliseen sokean pisteen kehittymiseen. Se 
esti tilanteen ymmärtämisen (tämä on vaarallinen tilanne) ja toiminnan 
(hälytyksen tekeminen). (Maitlis & Sonenshein 2010, 562.)

Weick (1995, 157) mainitsee kolme seikkaa, jotka lisäävät sitoutu-
mista ja vastuuta toiminnasta: julkisuus, peruuttamattomuus ja tahto-
minen. Toiminta on julkista, kun muut ihmiset näkevät aherruksen ja 
siitä jää selkeät todisteet. Tehtyä ei voi peruuttaa, joten siihen on vain 
sitouduttava ja vastattava siitä. Henkilö tahtoi ja valitsi tehtävän, siksi 
toiminta on hänen vastuullaan. Sitoutuminen voi tapahtua mikrotasolla 
(yksilö) tai makrotasolla (organisaation järjestämänä).

Manipulointi lähtee liikkeelle toiminnasta: tehdään jotakin ja 
mietitään sitten, mitä se merkitsee. Merkityksellistämisen näkökulmas-
ta manipuloitaessa luodaan itse oma ympäristö, jota sitten voidaan yrit-
tää ymmärtää, ohjata ja hoitaa. (Weick 1995, 165).
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4AUTOETNOGRAFIA

”Some of my trusted colleagues say ethno-
graphy is a calling. Maybe it is.  I think you 
don’t choose to do it so much as it chooses 
you” (Goodall, 2000, 9).

Tämä luku käsittelee etnografista ja autoetnografista lähestymistä tutki-
muksen tekoon. Miten hyvin valitsemani tai minut valinnut autoetnogra-
finen tutkimusote sopii muotoilun prosessin ja sen merkityksellistämisen 
tutkimiseen?

Organisaation toiminta perustuu ”arjen jutusteluun” (Juuti 2001, 380). 
Etnografian tavoitteena on havainnoida sitä, miten ihmiset ovat vuoro-
vaikutuksessa toistensa ja ympäristönsä kanssa ymmärtääkseen heidän 
kulttuuriaan (Eriksson & Kovalainen 2008, 138). ”Etnografia on kirjoitettu 
representaatio kulttuurista (tai valikoitu kulttuurin näkökanta)” (Van Maa-
nen 1988, 1). Etnografiaan sisältyy jatkuva yritys asettaa yhteensattumat, 
tapahtumat ja ymmärtämiset laajempaan ja merkityksellisempään kon-
tekstiin (Tedlock 2000, 455).

Etnografia on joustava laadullisen tutkimuksen lähestymistapa, joka 
”yrittää vangita, tulkita ja selittää miten ryhmä, organisaatio tai yhteisö 
elää, kokee ja merkityksellistää elämänsä ja maailmansa” (Robson 2002, 
89). Pyrkimyksenä on ymmärtää, mitä ”kentällä” tapahtuu. Etnografisen 
tutkimuksen tavoitteena ”on löytää ja kehittää sellaisia käsitteitä, jotka 
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auttavat ymmärtämään, mistä tutkittavassa ilmiössä on kysymys” (Anttila 
2005, 344). Etnografisen metodin esioletuksena on, että tutkittavilla on jo-
takin yhteistä keskenään, joka sitten etnografiassa kiteytyy yhteisen todel-
lisuuden rakenteiksi (Alasuutari 2001, 85).

Perinteisesti etnografiaa ovat tehneet antropologit ja sosiologit, mutta 
etnografia on laajentanut aluettaan ja nyt sitä tehdään miltei millä tieteen 
alalla tahansa, mukaan lukien kulttuurintutkimus, insinööritieteet, media, 
liiketalous, lääketiede, naistutkimus, kasvatustieteet ja oikeustieteet (Van 
Maanen 2010, 246).

Muotoilussa etnografia yhdistetään usein käytännön tuotekehitystyö-
hön, jossa tietoa tuotteen käyttäjän tarpeista haetaan havainnoimalla. 
Tuotekehityksen ja muotoilun tutkimuksessa etnografia liittyy usein muo-
toiluprosessiin tai tuotekehitysorganisaatioon. Havainnoivia menetelmiä 
käyttäen Kotro (2005) tutkii tuotesuunnittelijoiden omaa intohimoista 
harrastuneisuutta, joka liittyy suunniteltavaan tuotteeseen ja näyttäytyy 
tutkimuksessa tuotekehityksen voimavarana. ”Hobbistinen tietämys syn-
tyy osallisuudesta, osallistumisesta ja mukana tekemisestä tietyssä sosiaa-
lisessa ja materiaalisessa ympäristössä” (Kotro 2005, 6). 

Kurvinen (2004) tekee etnografisia havaintoja muotoilukonsultin ja ti-
laajayrityksen tuotekehityspalavereista. Hän kiinnittää huomiota muotoili-
jan organisatorisen paikan tärkeyteen, esimerkiksi siihen, missä vaiheessa 
muotoilija otetaan mukaan hankkeeseen. Toiseksi hän huomauttaa, että 
on olemassa erityyppisiä muotoiluprojekteja kuten konseptointi-, tuote-
kehitys-, suunnittelu- tai asiakasprojektit. Muotoilua ei voi tehdä kerralla 
valmiiksi, vaan Kurvisen mukaan se vaatii toistavia kierroksia. Prosessin 
vaiheeseen sopiviin visualisointeihin on syytä kiinnittää huomiota, sillä ne 
ohjaavat aina keskustelua: voi olla, että tulevaisuuteen tähtäävä innovatii-
vinen ratkaisuehdotus karsitaan jonkun piirustuksessa olevan epäoleelli-
sen yksityiskohdan vuoksi. Tuotekehityksen kokouskäytäntöjä voisi Kur-
visen mielestä parantaa esimerkiksi käyttämällä puheenjohtajaa, joka itse 
on irti projektityöstä ja joka pystyy säilyttämään keskustelun tarkoituksen-
mukaisella linjalla.

Etnografisella lähestymistavalla on tutkittu myös arkkitehtien, tuote-
kehitysinsinöörien, ohjelmistosuunnittelijoiden ja tuotekehitysryhmien 
työtä. Schön (1983, 79) seuraa erästä arkkitehtiopiskelija Petran ja ohjaaja 
Quistin keskustelua harjoitusprojektin välikatsauksen aikana: samalla kun 
Petra selittää, miten hän on jäänyt työssään ”jumiin”, Quist tutkii Petran 
tekemää luonnosta, asettaa skissipaperin luonnoksen päälle ja piirtäen 
sekä selittäen reflektoi opiskelijan tekemää alustavaa muotoilua.

Bragd (2002) havainnoi vuoden ajan Volvon uuden auton kehitystii-
min päivittäistä työskentelyä tuotekehityksen alkupään vaiheiden aikana. 
Hän ottaa osaa erilaisiin kokouksiin, lounas- ja kahvitaukoihin ja muihin 
keskusteluihin, vältellen kuitenkin ottamasta kantaa itse työn sisältöön tai 
tekemisen tapaan.

Bucciarelli (1994) osallistuu kolmeen eri tuotekehitysprojektiin kolmes-
sa eri yrityksessä. Kehitettävinä tuotteina olivat aurinkosähkömoduulit, 
lentokenttien turvatarkastusten läpivalaisulaitteet ja valokuvausautomaa-
tit. Tutkija havainnoi ja osallistuu projekteihin laajimmillaan päätoimisesti 
kahden kesän ja kerran tai kaksi viikossa lukuvuoden aikana. Vähiten Buc-
ciarelli konsultoi kolmatta yritystä, vuoden ajan kerran kuussa.

Henderson (1999) tutkii insinöörien ja tuotekehityksen visuaalisia esi-
tyksiä hiljaisen ja jaetun tiedon näkökulmista, tosin pääasiallisesti haastat-
teluihin perustuen.

Vinckin (2003) toimittamassa kirjassa hän ja muut etnografit tutkivat 
tuotekehitysinsinöörien työtä osallistuvina havainnoijina. Suunniteltavat 
kohteet sisältävät muun muassa yksinkertaisia koneen osia, tuotannollisia 
työkaluja ja jäteveden käsittelysysteemejä. Tutkijat perehtyvät myös kirjal-
listen ja graafisten esitysten rooliin insinöörien työssä.

Design Studies -lehden teemanumero (2000, 21, 4) keskittyy esittele-
mään etnografisia tutkimuksia tuotekehitysinsinöörien työstä. Ympäristöi-
nä ovat insinööritoimisto, piirilevyjä valmistava yritys ja lentokonemootto-
reita valmistava tehdas.

Autoetnografia on saavuttanut suosiota viimeisten vuosikymmenien ai-
kana (Muncey 2010, 34; Anderson 2006, 373). Muotoilun tutkimuksessa 
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autoetnografinen lähestyminen on useimmiten tarkoittanut oman taiteel-
lisen työn sisällön ja luomisprosessin tutkimista, kuten esimerkiksi Mäkelä 
(2003) tekee väitöskirjassaan Saveen piirrettyjä muistoja: subjektiivisen 
luomisprosessin ja sukupuolen representaatioita.

Organisaatiossa tapahtuva pitkäkestoinen muotoilun autoetnografinen 
tutkimus on harvinaisempaa. Metodiartikkelissaan Duncan (2004) pohtii 
autoetnografian mahdollisuuksia perustuen omaan väitöskirjatutkimuk-
seensa hypermedian tuotekehitystiimin työskentelystä. Hän näkee autoet-
nografian ainoana metodina, jolla pystyy vastaamaan hänen tutkimuskysy-
mykseensä: miten parantaa omia henkilökohtaisia muotoilukäytäntöjään 
tilanteessa, jossa käyttäjältä saatu palaute ei toimi muotoilun parantami-
seksi. Tutkija-muotoilijan tulee siis kääntää katse omaan toimintaansa, 
muotoilijan hiljaiseen tietoon ja ”keskusteluun materiaalin kanssa” (Schön 
1987, 63).

Autoetnografiassa tutkija on tutkittavan ryhmän jäsen, ei ulkopuolinen 
tarkkailija. Autoetnografia tarkoittaa sellaista tutkimuksen tekemisen ta-
paa, joka tuo tutkijan paikallisen, henkilökohtaisen ja reflektiivisen pers-
pektiivin esille tutkimuksessa (Ellis 2009, 13). Keskeistä aineistoa ovat tut-
kijan omat kokemukset – yksittäistä ja yksityistä tutkimalla ymmärretään 
yleistä (Uotinen 2010, 179). Autoetnografiassa tutkija asettuu tutkimuk-
sensa kohteeksi ja tärkeimmäksi tiedonlähteeksi (Valtonen 2009, 38). Tut-
kijan näkyvyys tutkimuksessa ja sen raportoinnissa on keskeistä. Elämäni 
on ainutlaatuista, mutta samalla myös yleistettävää. Henkilökohtainen on 
aina liitoksissa ympäröivään kulttuuriin.

”Autoetnografia on kirjoittamisen ja tutkimisen laji, joka yhdistää hen-
kilökohtaisen kulttuurilliseen, asettaen kirjoittajan itsensä sosiaaliseen 
kontekstiin. Se sisältää hyvin analyyttisen henkilökohtaisen kertomuksen 
kirjoittajasta osana ryhmää tai kulttuuria, pyrkimyksenä selittää itse toi-
sille ja analysoida erilaisuuden kokemisen tilannetta” (Gobo 2008, 66). 
Autoetnografi on tutkimansa ryhmän täysi jäsen ja tämä tulee näkyväksi 
julkaistussa tekstissä, jossa tutkija kehittää teoreettista ymmärrystä sosi-
aalisesta ilmiöstä (Anderson 2006, 373).

4.1 STRUKTURAALINEN, POSTSTRUKTURAALINEN JA 
       KANTAA OTTAVA AUTOETNOGRAFIA 
 
Kenttätyön vaihe on etnografian keskeinen ominaisuus. Tekstityö on toi-
nen etnografiaa määrittelevä työvaihe. Hyvin tunnetussa kirjassaan Tales 
of the Field John Van Maanen (1988) luokitteli etnografiset kirjalliset kaa-
vat kolmeen luokkaan: realistisiin, tunnustuksellisiin ja impressionistisiin. 
Kaksikymmentä vuotta myöhemmin Van Maanen (2010) tarkentaa edellä 
mainittuja luokituksia kolmella uudella etnografian kirjallisella kategorial-
la, jotka kaikki pohjautuvat johonkin aikaisemmin mainittuun: strukturaa-
liset, poststrukturaaliset ja kantaaottavat kertomukset.

Strukturaalinen etnografia on analyyttinen suuntaus, joka nojaa voi-
makkaimmin teoriaan tutkimuksen viitekehystä rajattaessa, sen tarkenta-
misessa ja tulosten yleistämisessä. Tämä näkyy tekstissä teorian ylivaltana 
suhteessa kuvaukseen. Teksti on analyyttisesti valistunutta, päättäväistä, 
kunnianhimoista ja teoreettisesti suuntautunutta. (Van Maanen 2010, 
247.)

Poststrukturaalisen etnografian kirjoittajat tekevät kokeellista etnogra-
fian tutkimusta ja kehittämistä. Sille on ominaista tekstuaalinen innovaa-
tio, merkityksen empivyys tai epävarmuus ja avoin loppu. Tekstit ovat kes-
keneräisiä, ratkaisemattomia, avoimia ja osittaisia. Etnografit painottavat 
teksteissään enemmän sitä, mitä eivät tiedä kuin sitä, mitä tietävät. (emt., 
248.)

Kantaaottavaa etnografiaa voisi kutsua moraaliseksi, normatiiviseksi, 
arvoperustaiseksi tai jopa tuomitsevaksi. Se keskittyy maailman keskeisiin 
vääryyksiin saarnaajan asenteella. Vääryyksien korjaaminen on tekstien 
motivoiva voima. Teoreettinen ote on kevyempi ja valittu sen hyödyllisyy-
den mukaan. Prosessi on seuraavanlainen: ”Ota jokin paha, näytä mitä se 
tekee ja kerro mitä sille pitäisi tehdä”. (emt., 249.)

Van Maanenin (2010, 250) mukaan etnografia on säilynyt suhteellisen 
vapaana teknisestä jargonista ja korkealentoisesta abstraktiosta. Etnogra-
fiassa kirjoittajan lähtökohta on ”ihmettelevä” ennemmin kuin kaikentie-
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tävä besservisser. Se on säilyttänyt kaunokirjallisen ilman ja painotuksen 
empiiriseen tutkijalähtöiseen aineistoon sekä välttänyt paineet standardi-
metodien kehittämiselle säilyen avoinna suhteellisen taiteelliselle ilmaisul-
le, improvisaatiolle ja tilannelähtöiselle sosiaaliselle tutkimukselle.

Etnografien prosessi voidaan jakaa kenttävaiheeseen ja kirjoitus- ja lu-
kuvaiheeseen. Antropologian alueella etnografinen standardimalli on ku-
takuinkin seuraava: havainnoitsija matkustaa itselleen outoon asetelmaan 
tutkimaan toisen kulttuurin tai yhteiskunnan tapoja, käytäntöjä ja tottu-
muksia (Denzin & Lincoln 2000, 1). Tutkija menee vuodeksi johonkin kau-
kaiseen maahan eristyneen heimon luo muistiinpanovihkoineen ja kiin-
nittää huomion juuri heidän erilaisuuteensa – tutkitaan toista (Alasuutari 
2001, 65). Kenttävaiheen jälkeen tutkija palaa yliopistoonsa ja kirjoittaa 
objektiivisen kuvauksen havainnoistaan.

Etnografian ongelmana on aikaa vievä ja kaukana tapahtuva kenttätyö, 
joka voi olla vaikea järjestää. Etnografit usein tutkivat heille vierasta kult-
tuuria. Autoetnografit kiinnittävät huomionsa kulttuuriin ja kulttuurisen 
ymmärryksen luomiseen heille tutussa ympäristössä - tutkija on sisäpiirin 
jäsen, joka hyödyntää omia kokemuksiaan tavalla, jota ulkopuolinen ei voi 
tehdä (Eriksson 2013, 123-125). Mikäli tutkii omaa arkipäivää, kenttätyö 
voi olla helpommin järjestettävissä. Esimerkiksi Uotinen (2010, 184) tutki 
omia televisionkatselutapojaan. Aineistoa ei tarvitse hakea kovin kaukaa 
(Eriksson 2013, 121).

Nels Anderson (1988) oli ollut itse kulkurina Yhdysvalloissa ja opiskel-
tuaan myöhemmin sosiologiaa hän kirjoitti kokemuksistaan tutkielman 
The Hobo (1923). Niin sanottu Chicagon koulukunta rohkaisi opiskelijoi-
taan tutkimaan etnografisin menetelmin sitä ympäristöä, joka oli heitä 
itseään lähellä. Toisen maailmansodan jälkeen katse käännettiin työpaik-
koihin ja niihin organisaatioihin, joissa tutkijat ovat henkilökohtaisesti 
mukana. Chicagon koulukunnan tutkijoilla autoetnografinen elementti oli 
piilossa ja he toivat vähemmän esille tutkijan omaa osuutta aktiivisena toi-
mijana tutkittavassa ryhmässä tai organisaatiossa (Anderson 2006, 377).

Kenttävaiheen aikana tutkija tekee muistiinpanoja tai kerää aineistoa 

havainnoimalla, nauhoittamalla, valokuvaamalla, videoimalla, haastattele-
malla ja kerää muuta mahdollista aineistoa, kuten piirustuksia tai kirjallisia 
dokumentteja. Tutkija yrittää pysyä perillä siitä, mitä on tapahtumassa ja 
samaan aikaan hän yrittää tehdä tulkintaa eli muistiinpanoja tapahtumas-
ta. Toisin kuin etnografi, autoetnografi osallistuu aktiivisesti tapahtumaan 
ja vaikuttaa siihen, mihin suuntaan tapahtuma etenee.

Muistiinpanojen tekemisen ja niiden käsittelemisen eri vaiheissa tutki-
ja merkityksellistää tapahtumaa ja tekee valintoja, joilla on merkitystä lo-
pulliselle tulokselle: ketkä ovat tärkeitä toimijoita ja ketkä ei-niin-tärkeitä, 
mitä havainnoida ja mitä kirjoittaa ylös – kaikkea ei voi huomata (Eriks-
son, Henttonen & Meriläinen 2012,10). Eriksson ym. (2012) huomasivat 
omaa kenttävaihettaan tutkiessaan, että he jättivät erään informantin vä-
hemmälle huomiolle, koska hän ei vastannut heidän kuvaansa siitä, millai-
nen on relevantti ja vakavasti otettava naisyrittäjä. Oman kenttävaiheeni 
aikana, tehdessäni kannettavalla tietokoneella muistiinpanoja kokouksen 
aikana, eräs insinööri kysyi, miksi en tee muistiinpanoja siitä mitä hän sa-
noo, vaikka kirjoitan ylös muiden kommentit. En osannut vastata siihen 
mitään, ja yllätyin havainnosta itsekin. Enkä osaa vieläkään sanoa syytä lai-
minlyöntiini – hänen kommenteistahan ei ole jäänyt merkintöjä. Ehkä en 
pitänyt hänen kommenteistaan, ehkä ne eivät vieneet keskustelua eteen-
päin minun haluamallani tavalla. Päätökset tapahtuvat valintojen, merki-
tyksellistämisen ja kirjallisten representaatioiden aikana. Tutkijat kantavat 
omaa sosiaalista identiteettiään, josta riippuu mikä on kulloinkin oikea ja 
hyväksyttävä tapa ajatella, tuntea ja tehdä kenttätyötä sekä muistiinpanoja 
(Eriksson ym. 2012, 20).

Goodallin (1989) teksti On becoming an organizational detective on 
kaunokirjalliseen tyyliin kirjoitettua autoetnografiaa. Siinä kuvataan dek-
karityyliin á Raymond Chandler, kuinka yliopiston professori kutsutaan 
konsultoimaan yritystä ja kuinka hänelle työn aikana selviää, että hänen 
toimeksiantonsa motiivina ei olekaan ratkaista yrityksen väitettyä kommu-
nikaatio-ongelmaa, vaan tehdä suosituksia, jotka mahdollistavat järjeste-
lyjä yrityksen henkilöstössä, ts. potkujen antamista eräille työntekijöille. 
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Tarinan alussa hän tapaa yrityksen edustajan ensimmäisen kerran ravinto-
lassa neuvotellakseen toimeksiannosta. Kymmenen vuotta artikkelin val-
mistumisen jälkeen hän antaa esimerkin omista kenttämuistiinpanoistaan 
(Goodall 2000, 123):

”Lunch with Seeman. Decked out in Esquire clothes, wears a gold Rolex 
submariner. Have the feeling that he is not on the level.”

Palattuaan kentältä tutkija siirtyy kirjoitusvaiheeseen. Etnografi lukee 
omia kenttämuistiinpanojaan ja tutkii muuta aineistoaan ja tekee niistä 
kertomuksen siitä, mitä kentällä tapahtuu. Tätä voi kutsua ensimmäisen 
tason analyysiksi (Van Maanen 1979, 540).

Goodall, joka edustaa kirjoituksissaan poststrukturalistisen autoetno-
grafian kaunokirjallista linjaa, muokkaa edellä esitetystä muistiinpanosta 
seuraavanlaisen pätkän julkaistuun kertomukseensa (Goodall 1989, 43-
44.):

”Ed leans forward, his Rolex catches the light and sparkles.” ”I saw Phil 
Davis at my Heritage Club last week,” he grins,”and when I told him about 
my little problem he recommended you.”

Goodall (1989) on lisännyt vuorosanat keskusteluun, vaikka ne eivät 
kuuluneet hänen muistiinpanoihinsa, hän siis rekonstruoi keskustelun 
(Goodall 2000, 123). Hänen sääntönään on, että tekstistä on luvallista jät-
tää pois jotain sellaista, jolla ei ole merkitystä tarinan kannalta, mutta ei ole 
luvallista keksiä mitään lisää. Kalliin rannekellon kimalluksen hän lisäsi 
tarinaan, koska lisäys teki tarinan kirjallisesti paremmaksi – kuulostaahan 
se uskottavalta (emt., 124). ”Tarina on yksi kuvailevan tutkimuksen muoto, 
jossa aineiston pohjalta rakennetaan juonellinen kertomus” (Kaakkuri – 
Knuutila & Heinlahti 2006, 80).

Rambo (2007) käyttää piirretyn luonnoksen kielikuvaa autoetnografian 
mahdollisuutena tehdä analyysia ja herättää ajatuksia.  Lukijalle annetaan 
mahdollisuuksia tulkintoihin ilman, että ”lopullista tuotetta” keinotekoi-
sesti suljetaan. Tutkielmana piirretty luonnos on jätetty viimeistelemättä, 
ja mielen silmä täyttää yksityiskohdat. Samoin autoetnografinen teksti ve-
tää suuntaviivoja siitä, mitä tutkija havainnoi tai tuntee. Lukija täyttää yk-

sityiskohdat – teksti on avoin tulkinnoille. (Rambo 2007, 533.)
Kirjoitusvaiheen oleellinen osuus on samanaikainen lukuvaihe. Kirjoit-

taessaan etnografista kertomusta kirjoittaja lukee ja tulkitsee omaa kerto-
mustaan. Tätä voi kutsua toisen tason analyysiksi, joka organisoi ja selit-
tää ensimmäisen tason kertomusta (Van Maanen 1979, 541). Ensin on siis 
kokemus, sitten kertomus ja lopuksi tulkinta. Kertomus vaatii laajemman 
sisällöllisen yhteyden, teoreettisen viitekehyksen, tullakseen etnografiak-
si ja erottautuakseen journalismista tai muistelmista. Analyysi ja tulkinta 
muuntavat kertomuksen tai autobiografisen aineiston kulttuurisesti mer-
kitykselliseksi selitykseksi. Aineisto ei itse ”puhu puolestaan”, vaan sille 
tulee antaa kulttuurillinen merkitys. (Chang 2008, 126.)

Etnografiassa ”aineiston tuottaminen, tutkimuskysymysten muotoile-
minen ja tarkentaminen, analyysi sekä tulkinta ovat kulkeneet tiiviisti käsi 
kädessä, empirian ja teorian välisenä dialogina. Tämä on tyypillistä induk-
tiivisissa, etnografisissa tutkimuksissa” (Käyhkö 2006, 42). Chang (2008, 
127-128) myöntää analyysin ja tulkinnan usein kietoutuvan yhteen, mutta 
erottuvan siten, että analyysi on kuvaus siitä, miten asiat toimivat. Tulkinta 
taas yrittää löytää aineistolle kulttuurista merkitystä – mitä tämä kaikki 
merkitsee? Analyysissä toiminta keskittyy aineistoon, tulkinnassa etsitään 
yhteyksiä aineiston ja sosiokulttuurisen kontekstin välillä (emt., 129).

Chang (2008, 131) listaa strategioita autoetnografisen aineiston analyy-
sille ja tulkinnalle: toistuvien teemojen, aiheiden ja rakenteiden etsiminen; 
kulttuuristen teemojen etsiminen; poikkeuksellisten tapahtumien tunnis-
taminen, mukaan lukemisten ja pois jättämisten erittely; nykyisyyden yh-
distäminen menneeseen; yhteyksien erittely itsen ja toisten välillä; oman 
jutun vertailu muiden ihmisten tapauksiin; yhteyksien vetäminen laajasti; 
vertailu yhteiskuntatieteiden ideoihin ja konstruktioihin sekä aineiston ke-
hystäminen teorian kautta. Luettelon alkupään tekemiset ovat analyytti-
sesti orientoituneita ja myöhemmät tulkinnallisesti orientoituneita (emt., 
131).

Omassa tapauksessani tuo teoreettinen viitekehys ei ollut selvillä kent-
tävaiheen aikana, joten toisen tason kirjoittamiseeni yhdistyy tutkimuskir-
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jallisuuden samanaikainen lukeminen muotoilun tutkimuksen, organisaa-
tiotutkimuksen ja merkityksellistämisen näkökulman alueilta. Lukeminen 
kietoutuu kirjoittamiseen, kirjoittaessa kenttämuistiinpanot saavat mer-
kityksen. Tutkija esittää ymmärryksensä ja valitsemansa näkökulman 
tutkittavasta maailmasta – absoluuttista totuutta ei ole (Vaaranen 2004, 
19). ”Kuvaus ei ole vain havaittujen tosiasioiden kirjaamista vaan niiden 
jäsentämistä teoreettisen viitekehyksen avulla. Kuvaus on siis aineiston 
tulkintaa, jonka osuvuutta tutkijan on testattava suhteessa aineistoonsa.” 
(Kaakkuri – Knuutila & Heinlahti 2006, 81).

4.2 ANALYYTTINEN AUTOETNOGRAFIA
 
Autoetnografisella tekstillä on riski tulla nautinnonhaluiseksi ja narsisti-
seksi kertomukseksi tutkijasta, joka unohtaa sen sosiaalisen ja kulttuuri-
sen ilmiön, joka on tutkinnan kohteena: etnografi kaivelee omaa napaan-
sa. Toiseksi uhkana on etnografia, jossa tutkija, perustuen lineaariseen 
ja tavoitehakuiseen tulkintaan, esittää omia saavutuksiaan ja sitä, mitä 
tarkoittaa merkityksellinen elämä. (Davies 2008, 217.) Pelkona on, että 
autoetnografisen tutkimusprosessin päätuloksena olisi tutkijan oma hen-
kilökohtainen muutos ilman laajempaa kehystä (Atkinson 2006, 403). 
Autoetnografian uhkana tai heikkoutena – samalla kun se on menetelmän 
vahvuus – on omien kokemusteni mukaan juuri tuo sisäpiiriin kuulumi-
nen. Tiettyjä itsestäänselvyyksiä tai poikkeavuuksia voi olla vaikea havai-
ta. Samoin autoetnografin eri roolien ja näkemysten sekoittuminen voi 
vaikeuttaa ymmärryksen rakentumista. Olenko rationaalisen näkemyksen 
omaava muotoilija, konstruktionistista näkemystä tavoitteleva tutkija vai 
yrityksen tuotekehitysprosessia kehittävä konsultti?  

Kritiikki kohdistuu lähinnä poststrukturalistiseen (Van Maanen 2010) 
tapaan kirjoittaa autoetnografiaa. Sen tunnetuimpia edelläkävijöitä ovat 
aviopari Carolyn Ellis ja Arthur Bochner. Tätä autoetnografista suuntaus-
ta kutsutaan myös taiteelliseksi (De Min Liu 2009, 38) tai evokatiiviseksi 

autoetnografiaksi (Muncey 2010, 34). Tämä autoetnografinen koulukun-
ta hakee tutkimuksissaan kerronnallista tekstiä, joka kieltäytyy abstra-
hoimisesta ja selittämisestä. Se välttelee tutkimuksen perinteistä kaavaa: 
tutkimusongelma, teoria, metodit, tulokset, keskustelu ja johtopäätökset. 
Evokatiivinen autoetnografia tavoittelee jotakin, jota standardimallisel-
la tutkimustekstillä ei heidän mukaansa pysty saavuttamaan. (Ellis & 
Bochner 2000.)

Anderson (2006) on huolissaan siitä, että suosiota saanut, postmoder-
niin tai poststrukturaaliseen (Van Maanen 2010) rinnastettavissa oleva, 
emotionaalinen tai evokatiivinen autoetnografia jättää varjoonsa muun 
sellaisen autoetnografisen tutkimuksen, joka on tehty noudattaen traditi-
onaalisempien, strukturaalisen koulukunnan etnografian käytäntöjä. Hän 
ehdottaa jälkimmäiselle käyttöön termiä analyyttinen autoetnografia, 
jolla hän tarkoittaa tutkimusta, jossa tutkija on tutkimansa ryhmän täysi 
jäsen, on näkyvänä ryhmän jäsenenä julkaistussa tekstissä ja on sitoutunut 
kehittämään teoreettista ymmärrystä laajemmasta sosiaalisesta ilmiöstä 
(Anderson 2006, 373).

Denzin (2006) väittää, että kiistaa analyyttisen ja evokatiivisen au-
toetnografisten koulukuntien välillä on käyty jo pitkään eikä Andersonin 
(2006) julistuksessa ole mitään uutta, hän vain haluaa palata perusteisiin, 
entiseen. Denzinin (2006) mukaan etnografia ei ole viatonta toimintaa, 
vaan etnografinen tutkimus on toimeenpanevaa, pedagogista ja poliittista. 
Puheemme ja kirjoituksemme kautta me tuotamme sen maailmaan, jota 
tutkimme, ja se haastaa virallisen ja vallitsevan tavan nähdä ja esittää toi-
nen (emt., 422).

Anderson (2006, 378) antaa hyväksi esimerkiksi analyyttisyyteen pyr-
kivästä autoetnografiasta Robert Murphyn (1987) kirjan The Body Silent, 
jossa kokenut kulttuuriantropologi suuntaa etnografisen katseensa omaan, 
hiljalleen rappeuttavaan ja kuolemaan johtavaan selkärankatautiinsa. Toi-
sin kuin evokatiiviset autoetnografit, jotka kieltäytyvät abstrahoimisesta ja 
selittämisestä, Murphyn teksti hakee omia kokemuksiaan käyttäen yhteyk-
siä laajempaan teoriaan sosiaalitieteissä (ks. myös Davies 2008, 223-226). 
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Evokatiivisessa tekstissä kirjoittajan oma oppiminen prosessin aikana on 
esillä enemmän, kun taas analyyttisessä autoetnografiassa kulttuurin ana-
lyysi on korostunut.

Anderson (2006, 378) luettelee viisi ominaisuutta analyyttiselle autoet-
nografialle. Vertaan niitä omaan tilanteeseeni:

1. Tutkijalla on täysi jäsenyys tutkimassaan ryhmässä. Tutkin vetämäni 
muotoilijaryhmän merkityksellistämisaktiviteetteja, olen itsekin muotoili-
ja, joka muotoilee.

2. Analyyttinen refleksiivisyys.  Autoetnografinen tutkimus oman ja ryh-
mäni toiminnasta muuttaa omia uskomuksiani, toimiani ja kuvaani itses-
täni ja muotoilusta.

3. Tutkijan itsen kerronnallinen näkyvyys.  Tekstissä olen näkyvillä toi-
mijana, kerron myös omista tuntemuksistani ja kokemuksistani ja ne ovat 
tärkeää aineistoa havainnoimani sosiaalisen maailman ymmärtämisessä.

4. Dialogi informanttien kanssa kurottaa oman itsen yli. Tutkimukses-
sani yritän yltää oman kokemukseni yli ja tuoda esille muotoilijoiden maa-
ilmaa.

5. Sitoutuminen teoreettiseen analyysiin. Tarkastelen muotoiluproses-
sia Weickin (1995) merkityksellistämisperspektiivin kautta. Haen tutki-
mukselleni laajempaa yleistettävyyttä.

Autoetnografinen tutkimukseni asettuu ymmärrystä ja tulkintaa tavoittele-
van ”ihmistieteen” perinteeseen. ”Siinä missä luonnontieteiden tavoitteena 
on selittäminen ja ennustaminen, ihmistieteissä tavoitteena on ymmärtä-
minen” (Raatikainen 2005, 40). Van Maanenin (2010) etnografisten teks-
tien luokittelussa (strukturaalinen, poststukturaalinen ja kantaaottava) 
tutkimukseni asettuu strukturaaliseen kastiin, josta taas löytyy yhtäläi-
syyksiä Andersonin (2006) kuvailemaan analyyttiseen autoetnografiaan. 
Kuten Ellis & Bochner (2000, 740) sanovat, autoetnografit painottavat 
eri tavoilla tutkimusprosessin (graphy), kulttuurin (ethno) ja oman minän 
(auto) osuutta tekstissään. Oma painotukseni johtunee osittain siitä, että 
evokatiivinen tyyli tehdä tutkimusta on sangen harvinaista väitöskirjakon-

tekstissa. En uskalla lähteä – juuri nyt – haastamaan vallitsevaa akateemis-
ta traditiota.

Miten hyvin valitsemani autoetnografinen tutkimusote sopii muotoilun 
prosessin ja sen merkityksellistämisen näkökulman ymmärtämiseen?

Tutkimuksessani aihe (muotoiluprosessi), teoreettinen viitekehys (mer-
kityksellistäminen), menetelmällinen ote (autoetnografia) ja konteksti 
(muotoiluprojekti) kietoutuvat toisiinsa. Olin paikan päällä, muotoilin ja 
johdin muotoiluryhmää, ja nyt yritän ymmärtää mitä tapahtui. Autoetno-
grafia on konstruktiivista siten, että tutkija itse muuttuu prosessin aikana 
(Chang 2008, 140). Se on tekijänsä toimintatutkimusta (Ellis & Bochner 
2000, 754), joten tutkimuksen aikana myös minä muutun jollakin tavoin. 
Muuttuminen on vaikeaa, ja maailmankuvan tai muotoilunäkemyksen 
muuttaminen teknis-rationaalisesta konstruktionistiseksi voi olla hanka-
laa, etenkin jos samanaikaisena uhkana on, että muotoilijan ja tutkijan 
”puurot ja vellit” menevät sekaisin. Autoetnografin yksi haaste on saada 
tutkijan näkökulma omaan ajatteluunsa ja toimintaansa.

Muotoiluprosessin sumean alkupään tilanteesta voi olla vaikea saada 
tietoa jälkikäteen. Jälkikäteen tehdyt tapaustutkimukset voivat kyllä tuoda 
esille tilanteen epäselvyyden ja epävarmuuden, mutta ne voivat olla myös 
rajoittuneita: minkä tahansa tapahtuman uudelleen muistelemiseen vai-
kuttaa sen rationalisointi – järkeillään miksi tapahtuma B seurasi tapah-
tumaa A (Bucciarelli 1994, 19). Esimerkiksi Cooper ja Junginger (2011b, 
545), Kimbell (2012, 142) Johansson ja Woodilla (2011, 475) ja Dorst 
(2009, 292) peräänkuuluttavat muotoilun tutkimukseen etnografista tai 
toimintatutkimuksellista otetta, jotta ymmärtäisimme paremmin, miten 
muotoilu syntyy monenlaisten toimijoiden osallistumisesta.

Muotoiluprosessin alkupää on aikaan ja paikkaan sidottu monimutkai-
nen sosiaalinen ja materiaalinen tilanne. Bragd (2002, 171) kertoo, miten 
hän usein oli projektiryhmän jäseniä paremmin selvillä siitä, mitä asioita 
kokouksissa oli sanottu, koska hän oli päätoiminen havainnoija. Häneltä 
puuttui kuitenkin omakohtainen kokemus tekemisestä. Joka tapauksessa, 
minun on vaikea kuvitella, miten muuten kuin etnografian tai toimintatut-
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kimuksen kautta muotoilun tilannetta pystyisi ymmärtämään ja tutkimaan. 
Autoetnografi muotoilija/tutkija on tilanteessa paikan päällä, ryhmän täy-
sivaltaisena jäsenenä, toimien, muotoillen, kokien, tuntien ja aavistellen. 
Menetelmän edut suhteessa perinteiseen etnografiaan tulevat esille nimen-
omaan tässä mahdollisuudessa sisäpiirin tietoon: tutkija ei ole vain aineis-
ton keruun instrumentti, vaan on itse aineistoa (Tullis 2013, 256). Tutkija 
on jatkuvasti tapahtumien keskuksessa. Pääsy ”kentälle”, esimerkiksi liike-
yritykseen, on helppoa, koska tutkija usein on jo siellä valmiina – aineistoa 
ei tarvitse mennä hakemaan kovin kaukaa. Neuvottelut tutkimuksen teke-
misestä ja julkaisusta ovat helpompia, samoin pääsy muuhun materiaaliin 
tutkimuskohteessa. Autoetnografia mahdollistaa vuosien tai jopa elämän 
mittaisen pitkittäistutkimuksen tekemisen. (Eriksson 2013.)

5KONTEKSTI JA TUTKIMUS

”Me olemme keskellä omaa tarinaamme 
emmekä vielä tiedä mikä sen loppu tulee 
olemaan. Siksi me jatkuvasti korjaamme 
tarinamme juonta, kun käymme läpi uusia 
kokemuksia” Johansson (2004, 275).

Tämä luku käsittelee oman muotoilijaidentiteettini rakentumista ja sitä, 
miten muotoilijana olemisen kautta merkityksellistän ympäristöäni, jos-
sa toimin sitä tuottavasti. Kerron muotoilijaelämänkertani, koska taus-
tani, koulutukseni ja kokemukseni vaikuttavat siihen, miten ymmärrän 
luvussa 6 esittämäni kertomuksen. Kirjoitan tarinaa itsestäni, koska au-
toetnografiassa tutkija itse on keskeinen elementti, se ”antaa sinun käyt-
tää itseäsi kulttuurin ymmärtämiseksi” (Pelias 2003, 372; ks. myös Wall 
2006, 147). Merkityksellistämisellä ei ole alkua, sanoo Weick (1995, 43).

Tässä luvussa kerron myös tutkimukseni aineistosta ja siitä konteks-
tista, jossa se on kerätty. 

Tutkimusyhteisö on suhteellisen yhtä mieltä reflektiivisyyden kon-
septista eli siitä, että tutkija pysähtyy hetkeksi ajattelemaan sitä, miten 
hänen läsnäolonsa, näkökulmansa ja luonteenpiirteensä ovat saattaneet 
vaikuttaa tutkimusprosessin lopputulokseen (Wall 2006, 148). Taustani 
vaikuttaa tietenkin myös siihen, miten kirjoitan ja miten luon mielek-
kyyttä kirjoittamaani kertomukseen. Väitöskirjan tekeminen on itses-
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sään merkityksellistämisen prosessi. Merkityksellistäminen on jatkuva 
prosessi eikä sillä ole loppua (Weick 1995).

Autoetnografia on toimintatutkimusta yksilölle (Ellis & Bochner 
2000, 754, ks. myös Wall 2006, 151). Väitöskirjani mielekkyyden luomi-
sesta kietoutuu omaan kasvamiseeni muotoilijana, tutkijana, yrittäjänä 
ja ihmisenä. Mitä minä teen väitöskirjani valmistumisen jälkeen? Väi-
töskirjaa kirjoittamalla rakennan mielekkyyttä omaan elämääni.

5.1 MUOTOILIJAN IDENTITEETTINI
 
Tässä luvussa kerron taustastani (kuten Muncey 2010, 17-22), omasta 
muotoilijaksi kasvamisestani, työkokemuksistani ja siitä, miten identi-
teettini muotoilijana on rakentunut vuosien aikana. Oma historia, ai-
kaisemmat tavat ajatella ja toimia sekä näissä rakentunut identiteetti 
suuntaavat hakemaan tietynlaisia vihjeitä, joiden perusteella tilanne 
merkityksellistetään. Tämä toiminta tuottaa koko ajan sitä ympäristöä, 
jota merkityksellistetään. Muotoilijaidentiteettini tarina toimii oman 
elämäni mielekkyyden luomisen työkaluna, se vaikuttaa toimiini muo-
toilijana ja muotoilun opettajana sekä muokkaa osaltaan suunnittele-
miani tuotteita. Kuten muistelmat yleensä, tämä tarina ei välttämättä 
ole ”totta”, mutta näin minä rakennan omaa muotoilijuuttani.

”Minusta tuli muotoilija 5-vuotiaana”, aloitan itseni esittelyn uusille 
teollisen muotoilun opiskelijoille yliopistolla. Kerron, kuinka isäni tuo 
Lapin kalareissulta tuliaisiksi puukon. Se on Marttiinin Ilves-puukko, 
vaalea lakattu kahva, tuppi nahkaa. Istumme takapihan portailla ja 
isäni näyttää, miten puukapulaa vuollaan. Ja miten vuollaan peukalon 
hankaa vasten, jos tarvitsee tarkempaa jälkeä. Sitten minä saan kokeil-
la vuolemista, ja tulen muotoilijaksi. Uutta puukkoa ei saa käyttää lei-
keissä, mutta sillä saattaa tehdä puisia puukkoja, tikareita, miekkoja ja 
kilpiä, sapeleita, keihäitä, kirveitä, nuijia, jousia, nuolia, pyssyjä ja muita 
leikkiaseita.

Muotoilu toimintana alkoi noin 2,3 miljoonaa vuotta sitten, kun ny-
kyihmisen edeltäjä ryhtyi valmistamaan työkaluja. Leikkaavan terän tai 
tulen kaltaisten innovaatioiden käyttö on evoluution kautta muovannut 
meidän fyysistä olemustamme, esimerkiksi sormien ja peukalon sekä 
leukojen ja hampaiden rakennetta. Me muotoilemme esineet, esineet 
muotoilevat meidät. 70.000 vuotta sitten ihminen teki jo taidokkaita 
esineitä. (Valste 2012.) Omat isoisäni olivat nahkureita ja seppiä. Minä 
olen osa tätä muotoilun jatkumoa, homo designus. Kuinka paljon geenit 
vaikuttavat siihen, että olen muotoilija, kuinka paljon se on kulttuurista 
perimää? Siskonpoikani opiskelee teollista muotoilua. Saa nähdä, mitä 
tyttäreni (7 vuotta) tulee tekemään – ainakin hän piirtää ja askartelee 
päivittäin.

Lukion käyn Kajaanissa 1970-luvun lopulla, mutta koulu menee hei-
kosti, myös taideaineet. En tiedä sellaisesta mahdollisuudesta kuin muo-
toilusta, tai että olisi mahdollista elättää itsensä piirtäen ja askarrellen. 
Korkeakouluun hakeutumiseen on kuitenkin painetta. Varusmiespalve-
luksen aikana löydän Oulun Hiukkavaaran kasarmin sotilaskodin kirjas-
tosta suomalaista muotoilua esittelevän kirjan, jossa on kuvakokoelma 
Tapio Wirkkalan veistämistä merivahapiippujen hahmomalleista. Olen 
myyty – miten samalle esineelle voi antaa noin monta vaihtoehtoista 
muotoa! Tuota minäkin haluan tehdä.

Taideteollisen korkeakoulun teollisen muotoilun pääsykokeissa olen 
146:s, toiseksi viimeinen. Paperiin painuu reikiä lyijykynästäni, en osaa 
piirtää oikealla tavalla. Ihastun kuitenkin pääsykokeisiin, kilpailutilan-
teeseen ja työskentelyyn paineen alla. Toisella pyrkimiselläni olen 47:s. 
Kolmannella kerralla olen jo hyvin valmistautunut: opiskellut puuse-
päksi Lahden kotiteollisuuskoulussa, käynyt piirtämässä elävää mallia 
Soile Yli-Mäyryn tunneilla ja jopa valokuvannut Kallion Karhupuiston 
lähiseudut, sillä tiedän, että tehtävänä saattaa olla katunäkymän maa-
laaminen vesiväreillä – voin suorittaa tehtävän poistumatta pääsykoera-
kennuksesta. Tiedän, mitä suomalainen hyvä muotoilu tarkoittaa, tie-
dän, mitä minulta odotetaan. Pääsen teollisen muotoilun opiskelijaksi.
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Toisen vuosikurssin muotoilupiirtämisen kurssilla Hannu Kähönen 
kommentoi huopakynäluonnostani ”skarpiksi ja rennoksi”, jollainen 
esityskuva saakin olla. Sen innoittamana alan systemaattisesti harjoi-
tella huopakynätekniikkaa, tuolloin vielä suomalaisten muotoilijoiden 
harvemmin hallitsemaa piirustustekniikkaa. Kolmannen vuoden jälkeen 
pääsen kesäksi töihin Saab-Valmetin muotoiluosastolle Uuteenkaupun-
kiin.  Esimiehenäni on Eero Miettinen, joka esikuvallaan rakentaa iden-
titeettiäni muotoilijana: piirtäminen, plastinen sommittelu ja opetustyö 
ovat tärkeitä asioita, samoin muotoilijan ammatti-identiteetistä huoleh-
timinen. Harjoittelen lisää piirtämistä, päivät pitkät – automuotoilussa 
korostuu esitystekninen osaaminen. Huopakynissä käytetään vielä vä-
keviä liuottimia. 

Opetusurani alkaa, kun olen opiskelemassa neljättä vuotta. Kuulen 
toisen vuosikurssin opiskelijalta, että he eivät ole tyytyväisiä esitys-
tekniikan nykyiseen opetuksen tasoon ja aikovat pyytää ylimääräistä 
kurssia. Opettajaksi kysyttäisiin Juha Kososta, joka tiedetään taitavaksi 
piirtäjäksi. Teen samana päivänä kirjallisen ehdotuksen uudesta esitys-
tekniikan kurssista professori Raimo Nikkaselle, joka värvääkin minut.

Käyn tarjolla olevia luovan kirjoittamisen kursseja, ja päädyn kir-
joittamaan muutamia muotoiluaiheisia artikkeleita. Valvon kunnes 
sunnuntain Hesari tulee postiluukusta aamuyöllä. Ammatillinen iden-
titeettini alkaa muotoutua: harjaantunut piirtäjä, tuotteen hahmosta 
liikkeelle lähtevä tuotekehitysprosessin alkupään muotoilija, opettaja ja 
muotoilun kirjoittaja.

Valmistuttuani 1990-luvun alun lama pyyhkäisee pois aiemmin run-
saasti tarjolla olleet työpaikat. Perustan toiminimen, teen kuvituksia ja 
mallinrakennusta. Opiskelutoverit pyytävät minut jakamaan työhuo-
neensa, töölöläisen asuintalon kellarin ja hiilikomeron. Vuoden jälkeen 
kukin meistä lopettaa toiminimensä ja perustamme osakeyhtiön, Muo-
dos Oy:n. Teemme mitä tehtäväksi saimme ja tulimme jotenkin toimeen, 
ja pian palkkaamme jo työntekijöitä.

Teppo Vienamo, jonka valitsemme yrityksemme toimitusjohtajaksi, 

kuvailee lähestymistäni muotoilutehtävään systemaattis-esteettiseksi, 
kun muut osakkaat lähestyvät samaa ongelmaa kaaos-teknisesti. Toi-
meksiannon saatuamme toimimme usein niin, että alkupalaverin jäl-
keen kukin miettii ideoita ja ratkaisuehdotuksia itsekseen. Parin päivän 
päästä kokoonnumme taas yhteen katsomaan, mitä kukin on saanut ai-
kaan. Ahkerana piirtäjänä yritän vaikuttaa ideointiin lukuisten luonnos-
ten kautta. Roolini muotoilutoimistossa painottuu projektin alkupään 
ideointiin ja hahmon luomiseen. En ole kiinnostunut ottamaan vastuuta 
projektin päällikön ja projektin loppuun saattamisen tehtävistä, vaan 
haluan tehdä ideoinnin, luonnostelun ja plastisen muodon antamisen 
vaiheita, mikä luo pidemmän päälle jännitteitä osakkaiden kesken. Otan 
vastaan epävarmempia projekteja, ja paikoittain kustannuspaikkani tu-
los näyttää heikommalta kuin muilla osakkailla. 33-vuotiaana minulla ei 
ole vaimoa, lasta, autoa, kännykkää, omistusasuntoa eikä velkaa, kuten 
yhtiökumppaneillani on. Koen yrittämisen seikkailuna, en niinkään tu-
lonhankkimisen välineenä.

Samaan aikaan teen opetustöitä ja kirjoitan yleis- ja ammattilehtiin 
artikkeleita muotoilusta. Kun Lapin yliopistossa tulee teollisen muotoi-
lun apulaisprofessorin paikka auki, haen sitä. Minulla on viiden vuoden 
työkokemus ”kentältä” ja sillä osaamisella lähden töihin uuteen muo-
toilun koulutusohjelmaan. Palaan pohjoiseen kymmenen Helsingin vuo-
den jälkeen. 

Professorin työni on suurelta osalta opintoprojektien työstämistä yri-
tysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Tulevaisuus ja ”äly” ovat keskeisiä 
teemoja. Äly tarkoittaa uuden teknolo-gian mahdollisuuksien tutkailua 
ja kartoittamista: tulevaisuuden viestintävälineitä, robotteja ja älykkäitä 
pakkauksia. Muotoilijan rooli on ideoida ja visualisoida sitä, mitä tekno-
logialla on mahdollista toteuttaa.

Kirjoitan 1990-luvun lopulla muotoilun oppikirjan (Kettunen 2000), 
joka kuvaa hyvin sitä, millaisena silloin ymmärsin muotoiluprosessin ja 
muotoilijana toimimisen.

Viiden yliopistovuoden jälkeen olen vaihtamassa työpaikkaa. Profes-
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sorin työ on mainio homma, mutta tuntuu, että oma muotoilullinen ja 
tutkimuksellinen kehittymiseni on jäänyt opettamisen, laitostehtävien 
ja rahanhaun jalkoihin. Oletettujen vaatimusten ja saavutettujen tulos-
ten ristiriita tuntuu suurelta. Istun kokouksissa vastentahtoisesti, val-
mistelen oppitunnit haluttomasti. Finnfixin ilmaantuva projekti antaa 
mahdollisuuden päästä muotoilemaan jotakin jännittävää. Jään virka-
vapaalle ja aloitan yrityksen projektissa. Kirjoitan rahoitushakemukseen 
itselleni roolin projektipäällikkönä ja tutkijana.

Miksi kerron aina uusille opiskelijoille elämäntarinaani muotoilijana? 
Merkityksellistäminen on toimijan kykyä havaita, tulkita ja konstruoida 
tilanteen merkitystä (Weick 1995). Kertomalla tarinaa rakennan identi-
teettiäni. Kun olen elämäntarinani kertonut, tiedän kuka olen. Samalla 
pyrin vaikuttamaan opiskelijan omaan merkityksellistämisen proses-
siin, identiteetin rakentamiseen ja tietynlaisten menneisyyttä tukevien 
vihjeiden ja havaintojen tekemiseen. Opettamalla muotoilua toimin tu-
levaa muotoilun ympäristöä tuottavasti.

Tarinassani luon mielekkyyttä koko elämälleni ja toimilleni muotoi-
lijana. Sidon itseni sukuhaarani historiaan ja tulevaisuuteen sekä koko 
ihmislajin historian jatkumoon. Kerron tarinaa, koska haen sen kaut-
ta vihjeitä menneisyydestä, jotka auttavat minua hakemaan paikkaani 
maailmankaikkeudessa. Kerron vain niistä muistoista, jotka tekevät ta-
rinastani vakuuttavamman.

Tarinassa isä näyttää pojalleen, mikä on tärkeää. Hän siirtää kult-
tuurista perintöä eteenpäin, antaa mielekkyyttä ja toimii ympäristöään 
tuottavasti – tuottaa muotoilijan. Poika toimii myöhemmin itse samaan 
tapaan.

Muotoilu tulee osaksi olemustani, koska siihen kuuluu niin paljon 
henkilökohtaista, kuten luovuutta, tapaa lähestyä ongelmia, omaa his-
toriaa, tapaa oppia ja maailmankuvaa – muotoiluaktiviteetti on usein 
niin intensiivinen ja addiktiivinen, että se tulee osaksi elämää (Lawson 
& Dorst 2009, 270). ”Koska auton tekeminen (muotoilu) on kuin huu-
metta. Siitä ei vain voi saada tarpeekseen”, sanoo Bradgin (2002, 63) 

haastattelema Volvon suunnittelija, kun tutkija kysyy, miksi hän tekee 
niin pitkää työpäivää.

Tarina olisi voinut mennä toisinkin – vai olisiko? On vaikea kuvitel-
la ja myöntää, että identiteettini olisi voinut rakentua kokonaan toisin, 
että olisin joku muu ihminen nyt. Tarinani on rakenteeltaan vaikeuksien 
kautta voittoon -tyyppinen kertomus. Esiinnyn siinä pitkäjänteisenä, 
rohkeana, itsenäisesti ajattelevana ja neuvokkaana taistelijana. Pääsy 
opiskelemaan Taideteolliseen on suurimpia voittojani. Nyt opiskelen sa-
massa oppilaitoksessa kuin itse Wirkkala aikoinaan.

Muotoilijoiden profiilit eroavat toisistaan jo teollisen muotoilun pii-
rissä. Tarina kertoo, miten rakennan omankaltaisen identiteettini muo-
toilijana. Olen käsillä ajattelija, piirtäjä, opettaja, kirjoittaja ja laaja-alai-
nen muotoilija, joka on erikoistunut muotoiluprosessin alkupäähän 
– ideointiin, luonnosteluun ja plastiseen hahmottamiseen. Käsitykseni 
muotoiluprosessista perustuu rationaaliseen näkemykseen, johon on se-
koitettu taidepohjaista ”muddling through” tekemistä.

5.2 FINNFIX JA MUOTOILUPROJEKTIKTIMME
 
Finnfix on peitenimi yritykselle, jossa suoritin autoetnografisen tutki-
mukseni kenttävaiheen 2000-luvun puolivälissä. Yrityksen toimiala, 
huonekalujen valmistus, on myös keksimäni, samoin kyseisen tutkimus- 
ja kehityshankkeen kohde, oppimisympäristö.  Kertomukseni henkilöi-
den nimet ovat muutettuja. Myös tittelit ovat keksimiäni.

Finnfix on keskisuuri yritys, jonka tuotteita menee kotimaan lisäksi 
vientiin. Yrityksen asiakkaat ovat yleensä julkisia yhteisöjä ja loppu-
käyttäjät lapsia, nuoria ja toissijaisesti aikuisia. Ilmari perusti yrityksen 
1970-luvulla ja on tutkimukseni aikoina siirtymässä pois yrityksen ak-
tiivisesta johtamisesta. Yritys on perheyritys, siellä työskentelee paljon 
Ilmarin sukua toimihenkilöinä ja johtavissa asemissa. Finnfixin toimi-
tusjohtajana on nyt perheen ulkopuolinen Kalevi, jonka tausta on pank-
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kialalla. Yritys aloitti valmistamalla penkkejä ja pulpetteja kouluihin. 
Nyt yrityksen valikoimaan kuuluu kymmenittäin julkiseen kalustukseen 
kuuluvia tuotteita: tuoleja, pöytiä, sohvia, säilytyskalusteita, opetusväli-
neitä ja neuvotteluhuoneiden kalusteita. Puu on keskeinen käytetty ma-
teriaali, mutta myös metallia käytetään sekä enenevässä määrin muovia. 
Yritys valmistaa puuosat itse ja suorittaa tuotteiden kokoonpanon. Me-
talli- ja muoviosat tulevat alihankkijoilta, osa aina Kiinasta asti.

Finnfixin tuotekehityksessä työskentelee noin kymmenen henkeä, 
insinöörejä, piirtäjiä, yksi amk-muotoilija ja prototyyppien rakentajia. 
Perustaja Ilmari on myös aina ollut keskeinen henkilö tuotteiden suun-
nittelussa. Hän on lisäksi työskennellyt useiden ulkopuolisten huoneka-
lusuunnittelijoiden kanssa.

1990-luvun loppupuolella Finnfix alkaa hakea lisäarvoa tuotteil-
leen uusien teknologioiden ja tietoteknologian suunnasta. 2000-luvun 
alkupuolella yritys käynnistää laajan tutkimus- ja kehityshankkeen, 
jossa selvitetään ”älykkyyden” lisäämistä yrityksen tuotteisiin. Tä-
hän älyteknologian tulemisen teemaan liitetään muita trendejä, kuten 
väestön ikääntyminen, elinikäinen oppiminen sekä lasten ja aikuisten 
lisääntyvä lihominen.

Älyhankkeeseen sisältyy useita osaprojekteja: teknologiaa, kasva-
tustiedettä, liikuntatiedettä ja muotoilua. Ollessani yliopiston teollisen 
muotoilun laitoksen apulaisprofessorina, saan tehtäväkseni muotoilu-
projektin suunnitelman, josta Finnfixin älyhankkeen päällikkö Mika kir-
joittaa lopullisen rahoitushakemuksen.

Näen muotoiluprojektissa tilaisuuden päästä itse tekemään väitöstut-
kimusta ja taiteellista työtä sekä kehittämään osaamistani tavalla, jota 
olen omassa päivätyössäni jäänyt kaipaamaan. Kirjoitan suunnitelmaan 
itselleni projektipäällikön paikan vetämään muotoilun osaprojektia. 
Luon siis osittain itse oman ympäristöni seuraavaksi kahdeksi ja puolek-
si vuodeksi – ja myöhemmäksikin. Mielekkyyden luominen muotoilulle 
alkaa siis jo ennen projektin käynnistymistä.

Osallistun muotoiluprojektin sisällön määrittelyyn ja muotoiluryh-

män valintaan. Finnfix palkkaa muotoilijat Artun ja Minnan ryhmääni 
määräaikaisiksi ja minä värvään graduntekijöitä laitokselta aina puolek-
si vuodeksi kerrallaan. Myöhemmin projektiin palkataan mallinraken-
taja ja kaksi tutkijaa: muotoilija ja vuorovaikutussuunnittelija. Projek-
tilla on kaksi johtajaa, minä olen sisällöllinen vetäjä ja Mika varsinainen 
päättäjä yrityksen puolelta.

Suunnitelman mukaan ryhmäni ideoi ja muotoilee uuden älykkään 
oppimisympäristön kalusteiden ja välineiden tuotemalliston. Samalla 
tavoitteena on kehittää yrityksen tuotekehitysprosessia niin, että muo-
toilua hyödynnetään paremmin. Oma tutkimukseni, joka tähtää väitös-
kirjaan, määritellään liittymään konseptimuotoilun luovaan prosessin, 
mutta sen tarkemmin sitä ei projektisuunnitelmassa kuvata.

5.3 TUTKIMUKSEN AINEISTO JA KULKU
 
Roolini yrityksessä on määräaikaisen muotoiluprojektin ja -ryhmän ve-
täjä, projektipäällikkö. Tehtävänäni on tehdä ja johtaa muotoilua, kehit-
tää muotoiluprosessia ja tehdä väitöskirjaan tähtäävää tutkimusta, joka 
hyödyttää yritystä. Tutkimukseni aihepiiri liittyy siis kalustesuunnitte-
luun tai muotoiluprosessiin, mutta tutkittavasta ilmiöstä, tutkimusme-
netelmästä tai tutkimusongelmasta minulla ei kenttävaiheen alkaessa 
ole sen tarkempaa käsitystä. Tilanne ei liene harvinainen etnografises-
sa tutkimuksessa, jossa tutkimuskysymys kehittyy ajan myötä (Krau-
se-Jensen 2011, 268). Ovi tutkimuksen tekoon avautuu yrityksen hank-
keessa ja tutkija pujahtaa sisään (Gummesson 1991).

Eräs mahdollisuus on tehdä ns. taiteellista tutkimusta, jossa kes-
kiössä on suunniteltava tuote. Siten minusta tulisi oppimisympäristön 
asiantuntija ja valmis tuote tai konsepti olisi osa tutkimustani. Tilanne 
muistuttaa toimintatutkimuksen asetelmaa: tutkija osallistuu toimin-
nan kehittämiseen organisaatiossa. Jonkin aikaa kuvittelen tekeväni toi-
mintatutkimusta.
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Toimintatutkimuksellinen ote osoittautuu kuitenkin liian vaikeaksi, 
koska tutkimustani ei ole alun perin sellaiseksi suunniteltu. Samoihin 
aikoihin ohjaajani Susan Meriläinen poimii kirjoittamastani tekstistä et-
nografista kuvausta muistuttavan pätkän. Jatkan samankaltaisen tekstin 
tuottamista ja myöhemmin toinen ohjaajani, Saija Katila, sanoo tekstini 
olevan autoetnografiaa. Tässä vaiheessa tutkimuskysymys ja teoreetti-
nen viitekehys ovat vielä löytymättä.

Olen enemmänkin ajautunut autoetnografiaan kuin valinnut sen tie-
toisesti (kuten Goodall 2009, 9). Munceyn (2010, 26) mukaan autoetno-
grafia on henkilökohtaisen kokemuksen merkityksellistämistä. Olen siis 
luonut tilanteeni mielekkääksi autoetnografian kautta. Tutkimukseni 
muotoutumisen prosessia voidaan siis tarkastella merkityksellistämisen 
kautta. Mitä tämä oikein on? Mitä minun pitäisi tehdä seuraavaksi? Ai-
kaisemmat tavat ajatella ja toimia sekä näissä tekemisissä rakentunut 
identiteetti suuntaavat hakemaan tietynlaisia vihjeitä. Tilanne merki-
tyksellistetään näiden vihjeiden perusteella ja toimitaan omaa ympäris-
töä tuottavasti. Olen huomioinut sellaista palautetta toimistani, joka on 
rohkaissut minua autoetnografian suuntaan. Kirjoittajan identiteettini 
yhdistettynä kouluttamattomuuteeni tutkimusmenetelmissä saa mi-
nut hakemaan sellaisia vihjeitä, joilla pystyn hakemaan vakuuttavuutta 
tuottaen samalla sitä aineistoa, josta teen tulkintaani. Onko menetelmän 
valinnassa kohdallani kyse sattumasta, ajautumisesta, intuitiosta vai - 
mielekkyyden luomisesta?

Kurjen (2010, 160) mukaan tutkimusprosessi ”ei koskaan etene suo-
raviivaisesti, vaan sisältää ylä- ja alamäkiä, niin sanottuja harha-askelia, 
paikallaan pysymistä, turhautunutta odottelua, suunnanvaihdoksia ja 
joskus taaksepäin palaamista”. Olen aloittanut tutkimukseni yrityksen 
”oven avauduttua” enkä ole suunnitellut sitä mitä teen, enkä opiskel-
lut tutkimuksen tekemistä etukäteen. Tutkimus ja sen kehittyminen on 
merkityksellistämisen prosessi itsessään, eikä se kuitenkaan ole täysin 
hallitsematon tai tutkijasta riippumaton.

Aluksi minun on vaikea tehdä eroa eri roolieni välillä: olenko muo-

toilija, muotoilun kehittäjä vai muotoilun tutkija? Hion tutkimuskysy-
mystä ja kokeilen vaihtoehtoja pitkään. Ohjaajieni vaikutus tutkimus-
prosessiini ja asettumiseeni tieteen kenttään on merkittävä, tietenkin. 
Ensimmäinen ohjaajani Jan Lundberg edustaa positivistista näkemystä. 
Seuraavat ohjaajani Saija Katila, Susan Meriläinen ja Pikka-Maaria Lai-
ne edustanevat konstruktivistis-kriittistä (Tienari & Meriläinen 2012) 
näkemystä. Haen tutkimukselleni näkökulmaa nimenomaan muotoilun 
tutkimuksen keskustelun ulkopuolelta: kriittinen yhteiskuntatieteelli-
nen keskustelu vetää puoleensa, ei-kriittisenä kokemani muotoilun kes-
kustelu tuntuu vieraalta.Yritän liittää omaa tutkimustani organisaatio-
tutkimuksen strategia käytäntönä (strategy as practice) -keskusteluun, 
onhan projektissani osittain kyse strategisesta muotoilusta. Päädyn 
lukemaan Henry Mintzbergin, Bruce Ahlstrandin ja Joseph Lampelin 
(2009) kirjaa Strategy Safari, josta luku oppimiskoulukunnan strate-
gianäkemyksestä johdattelee minut Karl Weickin (1995) sensemaking 
-käsitteen jäljille. Merkityksellistäminen tuntuu sopivan hyvin näkökul-
maksi autoetnografisen kertomukseni tulkintaan.

Kuvaan edellisessä tekstissä – ja jatkossakin – tutkimusotteen ja 
menetelmän valinnan sangen hapuilevaksi toiminnaksi. Kyse ei tie-
tenkään ollut suunnitelmallisesta ja tavoitteellisesta päätöksenteosta 
punnittujen vaihtoehtojen välillä, vaan yrityksestä jotenkin selvitä eteen-
päin sumeassa tilanteessa. Oman historiani, tutkimuksen etenemisen ja 
kertomuksen hapuilevan mielekkyyden hakemisen kuvaus tavoittelee 
rehellistä, yhtenäistä ja uskottavaa kirjallista esitystä ja vakuuttavuut-
ta tutkimukselleni. Tutkimukseni keskeinen aineisto muodostuu päi-
väkirjamerkinnöistäni ja yrityksen johdon kanssa käytyjen kokousten 
videoinneista. Päiväkirjamerkintöjä on 280 liuskaa. Osa merkinnöistä 
on tehty kokousten aikana ja osa työpäivän päätteeksi. Kaksikymmentä 
kasettia (MiniDV60) sisältää videotaltioinnit yhdestätoista noin puo-
lentoista tunnin pituisesta kokouksesta, jossa muotoilijat ja johtoryhmä 
kokoontuvat. Muuta työskentelyä ja muotoilua, mallinrakennusta, kon-
septien testausta, palavereja ja keskusteluja on kuvattu 44 kasetin ver-

KONTEKSTI JA TUTKIMUS

8988



92  93

JOHDANTO                                                                                         MIELEKKYYDEN MUOTOILU                                                                                         

ran kahden ja puolen vuoden ajalta. Kenttävaiheen aikana kerään myös 
kopiot yhdentoista ideointipäivän aikana tuotetuista noin 1600:sta 
luonnoksesta. Projektin loppuvaiheessa teen kuusi tunnin mittaista lit-
teroitua haastattelua, jossa kolme muotoilijaa, insinööri, hankepäällikkö 
ja tuotekehityspäällikkö pohtivat projektin alkuvaiheita.

Aineistoon kuuluu yksitoista mappia A4-dokumentteja: kokousmuis-
tioita, PowerPoint-esitysten tulostuksia, tuotteiden asetusdokumentteja 
ja projektin hallinnan dokumentteja. Digitaalisessa muodossa olevia va-
lokuvia työskentelystämme ja tuotteiden prototyypeistä on satoja.

Chang (2008, 119) sanoo, että aineistoa kerätessä ei ole heti mahdol-
lista määritellä, että tietty aineisto on toista tärkeämpää tai mikä osa 
aineistosta lopulta antaa panoksensa analyysille. Tämä pitää paikkansa 
minun tutkimuksessani: kerään aineistoa opportunistisesti toivoen, että 
aineistosta myöhemmin löytyisi jotain hyödyllistä.

Aloitan kertomuksen kirjoittamisen jo muotoiluprojektin aikana ra-
kentamalla muotoiluprojektin tapahtumat uudestaan. Muokkaan muis-
tiinpanojani luettavan tekstin muotoon. Videoita katselemalla voin 
palauttaa tapahtuman mieleeni ja täydentää päiväkirjani merkintöjä. 
Vuokraan entisen koulun voimistelusalin ja levitän noin 1600 luonnosta 
ja piirustusta kronologiseen järjestykseen, jota PowerPoint-esitykset ja 
kokousmuistiot ryhmittävät. Yritän saada kokonaisen kuvan siitä mitä 
projektissa tapahtui. Aluksi kertomukseni kattaa koko kahden ja puolen 
vuoden projektin tapahtumat kuvitettuna suorilla lainauksilla, doku-
menteilla, kaavioilla, luonnoksilla, piirustuksilla ja valokuvilla. Aineisto 
on runsas, mutta loppujen lopuksi tässä väitöskirjassa hyödynnän siitä 
lähinnä omat päiväkirjamerkintäni sekä kuuden johtajien kanssa pide-
tyn kokouksen taltioinnit (yksi audio ja viisi videota). Dokumentit, va-
lokuvat ja piirustukset toimivat oman ymmärrykseni rakennusaineina, 
mutta kertomuksen esitän lopulta vain kirjallisessa muodossa. Haluan 
yrittää ihailemani Goodallin (1989) tapaista narratiivia. Visuaalisen ma-
teriaalin karsimista perustelevat myös anonymiteetin ylläpito.

Kirjoitan kertomusta uudestaan ja uudestaan. Kirjoituskierrosten 

kautta aikajakso on lyhentynyt vajaaseen vuoteen, tapahtumien määrä 
on karsiutunut ja kertomuksessa esiintyvien henkilöiden lukumäärä vä-
hentynyt. Kyseiset kohtaamiset tai tapahtumat ovat tietenkin vain niitä, 
joissa minä olen ollut paikalla – samaan aikaan paljon tapahtuu sellaista, 
jossa en ole mukana. En osallistunut malliston jatkokehitykseen täysi-
päiväisesti, joten aineisto projektin loppuvaiheista on satunnaisempaa.

Kertomukseeni päätyneet tapahtumat ovat valikoituneet niiden sisällön 
mielenkiinnon, juonellisen sopivuuden ja eettisen pohdinnan perusteel-
la. Tapahtumat ovat olleet jollakin tavoin merkittäviä tai mielekkäitä 
kokonaisuuden ymmärtämisessä. Kertomukselle on muotoutunut juoni: 
vaikeuksien kautta onnelliseen loppuun – esitän toimintamme onnis-
tuneena tapahtumana. Haen koossa pysyvää ja mielenkiintoista (Chang 
2008, 139) kertomusta, joka koukuttaisi lukijaa. Alasuutarin (2001) mu-
kaan tutkijan tulee jokaisen havainnon kohdalla miettiä, onko se oleel-
linen. Valinta edellyttää esioletusta siitä, mikä on kokonaisuuden juoni 
ja valintojen tulee olla sopusoinnussa omaksutun viitekehyksen ja tut-
kimusmetodin kanssa (emt.). Joidenkin autoetnografien mielestä muis-
tiinpanot ja niiden pohjalta tutkijan kirjoittama tarina sisältää itsessään 
analyysia ja tulkintaa (Eriksson 2013, 133), tosin eri muodossa kuin 
vallitseva tieteellisen rationaalisuuden logiikka edellyttäisi (Sandberg & 
Tsoukas 2011).Kertomus ei ole puhtaaksikirjoitus tallennuksista, vaan 
minun paras yritykseni purkaa ja kuvata muotoiluprosessiamme (Buc-
ciarelli 1994, 54). 

Kertomus esittää vain minun näkökulmani ja tulkintani tapahtumiin. 
”Totuuksia” ja näkökulmia tapahtumiin on tietenkin useampia, jokaisel-
la osapuolella on omansa. Tosiasiathan ovat henkilökohtaisia tulkintoja 
– ne esittävät johtopäätöksiä, joita on vedetty osittaisista ja puolueelli-
sista totuuksista, puolueellisista perspektiiveistä ja ongelmallisista kysy-
mysten asettamisen metodeista (Goodall 2000, 92).

Kertomus on ensimmäisen tason analyysini (Van Maanen 1979, 540) 
tuotekehitysprosessin alkuvaiheen tapahtumista. Se kertoo tapahtumien 
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semän merkityksellistämisen ominaisuuden kautta. Näitä ominaisuuksia 
tai tekemisiä olivat identiteetin rakentaminen, katsominen menneeseen, 
toimiminen ympäristöään tuottavasti, aikaisempia kokemuksia tukevien 
vihjeiden hakeminen, vakuuttavuuden arvostaminen ennen paikkaansa 
pitävyyttä sekä merkityksellistämisen sosiaalinen ja jatkuva luonne.

Miten muotoilija tulkitsee liiketoimintaa, johdon toimintaa, omaa toi-
mintaansa? Mikä on tärkeää? Mitä halutaan ja tahdotaan? Mitä koetaan 
velvoitteiksi? Mitä osaamista arvostetaan? Yritän käsitellä ja ymmärtää 
edellä mainittuja Weickin (1995) ominaisuuksia toimintoina ja tekemi-
senä. Identiteetin rakentuminen, vakuuttavuuden hakeminen ja toimi-
minen ympäristöä tuottavasti nousevat aineistossa esille, ne ovat läsnä 
useimmissa tapahtumissa.

Kun tulkitsen kirjoittamaani kertomusta, pohdin jokaista kirjoitta-
maani kappaletta siten, että siinä olisi tunnistettavissa se, miksi minä ja 
muotoiluryhmäni merkityksellistämme, kuten kertomuksessa teemme. 
Samalla pidän mielessäni merkityksellistämisen tekemiset: aikaisemmat 

tavat ajatella ja toimia sekä näissä rakentunut identiteetti, jotka suuntaa-
vat hakemaan tietynlaisia vihjeitä, joiden perusteella tilanne merkityk-
sellistetään, kuten merkityksellistetään, ja siten tuotetaan sitä tilannetta, 
jossa toimitaan. 

Teen taulukon, johon listaan tapahtumat, muotoilijoiden tekemiset ja 
niihin liittyvät merkityksellistämisen tekemiset (kuva 1). Kertomuksesta 
poimittua tekstiä seuraa, kuvaus siitä, mistä tekstinpätkä kertoo. Kolmas 
sarake kertoo, mitä sensemaking-tekemisiä tekstissä tapahtuu. Viimeiset 
sarakkeet luokittelevat tekemisiä.

Kuva 1. Esimerkkiotos toisen tason analyysin ensimmäisen
kerroksen yhteenvedosta taulukon muodossa.

Toinen kierros toisen tason analyysissä on muotoiluprosessin tärkeim-
pien tekemisten, tapahtumien ja niiden tulkintojen kiteyttämistä. Kirjoitin 
Post-it-lapuille tarkoituksenmukaisia ja mielestäni merkittäviä tapahtu-
mia ja järjestelin lappuja pahvilevyille (kuva 2). Tapahtumat valikoituvat 
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”tosiasiat”. Toiminnallinen operationaalinen aineisto kirjaa havaitut 
keskustelut ja aktiviteetit kentällä sellaisenaan. Esityksellinen aineisto 
koskee informanttien näille aktiviteeteille näkyviin tuomaa vaikutelmaa, 
joka on usein ideologista, normatiivista ja abstraktia ja joka tuottaa kuvaa 
ihannoidusta tekemistä. (emt., 542.) Autoetnografilla operationaalinen ja 
esityksellinen aineisto on usein vaarassa mennä keskenään sekaisin.

Toisen tason analyysini, joka pyrkii järjestämään ja selittämään (Van 
Maanen 1979, 540) kertomuksen tapahtumia ja saattamaan niitä teo-
reettisempaan perspektiiviin (Gioia & Chittipeddi 1991, 435), jakautuu 
kolmeen kierrokseen. Kertomuksen tapahtumien väleihin kirjoitetut 
reflektioni ovat ensimmäinen kierros. Kutakin kertomuksessa kuvat-
tua tapahtumaa seuraa analyyttisempi mietiskely. Nämä reflektiot olen 
kirjoittanut samaan aikaan, kun olen lukenut kirjallisuutta muotoilun, 
tuotekehityksen, strategian, johtamisen, organisaatiotutkimuksen ja laa-
dullisten tutkimusmenetelmien alueilta projektin päättymisen jälkeen. 
Reflektioissa olen tulkinnut omaa kertomustani Weickin (1995, 17) seit-
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siten, että niissä esiintyy toistuvia aiheita tai teemoja, toistuu jokin men-
neisyydestä tuttu juttu tai tapahtuu jokin kulminaatio prosessissa. Haen 
ironiaa, puheita jotka eivät vastaa tekoja, poikkeavuuksia tavanomaisesta, 
positiivisia tai negatiivisia tunnelatauksia tai konflikteja. Samanaikaisesti 
yritän pitää näköpiirissäni Weickin (1995) merkityksellistämisen tekemi-
set ja yritän hakea yhteyksiä siihen mitä kulloinkin luen muotoilusta. Tä-
män jälkeen kirjoitan erillisille lapuille, mitä kustakin tapahtumista seura-
si. Tämän jälkeen kirjoitan omille lapuilleen, mitä mielekkyyden luomisen 
tai antamisen tekemistä tai elementtiä tapahtumiin liittyy. Ensimmäinen 
ja toinen kierros ovat osittain päällekkäisiä – kaksi eri versiota tai yritystä 
hahmottaa kokonaisuutta.

Kuva 2. Analyysin toisen tason toisen kierroksen Post-it
-taulu, yksi neljästä.

Toisen kierroksen jälkeen muotoiluprosessiin liittyviä tapahtumia ja teke-
misiä oli vielä paljon. Oli nähtävissä, että joihinkin tapahtumiin liittyvissä 

tulkinnoissani tihentyivät tietyt merkityksellistämisen tekemiset, erityi-
sesti identiteetin rakentaminen, vakuuttavuuden hakeminen ja toimimi-
nen ympäristöä tuottavasti.

Kolmas kierros sisältää tapahtumien, tulkintojen ja tekemisten luokit-
telun merkityksellistämisen tekemisten tihentymiksi, käytännöiksi. Näi-
tä ovat vertaisuuden rakentaminen, keskustelu tehtävästä, hautominen, 
piirtäminen, esitteleminen, työympäristön rakentaminen, konseptien 
omiminen, yhteinen sommittelu, säilyttäminen, konseptin luovuttaminen 
ja tarinan kertominen. Nämä käytännöt eli merkityksellistämisen tekemi-
sen tihentymät vastaavat tutkimuskysymykseen, miten muotoilija mer-
kityksellistää muotoiluprosessia? Miten hän ymmärtää toimeksiannon? 
Kuinka hän ymmärtää itsensä ja suhteensa muihin? Kuinka hän ymmär-
tää työskentelyn etenemisen?

5.4 TUTKIMUSETIIKKA
 
Tutkimusetiikalla tarkoitetaan niitä periaatteita, joilla arvioidaan tutkijan 
toimintaa. Keskeinen periaate on rehellisyys, reiluus ja se, ettei tutkimus-
kohteelle aiheudu turhaa vahinkoa (Niiniluoto 2005, 55): toiset ihmiset 
otetaan huomioon. Periaatteisiin sisältyy ”velvoite hyvän, huolellisen ja 
ammattitaitoisen tutkimuksen tekemiseen ja tutkittavien turvallisuuteen 
liittyvä arviointi, joka koskee tutkimustavan valintaa, aineiston käsittelyä 
ja julkaisemista sekä yleisesti koko tutkimusprosessia” (Hyvä tieteellinen 
käytäntö: Lapin yliopiston tutkimuseettiset ohjeet 2009, 4). ”Erityisesti 
informantteja on suojeltava kärsimykseltä, tuskalta ja muilta psyykkisil-
tä, fyysisiltä, sosiaalisilta ja emotionaalisilta haitoilta” (emt., 6), saati ta-
loudellisilta vahingoilta esimerkiksi urakehitystä haittaamalla. Yrityksen 
organisaatiossa tehtävässä tutkimuksessa tulosten julkistaminen ei saa 
paljastaa liikesalaisuuksia tai tuoda haittaa liiketoiminnalle tai yrityksen 
maineelle (emt., 8). Tutkimuseettisenä kysymyksenä voidaan nähdä myös 
tutkimukseni hyöty: miten minä, lähimmät ihmiset tutkimuksessani, yri-
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tys, rahoittaja, tieteellinen yhteisö ja suuri yleisö hyötyvät tutkimuksesta-
ni.

Etnografisessa tutkimuksessa eettiset kysymykset ovat intensiivisen 
kenttävaiheen takia erityisen tärkeitä ja joskus vaikeitakin (Henttonen 
2010, 43).  Eettisiin ongelmiin ei aina ole optimaalista ratkaisua (Gobo 
2008, 145), tutkija voi joutua valitsemaan ”oikean” ja ”oikean” väliltä 
(Goodall 2000, 158). Autoetnografiassa tutkija sulautuu helposti siihen 
yhteisöön, jossa toimii ja tekee tutkimusta. Näin hän pääsee läheltä ko-
kemaan ja seuraamaan elämää, myös sen salaisuuksineen ja epäonnis-
tumisineen (Fetterman 2010, 133). 

Tutkija vastaa siitä, mitä hän ottaa mukaan ja mitä jättää pois, miten 
sisältö on järjestetty ja analysoitu ja mitä väitteitä tutkimuksessa teh-
dään. Tutkimus on tehtävä niin, ettei tuoteta vahinkoa, riistetä tutki-
mukseen osallistuvia osapuolia sekä suojellaan yksityisyyttä ja anonymi-
teettiä tarpeen mukaan. Autoetnografista kenttävaihetta on mahdollista 
tehdä peitellysti. Tällöin tutkija, joka on tutkittavan ryhmän täysi jäsen, 
ei kerro keräävänsä aineistoa. Itse olen valinnut avoimen aineistonke-
ruustrategian. Tutkimusaikeeni on kirjattu projektisuunnitelmaamme 
ja olen kertonut tutkimuksestani aina, kun olen saanut mahdollisuuden 
kertoa projektimme tilanteesta. Olen tehnyt muistiinpanoja kannetta-
valle tietokoneelleni kokouksissa, ja videokamera on tuotu aina kulloi-
seenkin kokoushuoneeseen taltioimaan tapahtumia. Ihmiset eivät ole 
tuntuneet vierastavan kameraa. Kenellekään ei ole jäänyt epäselväksi, 
että he osallistuvat tutkimukseen. En ole havainnut, että kukaan olisi 
ollut epävarma osallistumisestaan. Minulla ei ole ollut syytä olla teke-
mättä tutkimustani avoimella strategialla, koska aineistoni ei ole jäänyt 
sen takia mistään paitsi.

Autoetnografisessa organisaation toiminnan tutkimuksessa osapuo-
liin kohdistuvat eettiset kysymykset ovat helpompia kuin etnografiassa, 
koska autoetnografiassa tutkija asettaa tarkastelun kohteeksi oman toi-
mintansa ja asettautuu alttiiksi arvostelulle – itseään kohtaan ei tarvitse 
olla samalla tavalla varovainen kuin toisia kohtaan (Uotinen 2010, 185). 

Tosin, johtuen muotoiluryhmämme paikoin tiiviistä yhdessä tekemises-
tä, itsekritiikin pärskeet voivat osua myös Mariaan ja Arttuun. Autoetno-
grafin ei tule väheksyä potentiaalista itselle aiheutettua henkilökohtaista 
tai ammatillista harmia (Tullis 2013, 256).

Suojellakseni ”kanssatutkijoiden” anonymiteettiä erisnimet kerto-
muksessani on muutettu peitenimiksi. Ihmisten etunimet ovat valittu 
niin, että ne vastaavat kunkin ikäluokan yleisimpiä nimiä. Peitenimi 
kertoo siis sukupuolen ja summittaisen iän. Arttu ja Maria ovat saaneet 
vaikuttaa omien peitenimiensä valintaan. Olen välttänyt ihmisten ulko-
näön ja pukeutumisen kuvaamista. Toimihenkilöiden tittelit pyrkivät 
kuvaamaan henkilön tehtävää, mutta eivät välttämättä vastaa senaikais-
ta nimitystä. Yrityksen nimi, toimiala ja tuotteiden konseptien kuvauk-
set ovat muunnetut. Kertomuksesta käy selville, että paikkakunnalla on 
teollisuusalue, sairaala (ainakin entinen) ja lämpövoimala.

Yritys peitenimen takana on osallistunut tutkimukseni rahoitukseen 
ja määrittelyyn osana laajempaa muotoiluprojektia. Yrityksen ja yliopis-
ton välisen sopimuksen liitteenä on projektisuunnitelma, joka nimeään 
erääksi tehtäväkseni väitöskirjatutkimuksen aiheesta konseptimuotoi-
lun luova prosessi. Väitöstilaisuuden ilmoitetaan olevan marraskuussa 
2006.

Tullisin (2013, 257) selkeä neuvo on, ettei autoetnografin tulisi esittää 
julkisesti tai julkaista mitään sellaista, mitä ei näyttäisi henkilöille jotka 
mainitaan tekstissä, vaikka olisi varmaa, etteivät nämä henkilöt koskaan 
näe tai lue tekstiä. Kirjoittaessani julkaistavaa tekstiä, tämä neuvo on ol-
lut helppo hahmottaa. Käsikirjoitukseni viimeistelyvaiheessa olen myös 
keskustellut sähköpostitse yrityksen toimitusjohtajan kanssa ja toimit-
tanut hänelle käsikirjoituksen jaettavaksi edelleen siitä kiinnostuneille 
osapuolille. Olen myös tarjoutunut esittelemään tutkimukseni tuloksia. 
Myös Maria ja Arttu, jotka eivät enää ole yrityksen palveluksessa, ovat 
saaneet mahdollisuuden lukea ja kommentoida käsikirjoitustani.

Yritysten kanssa tehtävän tutkimuksen eettisiin pohdintoihin saattaa 
liittyä kysymys siitä, miten yritys tai muu rahoittaja pyrkii suuntaamaan 
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tai rajoittamaan tutkimusasetelmaa, aineiston keruuta, tuloksia ja nii-
den julkaisemista (Eriksson & Kovalainen 2008, 67). Tutkimukseeni so-
veltaen kysymys kuulunee, miten minä, mahdollisesti tiedostamattani, 
pyrin pohtimaan tutkimustani olettamastani yrityksen intressistä. En 
kuitenkaan koe kysymystä merkittäväksi, koska tutkimuskohteenani ei 
ole yritys itsessään, vaan oma ja muotoiluryhmäni toiminta. Yritys sijait-
see tutkimuksessani yleisempänä kontekstina, jossa toimimme.

Väitökseni voisi kuvitella osallistuvan yrityksen maineen muotoutu-
miseen. Yrityksen maine on olemassa jossain muualla kuin kohteessaan, 
maine syntyy yritystä tarkastelevien mielessä. ”Maine on tarinoita, joita 
yrityksestä kerrotaan”. (Aula & Mantere 2005, 26.) Kertomukseni ja ana-
lyysini esittävät yrityksen ja sen tutkimus- ja kehityshankkeen positiivi-
sessa valossa. Muotoilutyömme näyttäytyy kohtuullisen onnistuneena 
projektina, jossa yrityksen johtoryhmä toimii aktiivisesti. Kertomuksella 
on onnellinen loppu.

Tutkimus on tehtävä niin, ettei se vaikeuta tulevaisuuden etnografien 
mahdollisuuksia tehdä tutkimusta (Neyland 2008). Tutkijan tulee pitää 
antamansa lupaukset (Gobo 2008, 143) liittyen esimerkiksi anonymi-
teettiin. Ohjeena on myös se, että aineiston anonyymisointia tulee tehdä 
mahdollisimman vähän, jolloin turvataan mahdollisuus käyttää aineistoa 
myöhemmissä tutkimuksissa (Kuula 2006, 214). Toistaiseksi se aineisto, 
jossa anonymiteetti ei toteudu – tiedostot, valokuvat, videot, luonnokset 
ja dokumentit – ovat hallussani. Aineistoni mahdollinen myöhempi sijoi-
tuspaikka on Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston yhteydessä toimi-
va teollisen muotoilun arkisto FIDA (Finnish Industrial Design Archives). 
Tällöin tutkimusaineiston käytölle voidaan asettaa rajoituksia, kuten, että 
niitä luovutetaan vain tieteelliseen tutkimukseen. Aineistostani voi myö-
hemmin löytyä ”käyttämättömiä” osia tai sitä voi tarkastella uudesta nä-
kökulmasta.

6KERTOMUS

”And yet, there is nothing quite like being
there in real time” (Langey & Tsoukas 2010, 12).

Tämä luku kertoo siitä kymmenen kuukauden ajanjaksosta, jolloin muo-
toiluryhmäni suunnitteli uuden oppimisympäristön tuotemalliston kon-
septin. 

Kertomus on autoetnografinen tulkinta tuosta ajasta esitettynä muu-
tamien tapahtumien kautta. Yleensä näissä tapahtumissa muotoilijat 
kohtaavat toisia tuotekehitykseen osallistuvia osapuolia. Jokaisen ta-
pahtuman kuvauksen jälkeen esitän analyyttisemman reflektioni siitä, 
miten tapahtuma näyttäytyy minulle Weickin (1995) merkityksellistämi-
sen näkökulman kautta. Miten muotoilijat luovat mielekkyyttä muotoi-
luprosessin vaiheisiin ja miten he yrittävät vaikuttaa toisten osapuolten 
ymmärryksen rakentumiseen? Reflektiot on tehty kenties vuosia muo-
toiluprojektin jälkeen tekemäni luku- ja kirjoitusvaiheen yhteydessä.

Kertomus alkaa siitä, kun muotoiluryhmä on saanut tehtävänannon 
eli muotoilubriefin suunniteltavasta tuotemallistosta. 

Kertomus päättyy, kun muotoilijat luovuttavat konseptitason suunni-
telmansa yrityksen johtoryhmälle.

KONTEKSTI JA TUTKIMUS
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6.1 APRIKOINTIA

Kun toimitusjohtaja Kalevi antaa luvan, nousen ylös ja aloitan projektini 
tilanteen esittelyn johtoryhmälle. 

Olemme Finnfix Oy:n neuvotteluhuoneessa, toimistorakennuksen 
toisessa kerroksessa. Sovimme viiden minuutin esittelystä, en tuhlaa 
enempää Finnfixin johtoryhmän kallista aikaa. Jotkut syövät vielä leipiä 
ja juovat kahvia. Olen pukeutunut ainoaan pikkutakkiini, kauluspaitaan 
ilman solmiota ja suoriin housuihin. 

Kerron mitä olemme tehneet tähän asti ja mitä tehtäviä aiomme vielä 
käynnistää: orientaatiota muotoilutehtävään, tietojen keräämistä, pro 
gradu -tutkielmien käynnistämistä ja yhteistyötä Teknillisen korkea-
koulun kanssa. Oletan, että johtoryhmässä puhumme meidän johta-
jien kesken luottamuksellisesti. Haen särmää puheeseeni. Sanon, että 
mitä tulee varsinaiseen päätehtäväämme, uuden malliston muotoiluun, 
emme ole saaneet aikaiseksi mitään. Onnistun herättämään huomiota, 
katseet nousevat, joku naureskeleekin. Tarkennan, että nyt valmistautu-
misen jälkeen, olemme valmiita luovaan vaiheeseen, seuraavana päivä-
nä aloitamme kolmipäiväisen työpajan yliopiston tiloissa.

 – Sen jälkeen ideat uusista tuotteista ovat aika pitkälle olemassa, 
sanon, mutta jatkan, että ideointivaihe kestää kokonaisuudessaan 
vuoden loppuun saakka.

Kerron, että juuri saamamme tarkennukset muotoilutehtävämme koh-
deryhmästä, 4–10-vuotiaat lapset päiväkodeissa ja kouluissa, helpotta-
vat tehtäväämme. Kerron myös, että olemme luopuneet ajatuksesta, että 
joku kertoisi meille mitä yksittäisiä tuotteita meidän tulisi suunnitella 
mallistoon. Jatkan, että meidän itse on kaivettava esiin se, mitä tuot-
teita ryhdymme muotoilemaan. Käännän esiin fläppitaulun sivun, jo-
hon ennen kokousta piirsin kuvan nousevasta spiraalista. Sanon, että 
toivon sen kuvaavan tulevaa prosessiamme, ja että toivon johtoryhmän 

osallistuvan tulevien ideoiden arviointikierroksiin. Haluan vetää johta-
jat mukaan ideointiin ja päätöksentekoon. Hankepäällikkö Mika katsoo 
spiraaliani ja nimeää minut tohtori Sykeröksi (joka on animaatiohahmo 
lastensarjassa, opin myöhemmin illalla kotona).

Sanon, että tulemme esittelemään ideoitamme koko laajan tutkimus- 
ja kehityshankkeen aloitusseminaarissa parin viikon kuluttua.

 –  Oletteko tarpeeksi perehtyneet Finnfixin tuotteisiin ja toimintata-
poihin, myyntijohtaja Susanna kysyy, – ettette tee realiteeteista irti 
olevia juttuja? 

Ajattelen, että juuri niin aiomme aloittaa – irti realiteeteista. Peräämme 
rajoituksia tehtävään ja perehdymme realiteetteihin, kyllä, mutta sitten 
kun on ideoinnin aika, yritämme unohtaa ne ja keksiä jotakin, joka ehkä 
aluksi voi tuntua epärealistiselta. Vastaan kuitenkin vain kierrellen, että 
emme itse tee käyttäjätutkimusta ja että olemme siten riippuvaisia niistä 
näkemyksistä ja tiedoista, joita saamme yrityksen ja rinnakkaisten tutki-
musprojektien ihmisiltä.

Hankepäällikkö Mika puuttuu keskusteluun kertoen mitä kaikkea 
ryhmäni on jo tehnyt ja miten osallistunut muiden tutkimusprojektien 
toimintaan: perehtynyt, selvittänyt ja haastatellut osapuolia.

 –  En pidä hyvänä, että muotoilijat tutustuisivat nykyisiin tuotteisiin 
liian läheisesti, etteivät ottaisi mallia vanhasta ja toistaisi entistä, sa-
noo myyntijohtaja Petri.

Kommentti särähtää korvassani – muotoilijalta tulisi pidättää tietoa, 
jotta hän ei suunnittelisi samaa olemassa olevaa tuotetta uudestaan! 
Kommentti aliarvioi ammattitaitoamme, se sisältää ajatuksen, jossa 
meiltä pimitetään taustatietoa ja ajatellaan, että me emme osaisi ohit-
taa totuttuja tapoja tehdä asioita ja artefakteja. Sehän on juuri sitä, mitä 
muotoilijat tekevät. 

KERTOMUS

101100



104  105

JOHDANTO                                                                                         MIELEKKYYDEN MUOTOILU                                                                                         

Toimitusjohtaja Kalevi ehdottaa, katsoen samalla tuotekehityspääl-
likkö Mattiin, että tekeillä olevat markkinointi- ja tuotekehitysstrate-
giat toimitetaan minulle. Myyntijohtaja Heikki pitää puheenvuoron 
vanhempien ja isovanhempien huomioimisesta uuden malliston suun-
nittelussa, hänen mukaansa Finnfix muuttaa uudella mallistolla koko 
oppimisympäristön käsitteen. Toimitusjohtaja Kalevi kertoo Japanissa 
näkemistään tuotteista, joissa vanhemmat oli huomioitu.

 – Markkinat ovat, kysyntä on luotava, sanoo toimitusjohtaja.

 – Mitkä ovat muotoilun lähtökohdat, kysyy markkinointipäällikkö 
Anneli.

Vastaan, että muotoilun lähtökohdat puuttuvat, toistaiseksi. Myynti-
johtaja Petri kertoo ryhmäni valmistelemasta kilpailijoiden muotoilun 
analyysistä. Hankepäällikkö Mika mainitsee minun aikaisemmin yrityk-
selle tekemäni muotoilustrategian. Olen hiljaa, en halua puhua kollegani 
kanssa yliopiston nimissä tekemästämme strategiapaperista, se paperi 
olisi parasta vain unohtaa. Toimitusjohtaja Kalevi myöntää, että heidän 
on asetettava rajauksia uuden malliston suunnittelutehtävälle ryhmäni 
työn helpottamiseksi. Hän muistuttaa tekeillä olevien strategiapaperei-
den toimittamisesta minulle.

 – Vuodenvaihteessa on lyötävä lukkoon se, mitä uudet tuotteet ovat, 
jotta muotoiluprojekti pääsee eteenpäin niiden kehittämisessä, han-
kepäällikkö Mika kertaa vielä tilanteen.

Keskustelu jatkuu vielä liittyen hankkeeseen kaavailtuun teknologiaan. 
Tuotekehityspäällikkö Matti ei ole sanonut mitään koko tähänastisen tun-
nin kestäneen kokouksen aikana, mikä tuntuu kummalliselta. Ikään kuin 
asia ei koskisi häntä. Mököttääkö Matti? Olenko tullut jostain puun takaa 
hänen reviirilleen?

Toimitusjohtaja Kalevi kiittää minua esittelystä ja määrää johtoryhmän 
kokoukseen tauon. Ihmiset työntävä tuolejaan taaksepäin noustakseen ja-
loittelemaan tai tarkistavat kommunikaattoreitaan.

Reflektio 

Pukeutumalla pikkutakkiin johtoryhmän tapaamisessa tavoittelen va-
kuuttavaa, yhteistyökykyistä ja sopeutuvaista muotoilun professorin 
imagoa liiketoimintaympäristössä, olen tuotekehityksen ammattilainen, 
projektipäällikkö, miltei johtaja itsekin. Yritän manipuloida organisaa-
tiota lavastamalla pienen kriisin, saada siten huomiota tilanteellemme, 
motivoida osallistumaan ja tarjota muille merkityksellistämisen kehyk-
siä (Drazin, Glynn & Kazanjian 1999, 298). Vähättelyllä tavoittelen myös 
uskottavuutta, rehellistä vaikutelmaa. Kun avoimesti kerron jotakin 
negatiivista, silloin positiivinen sanomani saa uskottavuutta. Yritän ra-
kentaa vertaisuutta johtajien kanssa ja vaikuttaa siihen, miten johtajat 
ymmärtävät tilanteen yhteisessä hankkeessamme.

Muotoilijat luovat itse ”muotoilukontekstin”, sen ympäristön, jossa 
työskentelevät, roolin, jonka omaksuvat, lähestymistapansa tilanteisiin, 
koalitiot, jossa työskentelevät ja tavat toimia eri osapuolten kanssa (Dorst 
2008, 10). Kertaamalla suunniteltua, itselleni tavanomaista muotoilun 
prosessia ja toimenkuvaamme, vahvistan ja tuotan sitä ympäristöä, jos-
sa muotoiluryhmäni tulee toimimaan. Se kehys (Schön 1983), jonka si-
sällä yritämme ratkoa ongelmia, on osittain itse tuottamamme. Loput 
projektista on tämän valitun prosessin tuottamien ideoiden karsimista 
ja jäljelle jääneiden ajatusten vakuuttelua hyviksi. Tämä yhä suppeam-
maksi käyvä kehys määrittää lopputulosta ja rajoittaa sitä, miten pys-
tymme hyödyntämään työn aikana tapahtuvaa oppimistamme aiheesta.

Esitän työnjaoksi seuraavaa normiratkaisua: muotoilijat kehittävät 
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vaihtoehtoja ja johtajat karsivat niitä (Boland ym. 2008, 12). Tämä on 
muotoilijan tavanomainen strategia informaation saamiseen: esittää 
ideoita ja vaatia palautetta sen sijaan, että kysyä suoraan ohjeita: luon-
nokset ovat tiedusteluja (Poltrock, Grudin, Dumais, Fidel, Bruce & Pe-
jtersen 2003, 243). Sovellamme samaa strategiaa koko projektin ajan. 
Saadessamme myöhemmin oman muotoilun mielekkyytemme johon-
kin järjestykseen, järjestämme johtajille luonnosten ja mallien esittelyjä, 
jotka vaikuttavat valintatilanteilta, mutta joiden tarkoitus on hakea sel-
laisia vihjeitä, jotka tukevat sen aikaista ymmärrystämme.

Kokouksessa sivuttiin ongelmaa, mikä on sopiva määrä muotoilijal-
le annettavaa lähtötietoa. Johto odottaa muotoilijoilta uutta ja erilaista 
näkökulmaa tuotteeseen ja ”kaiken oleellisen informaation antaminen 
saattaisi vaarantaa tämän” (Kristensen & Lojacono 2002, Kurvisen 
2004 mukaan). Muotoilijaa ei saa ohjeistaa liikaa, koska tämän ajatel-
laan ohjaavan ja jarruttavan uusien ratkaisujen löytämistä (Kurvinen 
2004, 173).

Osallistumiseni johtoryhmän kokoukseen oli pyrkimystä vaikuttaa 
muiden merkityksellistämiseen (sensegiving). Muotoilijan identiteettini 
ja aikaisemman kokemukseni perusteella yritän luoda ja antaa mielek-
kyyttä tilanteeseen rakentamalla vertaisuutta päälliköiden ja johtajien 
kesken, joihin yritän lukea itsenikin. Samalla toistan tuttua toiminnan 
mallia muotoilussa ja tuotan sitä ympäristöä, jossa tulemme toimimaan 
koko projektin ajan.

TAKAISIN LASARETTIIN

Johtoryhmä jatkaa kokoustaan, minä suuntaan takaisin tuotekehityksen 
tiloihin. Teollisuusalue on rakennettu entiselle suolle, routa on muokan-
nut teitä, pieni Renault Clioni pomppii kuopissa. Rekka hiipii vastaan. 
Alueella valmistetaan koneita ja keittiöitä, leivotaan, tehdään juustoja ja 
käsitellään lihaa. Matkalla kaupungin keskustaan näkyy peltisiä kaarihal-

leja, autokauppoja ja marketteja, lämpövoimala, jonka makea tuoksu lei-
juu syyskuun aamun lämmössä. Lasaretti on entinen terveyskeskus, jossa 
Finnfixin tuotekehitys toimii tilapäisesti. Siellä ovat myös tutkimushank-
keiden työntekijöiden työhuoneet, mukaan lukien muotoilijoiden työ-
huoneet. Vakituinen tuotekehitys, tuotekehityspäällikkö insinööreineen 
ja piirtäjineen ovat tämän 1950-luvun kivitalon toisessa kerroksessa ja 
hankkeen tutkijat ensimmäisessä kerroksessa. Tutkijoiden halutaan työs-
kentelevän yrityksen tiloissa eikä yliopistolla.

Muotoiluryhmäni odottaa kuulumisia siitä, mitä johtoryhmä on sano-
nut. Kerron ryhmäni muotoilijoille Artulle ja Marialle kokouksesta ja sen 
kulusta. Muotoilijat ovat huolissaan siitä, kenelle oikein suunnittelemme 
uutta mallistoamme: lapsille, aikuisille vai ikäihmisille.  Mikä on ensisi-
jainen kohderyhmämme, kaikki ihmiset? He näyttävät paikallislehden tä-
nään ilmestynyttä artikkelia hankkeestamme, jossa kerrotaan, että suun-
nittelemme kolmen sukupolven oppimisympäristöä.

 – Tämä saamamme uusia rajaus (4–10-vuotiaat) ei toimi kolmen su-
kupolven tavoitteen kanssa, etenkin, jos paikkana on kouluympäristö. 
Aikuiset eivät mene päiväkotiin tai kouluun, sanoo Arttu.

 –  Toinen määrää toista ja toinen toista, huokaa Maria.

Tehtävän määrittelyn avoimuus ja ristiriitaiset viestit ahdistavat meitä 
muotoilijoita. Yritän tyynnytellä heitä, sanon, että voimme nyt tuottaa ja 
esitellä tuoteideoita ja saada sitä kautta tarkempia rajauksia ja päätöksiä. 
Muuta ohjetta en osaa ryhmälleni antaa, minulla ei ole ratkaisua briefin 
ongelmaan, avoimeen ja epäselvään tilanteeseen: se kuuluu tähän vaihee-
seen ja sitä on vain siedettävä.

Jatkamme keskustelua ja päädymme nurisemaan siitä, miten työympä-
ristömme ei ole kovin innostava, se ei vastaa näkemystämme muotoilijan 
työtilasta. Ahdas, nuhjuinen, pimeä ja syrjäinen tila ei ole sellainen, johon 
mielellämme toisimme kollegoja vierailulle ja jossa esittelisimme työtäm-
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me. Meille annetut tilat kertovat tilapäisyydestä, alhaisesta statuksesta ja 
pienestä palkasta. Muotoilijoilla on jaettu pieni huone varustettuna kah-
della työasemalla. Tietokoneita jouduttiin odottamaan pari viikkoa. Töi-
hin tulemisen ja lähtemisen ajat näpytellään seurantalaitteeseen. 

Mikään ei viittaa innovatiivisuuteen, uuden oppimiseen, leikkiin ja 
muotoiluun tai esteettisesti korkealaatuiseen ympäristöön. Muotoilijoi-
den studion tulisi olla avara ja valoisa, siellä tulisi olla piirustus- ja as-
kartelupöytiä, värikyniä, viivoittimia, keskeneräisiä malleja, kaikenlaista 
mukavaa krääsää antamassa vaikutteita, seinillä luonnoksia ja kuvia. Ka-
lustetehtaan muotoilustudion tulisi sisältää designia, vähän sotkuista voi-
si olla ja lehtiä lojua siellä täällä. Alamme tehdä listaa muotoilulehdistä, 
joita voisimme tilata projektimme laskuun: Domus, Abitare, Wallpaper ja 
ID (Industrial Design).

Saamme käyttöömme yhden suuremman kokoushuoneen. Yritämme 
tehdä siitä muotoilijoiden studiota: rakennamme ison työpöydän, ostam-
me kattoon akustiikkalevyjä vaimentamaan kaikua, kiinnitämme Hallte-
xia seiniin piirustusten kiinnittämistä varten ja tilaamme projektin las-
kuun tuoleja, hyllyjä ja kaappeja. Täällä on tilaa piirtää ja täällä saa tehdä 
malleja, pöydän pintaa ei tarvitse varoa. Oveen tulee projektimme merkki, 
logo ja Staff Only -kyltti.

Muotoiluprojektimme on alkanut verkkaisesti, enkä minä ole sitä ho-
puttanut. Muotoilijat ovat tehneet harjoituksia ja analyysejä: kuvaske-
naarioita, muotokielitutkielmia, mielikuvatauluja, visuaalisia analyysejä 
kilpailijoiden tuotteista, matriiseja teknologisista ja toiminnallisista mah-
dollisuuksista, haastatelleet opettajia ja tutkijoita, seuranneet käyttäjä-
tutkimusta ja perehtyneet kirjallisuuteen. Projektille on luotu visuaalinen 
ilme, koko tutkimushankkeelle on ideoitu aivoriihessä nimi (jolla tuotetta 
myös myöhemmin markkinoidaan). Tunnelma on kuitenkin odottava – 
koska tämä homma oikein alkaa? 

Nämä analyyttiset ja visuaaliset menetelmät ovat muotoilijan normaa-
leja toimenpiteitä, jotka auttavat meitä keräämään tietoa ja kommunikoi-
maan toisten osapuolten kanssa, mutta ne eivät johda työtä eteenpäin. 

Menetelmät eivät kerro, mitä meidän pitäisi nyt tehdä. Mitä tuotteita mei-
dän tulisi suunnitella? Voimme tehdä analyysejä loputtomiin, mutta ne 
eivät auta meitä loikkaamaan seuraavaan vaiheeseen.

 – Päivää! Onko uusia ideoita, Ilmari kajauttaa ovensuusta.

Yrityksen perustaja käy satunnaisesti tuotekehityksen tiloissa ja piipahtaa 
muotoilijoidenkin huoneessa, silmäilee seinillä olevia kuvakokoelmia.

 – Mitä se sanoi? Mitä se tarkoitti, me hermoilemme keskenämme pe-
rustajan käynnin jälkeen.

Uusia ideoita ei ole, ideoiden tuottaminen ei onnistu istumalla omassa 
työpisteessä, luonnoksia on tehtynä vain muutamia, vaikka olemme pu-
huneet ryhmäni kanssa, että nyt niitä luonnoksia voisia alkaa tuottaa. 
Ehdotan muotoilijalle ominaista lähestymistä ongelman ymmärtämiseen 
ratkaisun kautta. Pitää vain alkaa piirtämään, tuottamaan luonnoksia. Ei 
ole niin väliä mitä piirtää. Ajatus tuntuu nuorista muotoilijoista hankalal-
ta.

 –  Ei voi piirtää, koska emme tiedä mitä tuotteita tulisi luonnostella, 
Arttu tuskailee. 

  – Summassa ei kannata piirtää, tuhlata paperia, koska se on turhaa, 
hukkaan menevää työtä.

Mitä tuotteita suunnitellaan, kuinka monta, minne, kenelle, mistä mate-
riaalista, mitä teknologiaan hyödyntäen, mitä toimintoja tuotteiden tulisi 
tehdä? Mitä käyttäjät tuotteilla tekevät? Tehtävänämme on uuden, tekno-
logiaa hyödyntävän, kolmelle sukupolvelle tarkoitetun oppimisympäris-
tön suunnittelu. Mitä se tarkoittaa? Mitä meidän tulisi tehdä?

Järjestän kahden päivän piirustuskurssin, jonka tavoitteena on, että 
muotoiluryhmäni piirtämät luonnokset olisivat teknisesti korkeatasoi-
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sempia. Muotoilukonsultti Jonnen vetämä piirustustyöpaja muuttuu 
kuitenkin ideointityöpajaksi, ja kaikki ovat innoissaan. Vihdoin on jota-
kin järkevää ja tuttua toimintaa. Työpajassa mietitään niitä tekemisiä ja 
oppimiskokemuksia, joista oli itse lapsena pitänyt tai jotka olivat jääneet 
mieleen. Miten niistä toiminnoista saataisiin tuotteita?

Seuraavalla viikolla aloitamme ideatyöpajan, menemme muualle, yli-
opiston tiloihin kaupungin toiselle puolelle ja alamme luonnostella yhdes-
sä. Tärkeintä on alkaa tekemään, tuottamaan ratkaisuehdotuksia, piirtä-
mään jotakin, ehkä sitten ymmärrämme ongelmaakin paremmin. Piirrä 
jotakin, katso sitä ja piirtämäsi saattaa tuottaa uuden ajatuksen. Käden, 
silmän ja aivojen kehä ruokkii itseään. Kehässä pyörimisen voi aloittaa 
mistä vain: katsomalla, ajattelemalla tai käsin piirtämällä, ei väliä. Piirtä-
minen on ajattelua käsiä käyttäen, ei tarvitse ajatella päällä, kädet ajatte-
levat. Se on ihanaa, se on parasta mitä muotoilija voi tehdä, se on flowta: 
aika ja huolet katoavat, tekeminen on nautinto.

Olen innoissani alkavasta työpajasta ja olen samoin innoissani koko 
projektista, odotan mielenkiintoista seuraavaa kahta ja puolta vuotta. 
Tehtävämme on ainutlaatuinen, ”once in a lifetime” -toimeksianto: ko-
konaan uuden malliston suunnitteleminen aivan alusta lähtien. Voidaan 
sanoa, että tavoittelemme radikaalia innovaatiota, koska uutta tuotetta 
käytetään eri tavalla kuin ennen ja koska se käyttää yritykselle ennestään 
tuntematonta teknologiaa.

 – En osaa nukkua, kun yöllä mietin, mitä kaikkea voimme tehdä, Art-
tu sanoo.

Aikaa tehtävään on hyvin, pari vuotta, mikä mahdollistaa tilaisuuden 
useampaan ideointikierrokseen ja siten uuden oppimiseen ideoinnissa. 
Saamme mahdollisuuden kehittää yrityksen muotoilukäytäntöjä ja pro-
sessia. 

Resursseja, rahaa on mukavasti, ja minulla on osittainen mahdollisuus 
päättää mihin sitä käytetään, vaikka konferenssimatkoihin tai palvelujen 

ostamiseen. Yrityksen tuotekehitys on mukana ja mukana on myös tutki-
joita kahdesta muusta tutkimusprojektista hankkimassa käyttäjätietoa. Ja 
mikä tärkeintä, Finnfix tuntuu aidosti olevan innoissaan tästä hankkeesta. 
Idea on lähtöisin perustaja Ilmarilta muutaman vuoden takaa – mitä jos 
teknologiaa yhdistettäisiin yrityksen tuotteisiin? 

Näin mielenkiintoista, laajaa, haastavaa ja hyvin resursoitua projektia ei 
minun kohdalleni ole ennen tullut. Hankkeen toiminta-ajatukseen – oppi-
misympäristön kehittämiseen – on helppo motivoitua. Hankkeelle ja ehkä-
pä tekijöillekin lienee helppo saada julkisuutta.

Reflektio

Keskustelemme toistuvasti toimeksiannostamme, muotoilubriefistä. 
Se ei kerro, mitä yksittäisiä tuotteita meidän tulisi suunnitella mal-
listoon. Muotoilijat odottavat johtajilta tarkempia määritelmiä ja sa-
manaikaisesti hakevat vihjeitä siitä mistä saavat, mitä kukin sanoo. 
Vihjeiden ristiriitaisuus huolestuttaa, briefissä on aukkoja, komento-
ketju on epäselvä, asemamme organisaatiossa on epäselvä ja tilapäi-
nen. Koulutuksessa ja aikaisemmissa kokemuksissamme briefit ovat 
olleet hyvin määriteltyjä. Selkeä brief olisi ollut vihje, jonka olisimme 
tunnistaneet hyvää muotoilutyötä tukevaksi. Nyt ristiriitainen brief 
määrittyy aikaisemman kokemuksemme perusteella ahdistavaksi. 
Systemaattisuuteen pyrkivä versiomme teknis-rationaalisesta muo-
toiluprosessista ei auta meitä nyt eteenpäin. Analyysit kerryttävät tie-
toamme ympäristöstä, mutta eivät auta meitä merkityksellistämään 
tilannetta niin, että ne laukaisisivat toimintaa. Muotoilu ei pääse 
käyntiin, tilannetta ei ymmärrä.

Tämä osittain itse luomamme paradoksi lamaannuttaa meidät 
(Luscher, Lewis & Ingram 2006, 492). Tilanne ahdistaa ryhmäni nuo-
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ria muotoilijoita. Minä tunnen samoin, mutta en ole huolissani enkä 
pidä kiirettä asian korjaamiseksi, vaan annan meidän kärvistellä tässä 
avoimessa tilanteessa. Yksilön ja ympäristön välinen suhteenhan – 
paineen – on ajateltu olevan yksi luovaan suoritukseen vaikuttava te-
kijä (Uusikylä 2012, 60). Nuoremmat muotoilijat merkityksellistävät 
tilanteen eri tavalla kuin minä, jolla on vähän enemmän kokemusta. 
He haluaisivat toimia analyyttisen ja rationaalisen päätöksenteon ja 
yleisten ohjeiden ja sääntöjen mukaan, kun taas kokeneemman (muo-
toilijan) voidaan olettaa toimivan enemmän tilanteen vaatiman holis-
tisen intuition ja tunne-elämän ohjaamana (Dreyfus & Dreyfus 1980, 
15; Lawson & Dorst 2009, 99; Perttula 2012, 146). Tämä kärvistely, 
hautominen, inkubaatio on harvinaista herkkua tuotekehityksen kii-
reisissä projekteissa. Liian aikaiset johtopäätökset rajoittavat ja sulke-
vat mahdollisuuksia liian varhain (Uusikylä 2012, 94).

Keskustelemme myös fyysisistä tiloistamme. Työympäristö on tär-
keä mielekkyyden luomiselle, koska siihen liittyvät useimmat Weickin 
(1995) merkityksellistämisen ominaisuudet ja aktiviteetit. Ottamalla 
vasaran käteemme yritämme sitoutua projektiin, rakennamme konk-
reettisesti ympäristöämme, vakuuttavuuttamme ja identiteettiämme. 
Kenties joku päivä voisimme kutsua kollegan käymään tiloissamme, 
näkyä sosiaalisesti. Julkisuus, peruuttamattomuus ja tahtominen voi-
mistavat sitoutumista, ja samalla ympäristön rakentaminen voidaan 
nähdä manipulointina (Weick 1995, 157). Kyse ei ole pelkästään sta-
tuksemme nostamisesta, vaan työtilojemme näkemisestä sosiaalisena 
käyttöliittymänä, työkaluna.

6.2 HAHMOTTELUA

Ideointityöpajan aloittaminen aamulla menee päällekkäin tuotekehityk-
sen viikkopalaverin kanssa, johon Maria ja Arttu osallistuvat. Katselen 
yliopiston kokoushuoneen ikkunasta tuulessa huojuvia mäntyjä. Kohta 

alkaa tulla lunta. Järjestelemme pöydät yhteen, teroittelen kyniä. Derwent 
Artist -värikynät ovat suosikkejani, samoin tavallinen keltainen Bic-kuu-
lakärkikynä.

 – Olet kuulemma sanonut, että me emme ole tehneet mitään tähän 
asti, Maria puuskahtaa jo ovensuusta, kun muotoilijat saapuvat kynä-
laatikot sylissään ja piirustuspaperirullat kainaloissaan.  

 – Vituttaa, koska tuotekehityksen insinöörit muutenkin ihmettelee, 
mitä me teemme ja sinä menet kertomaan, että me emme tee mitään.

Arttu ei sano mitään. Maria jatkaa, että puheeni vievät pohjan heidän 
työltään, tuotekehitykseen palaaminen ei nyt tunnu mukavalta. He ovat 
tahollaan rakentaneet suhteita yrityksen vakituisen tuotekehityksen in-
sinööreihin ja nyt viedään pohjaa tuolta heidän työltään. Maria sanoo, 
ettei pidä paikkaansa, että he eivät olisi tehneet mitään, he ovat valmis-
tautuneet huolella luovaan vaiheeseen ja valmistaneet matriisin, jota on 
tarkoitus käyttää ideoinnin lähtökohtana.

Yllätyn, minunhan se piti olla harmissani odottelusta. Kuvittelen mi-
ten hankepäällikkö Mika kovaan ääneen julistaa viikkopalaverissa, että 
Kettunen se sanoi, että te ette ole tehneet mitään, ja hekottelee sitten. 
Pahoittelen tapahtunutta ja yritän selittää, että yksittäinen lauseeni on 
erotettu asiayhteydestä, että yritin retorista provokaatiota saadakseni 
johtajien huomion tehtävämme epämääräiselle määritykselle. Maria 
vaatii yhteistä maineenpuhdistuspalaveria Mikan ja tuotekehityspääl-
likkö Matin kanssa.

Ideointi alkaa apeassa tunnelmassa. Levitämme teknologia/toiminta 
-matriisin seinälle. Piirrämme omaan tahtiimme. Maria ei puhu mitään, 
mikä on epätavallista. Kukin käy matriisia läpi ja piirtää yhdistelmien 
mieleen tuottamia tuoteideoita, toimintoja tai rakenteita. Luonnok-
set piirretään A4-kokoon, jotta ne olisi helpompi käsitellä ja arkistoida 
myöhemmin. 
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Menetelmän idea on, että jokainen luonnos esitellään muille ja ker-
rotaan mitä siinä tapahtuu. Luonnokset allekirjoitetaan ja päivätään, 
idealle annetaan mielellään jokin nimi. Menetelmä on piirtäen tehtävä 
versio Alex Osbornen 1940-luvulla mainostoimistonsa tarpeisiin kehit-
tämästä aivoriihestä: tavoitteena on saada paljon ideoita, laadulla ei ole 
väliä tässä vaiheessa. Toisen idean voi omia ja jatkaa eteenpäin. Toisen 
esittelemä idea saattaa synnyttää ajatuksen kokonaan uudesta ideasta. 
Ideat saavat olla hassuja, kritiikiltä yritetään välttyä. Tavoitteena on no-
peatahtinen ja turvallinen tunnelma, jossa voi esittää pöhkönkin idean. 
Muotoilijat ovat harjaantuneet tämän kaltaisen toimintaan, ainakin Art-
tu, joka on ollut konseptimuotoilun kurssillani opintojensa jossain vai-
heessa. Työ on intensiivistä, ideoita syntyy nopeaa tahtia.

Yritämme välttää ”realiteetteja”, ideointia rajoittavia tekijöitä, kuten 
turvallisuuteen tai rakenteisiin liittyviä oletettuja rajoituksia. Yritämme 
lähteä liikkeelle mahdollisimman puhtaalta pöydältä, ohjeinamme uusi 
määritelmä muotoilun tehtävästä, brief, sekä vinkkeinä tutkijoilta saadut 
sangen abstraktit listat toivotuista ja mielekkäistä tuotteen toiminnoista 
ja ominaisuuksista. Ei rajoituksia vielä. Saman aikaan olemme kuitenkin 
tietoisia siitä, mitä yrityksessä tehdään tällä hetkellä, mitä materiaaleja 
käytetään ja mitä kilpailijat valmistavat. Meillä on jokin kuvitelma siitä, 
mikä on realistista tälle yritykselle ja sen resursseille. Ideoimme niissä 
itse miellettyjen rajojen sisällä.

Ensimmäisenä päivänä piirrämme noin 150 luonnosta, kullakin on 
edessään pino paperia. Suurin osa ideoista koskee tavallista luokkahuo-
netta, mutta osan voi kuvitella toimivan laajemmassa ympäristössäkin. 
On kalusteita, toiminnallisia välineitä ja tietotekniikkaa sekä mediaa si-
sältäviä tuoteideoita, kuitenkin useimmiten yksittäisiä tuotteita, ei laa-
joja kokonaisuuksia.

Toisena päivänä piirrämme noin 120 luonnosta.
Kolmantena päivänä alamme jo väsyä ja kyllästyä ideointiin samalla 

tavalla ja lopetammekin jo aikaisin päivällä. Saldo on 33 luonnosta. Mat-
riisi on menettänyt tehoaan, enää uudet yhdistelmät eivät tuota ideoita 

tuotteista. Pää tuntuu tyhjältä. Olemme kuitenkin tyytyväisiä, työpaja 
on onnistunut ja luonnostelu on saatu käyntiin, jotain on saatu aikaan. 
Kaikki ovat sitä mieltä, että työskentely jossain muualla kuin työpaikalla 
on ollut hyvä ajatus. Ideointia halutaan jatkaa.

 – Työpaikalla on tietokone ja niin paljon kaikkea muuta, Arttu sa-
noo.
 
 – Vielä ei kannattaisi lopettaa ideointia, vastahan nyt päästiin käyn-
tiin.

Sovimme muotoiluryhmän kanssa, että ideointia ja luonnosten piirtä-
mistä jatketaan omissa työpisteissä seuraavien parin viikon ajan.

 – Jättäkää muu paitsi luonnostelu, sanon.

Luonnostelun ajallista tai määrällistä tavoitteiden asettamista Arttu ja 
Maria eivät pidä tarpeellisena. Ideoita tulee mitä tulee.

Sovimme kuitenkin, että yksi päivä seuraavan viikon työajasta käy-
tetään parin viikon päästä olevan hankkeen aloitusseminaarin puheen-
vuoron valmisteluun. Yrityksen sisäiseen seminaariin tulevat johtajien 
ja tuotekehityksen henkilökunnan lisäksi hankkeen eri projektien tut-
kijat. Sovimme, että minä pidän oman puheenvuoron ja Arttu ja Maria 
omansa.

 –  Esityksemme tulee olla näyttävä, koska tekijät ovat muotoilijoita, 
Maria sanoo.

Huomautan, että esitys on kertakäyttöinen ja yrityksen sisäinen. Juuri 
nyt kun olen saanut läksytyksen, en voi sanella ryhmälle, miten työtäm-
me ja ajatuksiamme esitellään muille osapuolille.

Luonnoksia ideoiduista tuotteista ei esitellä tulevassa seminaarissa. 
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Päätämme, että on liian aikaista näyttää varhaisessa kehitysvaiheessa 
olevia luonnoksia, ideoita on paljon ja niitä ei ole vielä karsittu tai arvi-
oitu. 

Lopulta Arttu ja Maria käyttävät viikon näyttävän PowerPoint-esityk-
sen tekoon siitä, mitä muotoilijat ovat tehneet tähän asti, mitä aikovat 
syksyn aikana tehdä ja miten ymmärtävät briefin tällä hetkellä.

Reflektio

Muotoiluprojektimme on ikään kuin muotoiluosasto Finnfixin tuote-
kehityksen organisaatiossa. On kuitenkin epäselvää, mitä muotoilija 
tekee. Tähänastiset suorituksemme ovat ennennäkemättömiä tässä 
yrityksessä, sen menneisyydestä ei löydy selitystä sille, miksi olemme 
puuhailleet ”niitä näitä”: rakentaneet työtilojamme, kehitelleet hank-
keen nimeä ja visuaalista ilmettä ja haastatelleet eri osapuolia ja lu-
keneet kirjoja. Olemme tehneet skenarioita, matriiseja, analyysejä ja 
muotokielitauluja, eli olemme yrittäneet käyttää niitä työkaluja, jotka 
on meille opetettu ja joita olemme opintojemme ja työkokemustem-
me aikana käyttäneet. Toimistamme takaisin heijastuneet vihjeet ovat 
ristiriidassa identiteettimme ja kokemustemme kanssa (Weick 2001b, 
465).

Arttu ja Maria ovat tahoillaan yrittäneet rakentaa vertaisuutta tuo-
tekehityksen ihmisten kanssa. Nyt heidät on nolattu tuotekehityksen 
viikkopalaverissa. Heidän rakenteilla oleva ammatti-identiteettinsä, 
tähän mennessä saavutettu vakuuttavuutensa ja tehokkuutensa kuva 
on heidän mielestään romutettu vakituisten työntekijöiden silmissä. 
Ei ihme, että he ovat vihaisia minulle – hyvä johtaja ei toimi näin. 
Oletus siitä, että muotoiluryhmän vetäjä toimii samaan suuntaa kuin 
muu ryhmä, vahingoittuu ja vetäjä tuntuu vähemmän luotettavalta, 

vähemmän turvalliselta ja vieraammalta (Weick ym. 2005, 418).
Luovan työn aloittamisen muna vai kana -paradoksi ja sen tuoma 

lamaantuminen ei hellitä analysoimalla tilannetta. Paradoksin ym-
märtäminen ja tutkailu eivät ratkaise ongelmia, vaan ennemminkin 
avaavat uusia mahdollisuuksia ja kipinöivät jopa vielä suurempaa mo-
nimutkaisuutta (Luscher ym. 2006, 491). Lähestymme tehtävää siis 
ratkaisulähtöisesti: ideoimme ja piirrämme satoja ratkaisuja, tai ai-
nakin alustavia ehdotuksia. Mitä enemmän luonnoksia, sitä parempi. 
Toimimme niin kuin minä olen tottunut lähestymään muotoiluongel-
maa, tavalla, jonka olen omaksunut omissa opinnoissani, harjoittelus-
sa ja töissä ja jota itse olen opettanut (esim. Kettunen 2000).

Yritämme siis samanaikaisesti toimia lineaarisen rationaalisen 
mallin mukaan, edetä analyysin kautta synteesiin ja samaan aikaan 
toimimme muotoilijamaisesti ja bricolagen tapaan. Emme tiedosta 
ristiriitaa käytäntöjen erilaisessa filosofiassa, vaan tulkitsemme vai-
keuden olevan itse ongelman määrittelyssä tai omassa osaamisessam-
me.

Kertomuksessa kuvaan ajatusta ideointiprosessista luovana irtiot-
tona realiteeteista, jossa annettu brief laitetaan syrjään hetkeksi ja 
kehitetään ”villejä” ideoita. Emme kuitenkaan tiedosta sitä yhteisesti 
itse rakentamaamme kehystä, joka määrää sen, millaisia ideoita otak-
summe haluttavan ja otettavan vastaan ja mitä otaksumme yrityksen 
pystyvän kehittämään ja viemän markkinoille. Rajoitamme itse omaa 
ratkaisuavaruuttamme, mutta emme aivan tajua sitä tai osaa nimetä 
näitä rajoituksia, koska tässä vaiheessa niitä pitäisi juuri välttää.

Brief antaa hyvin vähän selvään lausuttuja rajoituksia, joten raken-
namme tämän kehyksen perustuen identiteettiimme, aikaisempiin 
kokemuksiimme, jo tuotettuun ympäristöön – mukaan lukien yri-
tyksen aikaisemmat tuotteet ja tuotannon nykyiset mahdollisuudet, 
uskottavaan tarinaan lähitulevaisuudesta ja ennen kaikkea niihin vih-
jeisiin, joita poimimme toimiessamme muiden osapuolten kanssa.

Muotoilu kuvataan monesti ennakkoharkintana, joka johtaa johon-
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kin tarkoitukseen (Weick 2004b, 74).  Mekin kuvittelemme lähteväm-
me liikkeelle ”puhtaalta pöydältä” ja realiteeteista välittämättä, mutta 
työskennellessämme emme näe sitä, että molemmat edellä mainitut 
tilat ovat mahdottomia merkityksellistämisen näkökulmasta katsot-
tuna. Alut ja loput kuitenkin harvinaisia, yleisimpiä ovat keskikohdat 
(ibid. 74). Muotoilun merkityksellistäminen on jatkuva prosessi ja al-
kanut jo kauan ennen ideointityöpajaamme. ”Pöydällä” on jatkuvasti 
kaikennäköistä roinaa, jota emme välttämättä itse havaitse. Roina on 
aikaisemmissa tavoissamme ajatella ja toimia sekä niistä rakentunees-
sa identiteetissä, joka suuntaa meitä hakemaan tietynlaisia vihjeitä 
ympäristöstä, joiden perusteella tilanne merkityksellistetään. Raken-
namme automaattisesti päättelyä ja oletuksia toisten eleiden, ilmeiden, 
puheiden ja taustatietämyksemme varaan ja koemme havaitsevamme 
toisten mieliä (Ylikoski & Kokkonen 2009, 247). Huomioimme täten 
ne vihjeet ja faktat, jotka sopivat meidän osaamiseemme, identiteet-
tiimme ja omaan etuumme.

Merkityksellistämisen sosiaalinen ominaisuus tulee esiin siinä, mi-
ten ”vapaasti” ideoidessamme tiedämme, että toimintamme on suh-
teessa myös niihin, jotka eivät ole juuri nyt fyysisesti paikalla (Weick 
1995, 39). Työpajan edetessä ymmärryksemme siitä, millaisia ideoita 
kannattaa esittää, yhtenäistyy koko ajan keskinäisen vuorovaikutuk-
semme kautta ja suuntaa toimintaamme: kannustus tai ajatuksen lai-
naaminen eteenpäin rohkaisee, luonnoksen jääminen kommentitta tai 
vain pieni kulmakarvan kohotus voi jäädyttää jonkun orastavan idun.

Samanaikaisesti kun yhteinen mielekkyyden luominen vahvistuu 
toiminnan kautta ja luonnoksia piirtämällä tuottamamme kokonais-
kuva tilanteesta järjestäytyy, alkaa ideoiden syntymisen tiheys ja mää-
rä vähetä, kunnes lopahtaa kokonaan. Motivaatio aivoriihen jatkami-
seen häviää. Ideoita ei synny enää, koska olemme merkityksellistäneet 
tilanteen tämän kehyksen osalta ja saaneet sen järjestykseen. Ideointia 
ei kannata enää jatkaa. Mielekkyyden löytyminen lopettaa ideoinnin.

Muotoiluryhmämme tarmo kohdistuu nyt seminaariesityksen te-

koon. Koska yrityksessä ei aikaisemmin ole ollut muotoiluosastoa, me 
käytämme paljon aikaa selittämällä itsellemme ja muille, mitä muo-
toilu on. Muotoilijat yrittävät saada toisten tunnustusta ja löytää paik-
kansa tuotekehityksen organisaatiossa, jotta he pystyisivät vaikutta-
maan (Keinonen 2008, 35).

Projektin aikana, rationaalisen muotoiluprosessin valossa ajattelin, 
että seminaariesitykseen käytetty aika on pois varsinaiselta ”oikealta”, 
tuottavalta työltä eli luonnosten piirtämiseltä ja sisällön kehittämisel-
tä. Selittäminen, julkisivun ylläpito vie voimavaroja sisällön tuotta-
miselta, jonka johdosta tarvitaan lisää selittämistä (Pepinsky, Riner, 
Moll & Weick 1966, Weickin 2009, 13 mukaan). Mutta jos muotoi-
lua ajatellaan merkityksellistämisenä, niin kaikki toiminta näyttäytyy 
sellaisena prosessina, jossa me muotoilijat merkityksellistämme toi-
mintaamme, yhteistyötä ja tehtävänantoa, briefiä. Samalla muut osa-
puolet merkityksellistävät omaan toimintaansa, meidän toimintaa ja 
yhteistyötämme. Peitetyöksi ajattelemani esityksen tekeminen on osa 
prosessia, joka kuuluu kokonaisuuteen. Lopputulosta ja prosessia ei 
voi erottaa toisistaan.

ALOITUSSEMINAARI

Lokakuun lopussa on hankkeen aloitusseminaari. Ammattikorkea-
koulun auditorio tulee puolilleen Finnfixin väkeä: johtajat, markkinoin-
nin ja tuotekehityksen vakituinen henkilökunta sekä hankkeen tutkijat 
ja muotoilijat ovat paikalla. Ihmisiä istuu harvakseen ensimmäisillä 
penkkiriveillä, edessäni on vain hankepäällikkö Mika ja myyntijohtaja 
Susanna. Rivit tiivistyvät mentäessä kohti seminaaritilan takaosaa. Toi-
mitusjohtaja Kalevi avaa seminaarin ja puhuu Finnfixin tavoitteista ja 
niiden toteutumisen tulevista hyödyistä. Hankepäällikkö, myyntijohta-
jat, markkinointipäällikkö puhuvat hankkeen teknologisista mahdolli-
suuksista, alan tulevaisuuden näkymistä ja liiketoiminnan näkymistä 
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sekä viestinnän mahdollisuuksista.
Kahvien jälkeen on meidän muotoilijoiden vuoro. Arttu ja Maria esit-

televät muotoiluprojektin työtapoja ja tulevaa prosessia: tuotehakua, 
konseptimuotoilua ja tuotemuotoilua, kuten olemme tulevat vaiheet ni-
menneet. Tuotehaun aikana mietitään, mitä tuotteita aletaan muotoilla. 
Keinoina tähän ovat muotoiluanalyysit, haastattelut, matriisit, luon-
nostelu ja kirjallinen ideointi, skenaarioiden rakentaminen, historiikit, 
bencmarking ja gradujen teettäminen projektissa. Muotoilijat selittävät 
mitä olemme tehneet, kertaavat mennyttä ja suunniteltua prosessia, 
mutta eivät vielä esitä luonnoksia, kuten oli sovittu. Luonnostelu on vie-
lä kesken.

Arttu ja Maria kertovat, että ensin tuotetaan satoja ideoita, joista sit-
ten valitaan parhaimmat. Niistä tehdään sitten kirjalliset kuvaukset, 
jotka toimivat seuraavan tuotekehitysvaiheen, konseptimuotoilun läh-
tökohtina. Muotoilijat jatkavat tulevan prosessin selittämistä: konsepti-
muotoilun vaiheen aikana ideoista kehitetään viimeisteltyjä konsepteja, 
joista tehdään tietokonemallinnukset ja pienoismallit sekä mahdollisesti 
hahmomallit luonnolliseen kokoon. Tämän jälkeen yrityksen vakituinen 
tuotekehitys tulee mukaan tuotemuotoilun vaiheeseen. Siinä vaiheessa 
konsepteista suunniteltaisiin valmiit tuotteet.

Omassa puheenvuorossani kertaan muotoilubriefin sellaisena kuin 
se on meille annettu: kymmenen tuotteen mallisto, joka on teknologiaa 
hyödyntävä ennenäkemätön oppimisympäristö eri-ikäisille. Asiakkaina 
olisi julkinen sektori kotimaassa ja Euroopassa. Loppukäyttäjät olisi-
vat 4–10-vuotiaat, mutta tuotteita voisivat käyttää myös vanhemmat ja 
isovanhemmat yhdessä lasten kanssa. Toiminta, muoto, rakenne, ma-
teriaali ja malliston brändi olisivat uusia. Systeemi olisi mahdollisesti 
jossakin suhteessa modulaarinen, itsenäisistä osista koostuva, kuten 
yrityksen useimmat aikaisemmat tuotteet. Malliston liikevaihto olisi 
seitsemän vuoden päästä kymmenen miljoonaa euroa. Se ei olisi pois 
olemassa olevien tuotteiden liikevaihdosta.

Kerron huomioni siitä, että malliston sisällöllisen kehittämisen vas-

tuu on siirtynyt meidän muotoilijoiden harteille ja että alun perin piti 
määritellä yhdessä, mitä tuotteita suunnitellaan ja mitä niiden toivotaan 
tekevän. Toimitusjohtaja Kalevi vastaa tähän, että sisällön määrittelyn 
on suurelta osalta tultava yrityksen markkinoinnista ja muista rinnak-
kaisista tutkimusprojekteista. Muotoilijoiden rooli olisi tulkita annettua 
tietoa ja muuttaa se materiaalisiksi artefakteiksi, uusien tuotteiden kon-
septeiksi.

Useat johtoryhmän jäsenet ottavat kantaa malliston modulaarisuu-
teen. Siinä nähdään etuja, mutta sitä ei pidetty välttämättömänä, koska 
modulaarisuuden ajateltiin rajoittavan tuotteen muotoilua. Seminaarin 
iltapäivä menee ryhmätyössä, sen purkamisessa ja hankkeen projektien 
kasvatustieteen ja liikuntatieteen tutkijoiden suunnitelmien esittelyssä.

Marraskuussa pidämme toisen kolmipäiväisen ideointityöpajan yli-
opistolla. Kuluneen kuukauden aikana ideoita on piirretty vain muuta-
mia. Muut tehtävät ovat vieneet aikamme. Työpaja sujuu edellisen mal-
liin – piirrämme idealuonnoksia nopeaan tahtiin, jokainen idea omalle 
A4-paperille. Ideoita syntyy jo verkkaisempaa tahtia, on vaikea keksiä 
enää mitään uutta. Seinälle uudelleen ripustettu matriisi on lakannut 
toimimasta inspiraation antajana. Selailen mekaniikan käsikirjaa, josko 
sieltä saisi virikkeitä. Toisena päivänä piirtämisen tahti hiljenee yhä, yh-
teiselle pöydälle kertyy rutistettuja paperipalloja, huokaillaan, rupatel-
laan enemmän, istutaan katsomassa mäntyjä lumipyryssä. Uusia ideoita 
syntyy harvemmin ja ne ovat kovemman pinnistämisen takana, helpot 
ideat ovat jo piirretty. Luova yrittäminen väsyttää – ajatus seisoo. Kol-
mantena päivänä lopetamme aikaisin. 

Koko työpajan tulos on 120 ideaa, vähemmän kuin edellisen työpajan 
ensimmäisen päivän tulos. Kaiken kaikkiaan meillä on kasassa nyt noin 
kuudensadan luonnoksen ideapino. Monet luonnokset ovat päällekkäi-
siä, kuvaavat lähes samaa ideaa. Miten löydämme näiden joukosta ne 
hyvät ideat?
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Reflektio

Muotoilijat Arttu ja Maria eivät esityksessään puhu tuotteesta, vaan 
prosessista, toimenkuvista ja asemista organisaatiossa. He kertovat ta-
rinaa siitä, mitä olemme tehneet ja mitä tulemme tekemään ja rakenta-
vat siten identiteettiään, hakevat vakuuttavuutta, vahvistavat ja tuotta-
vat sitä ympäristöä, johon olemme jo alkaneet asettua. Samanaikaisesti 
muotoilijat luovat mielekkyyttä muotoiluprosessiin ja vaikuttavat mui-
den mielekkyyden luomiseen. Meillä on tarve selittää sitä, mitä muo-
toilija tekee ja kertoa, että olemme olleet ahkeria, vaikka tekemisemme 
muiden silmissä voivat oudoksuttaa.

Vakuuttavuus on keskeinen avain siihen, että muut näkisivät toi-
mintamme järkevänä, paikkansapitävyys on toisarvoista (Helms Mills 
2003, 169). Tarinamme tulee olla uskottava suhteessa meneillään ole-
vaan käsitykseen tilanteesta yrityksessä ja tutkimushankkeessa. Siksi 
emme esitä sisältöä, tuoteideoita, emme pidä niitä vielä vakuuttavina. 
Helms Millsiä (2003, 169) mukaillen muotoilu on uskottavaa, kun se 
koskettaa nykyistä ilmapiiriä ja on muun tiedon kanssa samassa linjas-
sa vahvistaen sitä. Se myös vähentää moniselitteisyyttä, tarjoaa paik-
kansapitävältä näyttävää dataa sekä potentiaalisesti jännittävää tulevai-
suutta. Tarina on terveellinen, jos se pitää asiat (muotoilun) liikkeellä, ja 
jos tämä toiminta luo uutta tietoa sekä mahdollisuuksia dialogiin, neu-
votteluun ja suostutteluun. Näin tarina rikastaa sen tajuamista, mitä on 
tekeillä (Weick ym. 2005, 415). Tarinan kertominen on läheisesti sidok-
sissa siihen, miten muotoilija ymmärtää sen mitä tekee, ja miten hän on 
suhteessa toisiin, tunnistaa mahdollisuuksiaan ja kartuttaa kokemuksi-
aan (ks. Johansson 2004, 285). Tarinaa kerrataan ja kehitetään uudes-
taan ja uudestaan. Tarina on merkityksellistämisen väline: identiteetin 
rakentamista, vakuuttavuuden rakentamista ja toimimista ympäristöä 
tuottavasti. Ilman tarinaa tilanteen merkityksellistäminen ei onnistu, 
tilanne ei vaan käy järkeen (Colville, Brown & Pye 2011, 8).

Omassa puheenvuorossani merkityksellistän jälleen muotoilub-

riefia. En kritisoi sitä enkä arvioi sen toteuttamiskelpoisuutta. En ole 
kiinnostunut siitä, onko tehtävä, johon sitoudun, ylipäätään mahdol-
lista suorittaa. Kyse ei ole siitä, pitääkö brief paikkaansa, vaan onko se 
vakuuttava kuvaus halutusta tilanteesta.

Muotoilija siis ottaa mahdollisesti mahdottoman tehtävän suoritet-
tavakseen. Kyse ei ole epärealistisesta todellisuuskäsityksestä tai steve-
jobs-maisesta todellisuuden vääristämisestä tai itsensä yliarvioimises-
ta (Isaacson 2011) vaan positiivisesta illuusiosta (Kivivuori 2003, 137, 
Haybron 2010, 232). Oletus siitä, että pystyy tekemään jotakin sellaista, 
mitä ei ole ennen tehty, kuuluu muotoilijan identiteettiin, ja voi olla jos-
kus hyödyllinen. Realistinen päätöksenteko ei ole oleellista, vaan nyt on 
laitettava sellainen toimintavaihe päälle, jolla epärealistiset omia kykyjä 
ja mahdollisuuksia koskevat luulot antavat ”potkua” tekemiseen (Kivi-
vuori 2003, 139). Ollakseen luova ja tuottava työssään, muotoilijan po-
sitiivinen asenne helpottaa tehokkaiden ja nopeiden ongelmanratkai-
sustrategioiden käyttöä (Taylor & Armor 1996, 884). Muotoilija sulkee 
”realiteetit” mielestään pystyäkseen toimimaan, samoin kuin korkeus-
hyppääjä tekee ennen viimeistä, epärealistiseksi osoittautuvaa yritystä.

Muotoilijan positiivinen asenne on mahdollinen, koska muotoilu-
prosessin alkuvaiheessa vastuu konseptin teknisestä toteutuksesta ei 
paina muotoilijan hartioita, ainakaan vielä. Muotoilijan oletus on, että 
joku toinen ottaa päävastuun tuotteen jatkokehityksestä. Jos minun 
olisi suunniteltava ja toteutettava tuote loppuun saakka ja sitoutuisin 
siihen työhön, olisin varmasti huolissani tehtävänannon realistisuu-
desta. Miettisin tarkkaan, onko ongelma ratkaistavissa, eli onko sama 
ongelma onnistuttu ratkaisemaan aikaisemmin sellaisin keinoin, joita 
minäkin pystyn käyttämään. Vastuu konseptin toimivuudesta hillitsee 
holtitonta positiivista illuusiota, se vähentää riskinottoa ja omaperäisen 
ratkaisun löytymisen mahdollisuutta. Teknisen vastuun siirtäminen 
myöhemmäksi tai toisaalle mahdollistaa ennennäkemättömän tavoit-
telun.

Seminaaripuheenvuorossani yritän sysätä myös tuotteen toimin-
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nallisen sisällön löytämisen vastuuta muillekin osapuolille, haastaa 
kaikkia osallistumaan (tuottamaan uutta tietoa, ks. Nonaka 1991,102). 
Kuka määrittää sen, mikä tuotteen sisältö on, kuka tuottaa sen tiedon? 
Määrittelen muotoiluryhmän tehtävää niin, että muut tuottavat tietoa 
ja me tulkitsemme sen aineelliseksi artefaktiksi. Muut kertovat mitä 
halutaan, ja me mietimme muotoa, jolla haluttu saavutetaan. Mitä sit-
ten tämä tieto on, sitä en määrittele. Projektin tässä vaiheessa minun 
on vaikea nähdä muotoilua tiedon tuottamisena, koska vallitseva ole-
tus on, että ensin on tutkittu tieteellinen tieto ja vasta sen jälkeen tulee 
siihen perustuva tuotekonsepti. Minun on vaikea nähdä omaa toimin-
taamme tiedon tuottamisena, koska se, mitä me muotoilijat voimme 
tarjota yhteiseen ponnistukseen, on joukko hyvin subjektiivisia oival-
luksia, intuitioita ja henkilökohtaisia aavistuksia, eli jotain perin epä-
tieteellistä. Tehtävämme on kuitenkin tarjota näitä näkemyksiä orga-
nisaatiolle testattavaksi ja käytettäväksi (Nonaka 1991, 97).

Kuilu tieteellisen tiedon ja muotoilun välillä säilyy myöhemminkin 
– emme saa mielestämme sellaista tietoa, joka auttaisi meitä eteen-
päin. Kyse ei ole siitä, etteikö tutkijoiden tuottama tieto olisi pätevää, 
vaan siitä, että se koskee sitä mitä on, ei sitä, mitä voisi olla. On helppo 
nyt kuvitella, miten eri tavalla tutkijat ja muotoilijat merkityksellistivät 
projektin tilanteen. Me muotoilijat näemme eri materiaaleista kasattu-
ja esineitä, tutkijat näkevät tieteellisiä artikkeleita ja väitöskirjoja.

6.3 LUOKITTELUA JA NIMEÄMISTÄ

Marraskuun lopuilla esittelemme ideoitamme ensimmäisen kerran 
muille. Pyydämme Lasaretissa työskenteleviä tutkijoita ja insinöörejä 
tutustumaan luonnoksiimme, jotka olemme levittäneet pinoihin projek-
tihuoneemme isolle pöydälle. Luonnokset on ryhmitelty kahteenkym-
meneen pinoon niiden esittämien toimintojen mukaan. Pinon päälle lii-
maamme Post-it-lapulle kirjoitetun otsikon: lukeminen, kirjoittaminen, 

piirtäminen, laskeminen, jne. Ideoiden esittely on tähänastisen työmme 
huipennus, olemme saavuttaneet erään välietapin muotoiluprosessis-
samme.

Insinöörit ja tutkijat selailevat luonnoksia omaa tahtiaan. Emme esit-
tele luonnoksia, ne saavat tulla toimeen omillaan. Odottelemme kom-
mentteja taka-alalla. Tutkijat kehuvat vuolaasti ideoita ja niiden run-
sautta.

 –  Piirretty on!

 – Kyllä näistä oppimisympäristö kokoon saadaan.

Insinööri Tero, joka on ollut yrityksen tuotekehityksessä jo yli kymme-
nen vuotta, lupaa kerätä arkistostaan vanhoja ideoita nähtäväksemme. 
Kysymme hänen mielipidettään työtavastamme. Mitä mieltä hän on sii-
tä, että teemme paljon ideoita, luokittelua ja karsintaa.

 –  Se on ihan ok, Tero vastaa.

Muut kaksi insinööriä lehteilevät luonnokset tunnollisesti läpi, mutta 
eivät kommentoi niitä mitenkään. Sovimme, että järjestämme valintati-
laisuuden, jossa parhaina pidettyjä ideoita voidaan yhdessä valita jatko-
käsittelyyn. Teen itselleni muistiinpanon siitä, että luonnoksia pitää lait-
taa esille projektihuoneen ja käytävän seinille, jotta muut voivat seurata 
luonnostelun etenemistä ja parhaassa tapauksessa myös kommentoida 
luonnoksia.

Luonnosten esittely, ideoiden jakaminen muiden kanssa, keventää 
mieltämme. On mieluista päästä näyttämään muille, mitä olemme tä-
hän asti tehneet keskenämme. Työpajamme ovat onnistuneet, luon-
nospiirtäminen on saatu käyntiin, vaikka muotoilubrief on pysynyt yhä 
epämääräisenä. Olemme saaneet siis jotakin aikaiseksi, olemme olleet 
tuotteliaita. 
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Luonnokset on piirretty yhdentoista työpajapäivän aikana ja suurin 
osa niistä muualla kuin omassa työpisteessä. Työpaikalla luonnostelu ei 
vaan onnistu, se on nyt huomattu, että työpaikka estää luovan työn. Ih-
miset kulkevat ja puhuvat, puhelin soi, sähköpostia tulee, työpöytä on 
täynnä tavaraa – ei siinä luova piirtäminen onnistu.

Meistä tuntuu, että olemme jo luonnostelleet tarpeeksi. Ideointi kyl-
lästyttää ja uudet ajatukset ovat tiukassa. Ideoita on paljon – kuusisataa 
– ja luonnostelulle varattu aikakin alkaa olla käytetty. Vaikka vielä pin-
nistelisimme, olisi tulos todennäköisesti laiha. Haluamme siirtyä eteen-
päin prosessissa.

Arttu ja Maria alkavat nyt selata, karsia, poimia ja ryhmitellä luonnok-
sia ja saavat tehdä sitä kyllästymiseen asti. Edellinen luokittelu oli tehty 
toimintojen mukaan, nyt luokitteluun lisätään ulottuvuudeksi toteutta-
miskelpoisuus ja haluttavuus, joka on jonkinlainen intuitiivinen tajum-
me siitä, mitä muut osapuolet voisivat pitää toivottavana.  Jokainen idea 
arvioidaan. Osa hylätään saman tien kiinnostamattomina. Osa ideoista 
luokitellaan B-luokan ideoiksi. Osaa luonnoksista on vaikea ryhmitellä 
mihinkään pinoon – niitä kutsutaan irtoideoiksi.

Kaksi sataa parhaaksi arvioitua A-luokan ideaa jaetaan toimintojen 
perusteella yhteentoista alaryhmään: lukeminen, laskeminen, kirjoit-
taminen, piirtäminen, musisointi, jne. Rakenteelliset ideat ovat omana 
ryhmänään. Uskomme tässä olevan tulevan malliston siemenet. Yritäm-
me hahmottaa kokonaisuutta laajan ratkaisuehdotusten joukon kautta. 
Tunnemme olevamme paljon vartioita.

Mielestämme hyvä idea on sellainen, että tuote mahdollistaa uuden 
halutun toiminnan käyttäjälle, on yrityksen toteutettavissa ja sopii muu-
tenkin kokonaisuuteen. Hyvän idean tunnistaa siitä, että sitä haluaa itse 
lähteä kehittämään eteenpäin – tuleva prosessi lupaa mielenkiintoista 
tekemistä, ei liian vaikeita ongelmia ratkaistaviksi ja näyttävää loppu-
tulosta. Mitään kirjattuja arviointikriteerejä tai valintataulukoita emme 
käytä, toimimme intuitiivisesti siten, miltä meistä parhaalta tuntuu.

Aineksina meillä on tehtävämme muotoilubrief, keskustelut muiden 

osapuolten kanssa, oletuksemme heidän toiveistaan mukaan lukien pe-
rustajan antamat eksaktimmat viestit, näkemyksemme yrityksen histo-
riasta ja tuotannon ja markkinoinnin valmiuksista sekä näkemyksemme 
liiketoiminta-alueen ja asiakkaiden mahdollisuuksista vastaanottaa uu-
sia juttuja. Kaikille osapuolille halutaan antaa jotakin. Meillä on näkemys 
siitä, mikä on helppoa toteuttaa ja mikä vaikeampaa sekä ennen kaikkea 
näkemys siitä, mikä on meille tuttua ja helppoa. Omaperäisyys oli yksi 
tärkeä tavoite, uutta halutaan, mutta luulemme että liian uutta ei haluta. 
Tasapainoilemme omaperäisyyden ja uskottavuuden välillä. Vielä tässä 
vaiheessa voimme esittää naurettavia, ennennäkemättömiä luonnoksia, 
kunhan vain pidämme varamme, että olemme valmiit luopumaan niistä ja 
että silloin meillä on oltava tarjolla vähemmän naurettavia ja vähemmän 
ennennäkemättömiä ideoita.

Reflektio

Luonnoksia esittelemällä yritämme sitoa muita osapuolia muotoilu-
prosessin etenemiseen. Tuomalla luonnokset nähtäville vahvistamme 
oman tarinamme vakuuttavuutta, haemme muiden reaktioista vihjei-
tä siitä, että olemme oikeilla urilla. Esittelemisellä yritetään vaikuttaa 
muiden merkityksellistämiseen (sensegiving).

Luonnosten luokittelu ja nimeäminen on sinällään mielekkyyden 
luomisen aktiviteetti. Luokittelemme ja nimeämme idearyhmiä ja 
haemme siten järjestystä ja vakuuttavuutta luonnospinomme kokonai-
suudelle. Mielekkyyden luominen tapahtuu luokittelun ja kategorisoin-
nin kautta. Niillä vakautetaan kokemusten virtaa (Weick ym 2005, 411). 
Yrittäessämme tajuta tilannetta annamme luonnoksillemme nimiä ja 
kategorioita, jotka ovat tarpeeksi toimivia, jotta pääsemme eteenpäin, 
mutta kuitenkin niin kevyesti kiinnittyneitä, että voimme niitä helpos-
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ti muuttaa ja päivittää sekä palata uudestaan niiden luokitteluun (ks. 
Weick 2004a, 48). Voimme tarvittaessa luokitella luonnokset toisella-
kin tavoin. Kaikki luonnokset eivät suostu sopimaan yhtenäiseen järke-
vään kokoelmaan, mutta jätämme poikkeavuudet huomiotta – nyt on 
tarkoitus päästä eteenpäin eikä juuttua tähän.

Nämä noin 600 luonnosta ovat konkretisoituma siitä itse luomas-
tamme ympäristöstä, jonka kanssa olemme nyt ja tämän jälkeen vuo-
rovaikutuksessa. Tämän ympäristömme olemme muotoilleet identi-
teetillemme, historiallemme ja tavoitteillemme sopivaksi. Luonnosten 
karsiminen, pinoaminen ja nimeäminen ovat mielekkyyden luomista 
ja pöydällä olevat luonnospinot edustavat paikallisen järjestyksen tila-
päistä saavuttamista – projektin tavoite, tuote, on ituna jossakin tuolla 
pinossa.

Itse tuottamamme kehys koskee luonnosten sisällön lisäksi myös tu-
levaa prosessia. Omaksumamme prosessimalli esittää, että ideat ovat 
nyt tässä – työ jatkuu tästä lähtien siten, että ideoita karsitaan, niitä ei 
tuoteta lisää, koska se sekoittaisi systemaattisen prosessin. Uusia ideoi-
ta ei oikeastaan tämän jälkeen toivoteta enää tervetulleiksi. Jatkamme 
huonoja ideoita karsimalla – toivoen, että jäljelle jää muutama hyvä 
idea. Malli, johon olemme sitoutuneet, ei hyödynnä täysin sitä näke-
mystä ja oppimista, joka kasvaa työmme edetessä. Loput projektistam-
me käytämme sen todisteluun, että karsinnasta selvinneet ideat ovat 
hyviä ideoita.

YHTEISTÄ SOMMITTELUA

Joulukuun alussa järjestämme kokouksen yrityksen pääkonttorin neu-
votteluhuoneeseen. Maria on hoitanut merkinnät johtajien kalentereihin 
yrityksen sisäisessä verkossa ja lähettänyt kutsut sähköpostilla. Meillä on 
työn alla malliston yksittäisten tuotteiden toiminnot, eli se mitä toimintoja 
ja tuotteita mallistossa halutaan olevan. Tästä haluamme johtajien kanssa 

keskustella. Olemme koko syksyn pyöritelleet keskenämme ideoita ja piir-
täneet luonnoksia – mitä tuotteita lähdemme suunnittelemaan?

Olemme rajanneet vaihtoehdot 600 ideasta 75:een mielestämme par-
haaseen ideaan. Yritämme herättää keskustelua halutuista toiminnois-
ta, siitä, mitä käyttäjä tekee oppimisympäristön tuotteilla. Haluamme 
kuitenkin esittää sanallisen kuvauksen lisäksi toimintoja visuaalisella 
apuvälineellä, luonnoksella. 

Päädymme esittämään 75 toimintoa kukin omalla sarjakuvamaisella 
paperiliuskalla, jossa aktiviteetti, käyttäjä ja käyttäjän saama hyöty esi-
tetään kirjallisesti ja visuaalisesti. Mukaan piirretään luonnos käyttäjäs-
tä tekemässä jotakin jonkinlaisen laitteen tai kalusteen avulla.

Levitämme liuskat pinoihinsa neuvotteluhuoneen pöydälle ja asette-
lemme kolme kappaletta isoja, tyhjiä pahvilevyjä ikkunalaudoille nojaa-
maan. 

Kun johtajat ovat saapuneet, Maria kertoo, mitä haluamme heidän 
tekevän. Johtajien tulee yhdessä kerätä ja koota kolme vaihtoehtoista 
oppimisympäristöä annetuista liuskoista ja sijoittaa ne pahvilevyille. 
Kullakin pahvilevyllä on oma profiilinsa oppimisympäristönä. Sama 
toiminto voi toistua eri ympäristöissä, jos niin halutaan – liuskoista on 
useita kopioita.

Toimitusjohtaja saa puhelun kännykkäänsä ja poistuu neuvottelu-
huoneesta. Arttu ei jää häntä odottamaan, vaan esittelee yhden liuskan 
esimerkkinä sen sisällöstä korostaen, että visualisointi esittää toimin-
taa, ei tuotetta, vaikka siihen olisi jokin tuote tai ympäristö piirrettykin.

Johtajat käyvät töihin. Liuskojen, toimintojen poimiminen ja som-
mittelu pahvilevyihin sujuu joutuisasti. Jostakin yksityiskohdasta kes-
kustellaan, samoin modulaarisuuden eduista ja haitoista, mutta mitään 
intohimoja syntyvät oppimisympäristöt eivät herätä.

 –  Homma on nyt hyvällä mallilla, tuotekehityspäällikkö Matti sa-
noo.
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 –  Tosin yhden tuotteen suunnitteluun valmiiksi menee puoli vuotta. 
Suunnittelijoita tähän tehtävään on vain viisi.

Pahvilevyt täyttyvät liuskoista, valinnat on tehty, valmista tuntuu ole-
van. Johtajat availevat matkapuhelimiaan ja poistuvat omiin töihinsä 
eivätkä jää juttelemaan, kuten usein on tavallista. Kussakin pahvilevyssä 
on parikymmentä liuskaa. Toimitusjohtaja Kalevi palaa katsomaan ti-
lannetta ja tarkastelee pahvilevyjä.

 – Tämä oli keskeinen kokous, tässä päätettiin malliston sisältö, sa-
non toimitusjohtajalle tekeytyen totiseksi.

Pakkaamme pahvilevyt mukaamme ja poistumme omiin tiloihimme La-
sarettiin. Uskomme malliston toimintojen olevan kasassa. Nyt voimme 
tarkentaa muotoilutehtävämme toimeksiantoa.

Kahden viikon päästä olemme taas samassa neuvotteluhuoneessa. 
Nyt yrityksen toimitusjohtaja Kalevi ja perustaja Ilmarikin ovat paikal-
la. Yhdessä tutkijoiden kanssa olemme koonneet yhden malliston, jossa 
tuotteisiin viittaavia toimintoja on 20. Tämä on ehdotuksemme mallis-
ton toiminnoista. Toiminnot on esitetty sarjakuvamaisina viivapiirus-
tuksina, jossa yksi tai useampi hahmo tekee jotakin: lukee, kirjoittaa, 
piirtää jne. Tekemistä auttava väline on piirretty mahdollisimman viit-
teellisesti.

Maria ja Arttu ovat valmistelleet näyttävän 15-sivuisen Power-
point-esityksen, jossa he kertaavat tähänastiset työvaiheet ja suunni-
telman seuraavista työvaiheista aina malliston kahden vuoden päästä 
tapahtuvaan lanseeraukseen saakka. Lopuksi he esittävät dian, johon on 
koottu valikoituneet 20 tuoteideoiden perustana olevaa toimintoa ja nii-
den onnistumisen arviointiperusteet.

 –  Tässä tämä mallisto olisi. Mitä sanotte, kysyn.

Katselemme kokoelmaa.

 – Kokoelma muistuttaa valikoimaltaan vuoden 1971 tuoteluettelom-
me tuotteita. Samat tuotteet olivat jo silloin, Ilmari sanoo.

On hetki hiljaista. Arttu ja Maria selittävät, toisiaan täydentäen, että 
kuvat ja määritelmät pyrkivät kuvaamaan vain haluttuja toimintoja, ne 
eivät esitä valmiita tuotteita. Keskustelemme toiminnoista, tuotteista ja 
esitystekniikasta sekä siitä, miten nämä menevät itsellämmekin sekaisin 
puheissa ja piirustuksissa.

Toimitusjohtaja Kalevi ehdottaa, että teemme kokoelman uudestaan 
ja esitämme sen niin, että johdolla on aikaa perehtyä vaihtoehtoihin. So-
vimme asiasta. Se tarkoittaa, että palaamme askeleen taaksepäin. Suun-
taamme takaisin Lasarettiin. Meitä harmittaa. Onko kokoelma tosiaan 
sisällöltään vanhan toistoa vai olemmeko epäonnistuneet vain viestin-
nässä?

Joululoman jälkeen alkaa uusi vuosi. Ryhmäni kanssa pohdimme ti-
lannettamme, mikä se on, miten siihen päädyttiin ja miten tästä jatkai-
simme. Hankepäällikkö Mika toistaa perustajan viestiä siitä, miten yri-
tyksen mallistot ovat kehittyneet yksittäisistä tuotteista modulaarisiksi 
komplekseiksi, joten nyt ei enää kannata palata yksittäisiin tuotteisiin 
perustuviin mallistoihin.

Se, että perustaja antaa ohjeita sivusta, huolettaa meitä. Emme tiedä 
ketä uskoa, perustajaa vai johtoryhmää. Ilmarin mielipidettä on vaikea 
jättää huomioimatta, tämähän on hänen yrityksensä. Modulaarisuus ei 
itsessään ole ongelma, me suunnittelemme sitä mitä halutaan. Olisihan 
hyvä, jos jollakin olisi selkeä kuva siitä, mitä tarvitaan. Päätämme ottaa 
modulaarisuuden puheeksi johtoryhmän kanssa, kun seuraavan kerran 
tapaamme. Toimintojen valitseminen on kuitenkin se juttu, johon tar-
vitsemme apua, jotta voimme jatkaa suunnitelmamme aikataulun mu-
kaisesti tuotteiden konseptien kehittämiseen.
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 –  Taas tämä on tätä monimutkaista syheröä, kirjoitan muistiinpa-
noihini.

Olemme rakentaneet itsellemme sotkuisen tilanteen, josta on hankala 
päästä nyt pois. Tilanteessa on vaikea hahmottaa järkevää esinemaail-
man järjestystä ja samanaikaisesti on vaikea ymmärtää eri osapuolten 
ajamia näkökulmia. Aikataulun lupaama konseptien muotoilun vaihe 
tuntuu nyt houkuttelevan yksinkertaiselta ja mukavalta tekemiseltä.

Projektin ongelmanasettelun kuva on monimutkaisempi, käsittämä-
tön, siitä ei pysty piirtämään mallia. Niin sanotun päätöksen tekeminen 
aiheuttaa heti uusien ongelmien ilmaantumisen. Itse asiassa olemme 
hakemassa vain ”virallista” lupaa siirtyä seuraavaan vaiheeseen, sil-
lä käytännössä olemme jo alkaneet kehitellä konsepteja, mutta emme 
puhu siitä muille. Haluamme pysyä liikkeessä.

Vuoden ensimmäisessä kokouksessa johtajien kanssa esitämme taas 
keskustelua toimintojen kokonaisuudesta sekä malliston modulaarisuu-
den asteesta. Edellisessä kokouksessahan päädyttiin siihen, että valmis-
telemme malliston toimintojen kokoonpanoa uudestaan. Valmistimme 
ja toimitimme johtajille palapelit, jotka toivoimme heidän kokoavan 
tähän kokoukseen mennessä – joku oli sen tehnytkin. Palapelissä sen 
kokoaja liittää toimintoja esittäviä kuvia A4-ruudukkoon, joka kuvastaa 
malliston kokonaisuutta. Tehtävä on samantapainen kuin viimeksi. Tä-
män toivomme toimivan keskustelun pohjana. Toimitusjohtaja Kalevi 
suuntaa kuitenkin kokouksen keskustelun toisaalle:

 – Mistä kohtaa segmenttiä voisi löytyä aukko, johon voisimme vasta-
ta? Minkä ikäisiä lapsia asiakassegmenttiin kuuluu? Teemmekö lap-
sille esikoulupaikkaa, jossa toteutuu sosiaalisuus ja kanssakäyminen 
vai kolmen sukupolven kohtauspaikkaa, jossa kulttuuria siirretään 
nuoremmille? Missä on painopiste? Oppimisessa vai motorisessa 
kehityksessä? Mihin konsepteja ollaan tekemässä?

Keskustelu palaa asioihin, joita toivoimme jo pidetyn päätettyinä. Tä-
hän menee suurin osa kokoukseen varatusta ajasta. Palapelimme jäävät 
syrjään. Teen ehdotuksen, että seuraavassa kokouksessa teemme konk-
reettisia ehdotuksia tuotteista, esitämme ratkaisuja, jotka on täydennet-
ty myyntityöhön kelpaavilla argumenteilla. Valitsemme konseptit itse, 
oman intuitiomme pohjalta.

 – Katsotaan sitä heti, kun ensimmäinen argumentti on muodostu-
nut, sitten, kun päädytte johonkin konseptiin, Kalevi sanoo.

Palaamme Lasarettiin pohtimaan mennyttä kokousta, joka ei mennyt 
niin kuin toivoimme. Olemme allapäin, tuntuu, että menemme työssäm-
me taaksepäin.

 – Suuri ryhmä ei tiettävästi tiedä, mitä kaikkea on huomioitu ja sel-
vitetty, samoja asioita on keskusteltu ja käsitelty jo edellisessä ko-
kouksessa, Maria sanoo.

 – Emme ole tehneet ylipäätään mitään raporttia toimitusjohtajalle 
tekemisistämme, Arttu jatkaa.

–  Jatkossa teemme itse päätöksiä, jonka jälkeen ne vain esitetään, 
Maria ehdottaa.

Muotoilun opiskelija Vesa, joka on juuri liittynyt ryhmäämme, kuunte-
lee keskusteluamme.

 – Ehkä johto ei pysty tekemään haluamiamme päätöksiä, koska tar-
vittavaa tietoa ei ole saatavilla. Ongelma on kuvan lukemisessa, jo-
kainen lukee piirustuksen omalla tavallaan, Vesa sanoo.

 –  Niin kuin se tiimalasiesimerkki: aiheena oli ajan mittaaminen ja 
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meillä ideana Aikakone. Aikakonetta pidettiin hyvänä ideana. Ku-
vassa, jolla Aikakonetta esitettiin, oli kuitenkin tiimalasin kaltainen 
tuote ja se ei miellyttänyt valintaraatia, Arttu sanoo.

Tammikuun lopussa pakka on vielä auki – oppimisympäristöjen toimin-
not ovat edelleen haussa. Mitä tuotteita suunnittelemme sinne?

Olemme sommitelleet kokoelmaa jo pian kaksi kuukautta, mutta va-
likoima muuttuu miltei päivittäin – määrittelemme yhä omaa muotoi-
lubriefiämme. Tutkijoiden avustuksella olemme rajanneet mahdolliset 
toiminnot 20 alustavaan tuoteideaan.

Seuraavalla viikolla menemme tapaamaan toimitusjohtajaa hänen 
työhuoneeseensa toimistorakennukseen. Yllättäen perustaja Ilmarikin 
on läsnä, hän istuu toimitusjohtajan huoneen sohvalla. Esittelemme 
ideakortit näille kahdelle, pidämme saman esityksen kuin edellisellä vii-
kolla. Palaute on positiivista. Perustaja kehuu myyntiargumentteja sel-
keästi esitetyiksi. Toimitusjohtaja Kalevi haluaa meidän vielä täydentä-
vän esitystä liittämällä ideakorttiin lyhyen kuvauksen siitä toiminnasta, 
joka välineen avulla tehdään.

Perustaja Ilmari esittelee ja jakaa meille muilta toimialoilta olevia 
puuhuonekaluja esitteleviä esitteitä. Seuraavana päivänä hän tuo niitä 
lisää muotoilijoiden työhuoneeseen, esimerkeiksi neuvokkaasta tavasta 
käyttää puuta huonekalumateriaalina.

Seuraavan päivänä päätämme Artun ja Marian kanssa, että toimin-
tojen kokoonpano on nyt kasassa, olemme saaneet valittua malliston 
konseptikehityksen lähtökohdan. Se on nyt siinä! Kokoelma on paras 
kompromissi, jonka saamme aikaiseksi. Kuvittelemme, että siinä on jo-
takin kaikille osapuolille. Tutkijoille on muutamia pedagogisesti perus-
teltuja toimintoja, muutamia liikunnallisiakin. Osa toiminnoista sopii 
tehtäväksi yhdessä aikuisten kanssa. Suuren osan ideoista voisi kuvitella 
toimivan myös ilman teknologiaa, ”vanhanaikaisesti”, kuten alun perin 
oli yhtenä vaatimuksena. Teknologisten ratkaisujen valintojen ongel-
man olemme siirtäneet pois mielestämme toistaiseksi, vaikka Arttu tästä 

alkuperäisestä lähtökohdasta säännöllisesti muistuttaakin. Kohtaamme 
sen ongelman aikanaan.

Projektihuoneemme seinille on alkanut ilmestyä piirustuksia, mal-
liston tuotteiden muotoilukonsepteja. Ne ovat A3-kokoisia luonnoksia 
tai viimeisteltyjä esityskuvia, tehty käsin tai mallinnettu tietokoneella. 
Kukin 20 toiminnosta on sijoitettu riviin ylhäälle seinälle ja niiden alle 
luonnokset jokaisesta ratkaisuehdotuksesta. Kaikki konseptit ja tilan-
ne luonnostelussa ovat kaikkien nähtävillä, yhdellä silmäyksellä. Missä 
seinäpinta vähenee, siellä toimintoihin on tehty paljon työtä ja vapaa 
seinäpinta paljastaa vähemmälle jääneet kohteet, joihin on suunnattava 
tekemistä. Työn edetessä luonnokset muuttuvat värikkäimmiksi, suu-
remmiksi, viimeistellymmäksi. Muotoilu etenee.

Reflektio

Olen itse kuvannut briefiä edeltävää työtä tuotehauksi ja briefin jälkeis-
tä työtä konseptimuotoiluksi (Kettunen 2000, 57). Siirtyminen tuote-
hausta konseptimuotoiluun tuntuu suurelta askeleelta ja toivomme 
johtajien osallistuvan päätöksentekoon. Kertomuksessa mielekkyyden 
luominen ja antaminen kietoutuvat toisiinsa. Kokonaisuus ei ole vielä 
järjestynyt, se ei ole vielä uskottava. Yritämme luoda tilanteita, joissa 
voimme yhdessä päättäjien kanssa muotoilla kokonaisuutta. Haluam-
me johtajien osallistuvan siihen keskusteluun, mitä tuotteita tehdään 
tai ainakin siunaavan ehdotuksemme. Tavoittelemme yhteistä merki-
tyksellistämistä manipuloinnin, vakuuttelun ja sitouttamisen keinoin. 
Ilman yhteistä näkemystä konsepteillamme ei ole tulevaisuutta.

Olemme kehittäneet menetelmän, jolla johtajat voivat osallistua 
malliston kokonaisuuden muotoiluun: 75 palasta on koottava 20 pa-
lan kokonaisuus. Vaikutelmamme on kuitenkin, että palapelejämme ei 
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oteta kovin vakavasti: johtajat eivät miellä niitä ja tätä valintaa yhtä 
tärkeäksi kuin me.

Kalevi ja Ilmari eivät sattumoisin kummatkaan osallistu tähän mer-
kityksellistämisen manipulointiimme eli palapelien tekemiseen ja pa-
lauttavatkin kokoelman takaisin työstettäväksemme. Kokoelmassa ei 
ole heille tolkkua. Tunnemme epäonnistuneemme, mutta lähinnä vies-
tinnässä. Opiskelija Vesa osuu lähelle kommentillaan siitä, että jokai-
nen lukee piirustuksemme omalla tavallaan: meidän palapeleissämme 
ei ole muille paljonkaan järkeä. Loppujen lopuksi valitsemme ideois-
tamme itse ne, joista lähdetään kehittämään konsepteja. Toimimme 
tilannetta manipuloivasti. Luomme ympäristön, jota ihmiset voivat 
sitten käsittää ja käsitellä (Weick 1995, 162). Teemme kokoelman, joka 
meistä tuntuu mielekkäältä – emme pystyisi perustelemaan rationaa-
lisesti, miksi päädymme juuri tähän ratkaisuun. Tuntuu vain siltä, että 
tämä voisi olla tässä. Palapelin työstäminen on se käännekohta, jol-
loin muotoiluprosessin dynamiikka muuttuu ongelman asettelun ky-
symyksestä ongelman ratkaisun kysymykseksi. Käännekohdan jälkeen 
konteksti ja merkitykset ovat muuttuneet ja aikaisemmat tekemiset 
vaativat uutta tulkintaa (Engwall & Westling 2004). Draama ohjautuu 
kohti – ei lopullista ratkaisua, kuten Engwall ja Westling (2004, 1568) 
sanovat – vaan kohti seuraavaa tilapäistä kokemusta mielekkyyden 
löytymisestä.

Tässä vaiheessa meille mielekäs mallisto rakentuu niiden vihjeiden 
varaan, joita olemme keränneet eri osapuolilta. Mallisto on sosiaalis-
ten oletusten kompromissi, paras mahdollinen kaikkia osapuolia jo-
tenkin tyydyttävä sillisalaatti. Näitä vihjeitä ovat kokousantien lisäksi 
keskustelut käytävillä, huomautukset, vitsit, katseet ja muut eleet. 

Malliston toimintojen kokonaisuus tehdään ajatellen, että muiden, 
niidenkin, jotka eivät ole läsnä, täytyy ymmärtää, hyväksyä ja toteuttaa 
valitut ideat. Tämä järjestys syntyy omista lähtökohdistamme, taustas-
tamme ja siitä rakentuvasta identiteetistä sekä siitä, miten tulkitsem-
me sen, miten päättäjät käsittävät tilanteen. 

MODULAARINEN VAI
TUOTEKOHTAINEN RAKENNE?

Maaliskuussa kokoonnumme johtajien kanssa projektihuoneeseemme 
Lasaretissa. Seinät ovat täyttyneet luonnoksista, nyt huone jo näyttää 
muotoilijoiden työtilalta. Keittiöön on tullut uusi kahviautomaatti, sii-
tä haetaan kahvia. Maria ja Arttu ovat valmistaneet kaksi pienoismallia 
malliston perusrakenteesta: erilliset rakenteet ja modulaarinen systee-
mi. 

Pienoismallit on tehty ohuesta Kapa-levystä, joka on toiselta puolelta 
harmaata ja toiselta puolelta mustaa. Mallit on kiinnitetty kahdelle isol-
le levylle, sommiteltu kahdeksi kokonaisuudeksi, oppimisympäristöksi. 
Tuotteet ja niiden rakenteet ovat tietenkin tässä vaiheessa suunnittelua 
viitteenomaisia. Malleihin, yksittäisten tuotteiden yhteyteen on kirjoi-
tettu Post It -lapuille niiden hyviä ja huonoja puolia. Ajatuksena on, että 
tarjoamme kaksi polkua, josta nyt voimme valita, mihin suuntaan läh-
demme kulkemaan.

 – Olemme aika paljon miettineet sitä, onko rakenne modulaarinen 
järjestelmä, jossa on tasoja ja kehikoita, joihin laitteita voi yhdis-
tää, vai ovatko laitteet yksittäisiä ja irrallisia. Ei ole ollut vielä selvää 
ratkaisua siitä, kumpi se tulee olemaan. Nyt toivomme, että tässä 
palaverissa puhutaan asiasta ja jos saataisiin siihen jokin näkemys, 
niin päästäisiin jatkamaan konsepteja. On hirveän vaikea suunnitel-
la monta tuotetta, jos ei tiedä, tuleeko se modulaariseen systeemiin 
vai onko se yksittäinen tuote. Jos käyttää paljon aikaa ja vaivaa ja 
suunnittelee yksittäisiä tuotteita ja sitten päätetään, että tulee mo-
dulaarinen systeemi, niin todennäköisesti kaikki ajatukset menevät 
uusiksi, Arttu alustaa.

Maria nostaa pienoismallit alustoineen pöydälle, pöytää raivataan va-
paaksi, kahvikuppeja siirrellään. Pienoismalleja tutkaillaan.
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– Kun katsoo näitä kahta eri vaihtoehtoa ja näitä plussia ja miinuksia, 
joita olette niille esittäneet, niin kyllä uudentyyppisen oppimisympä-
ristön tulemisen symbolina minua viehättää tämä paljon enemmän 
kuin tämä, toimitusjohtaja Kalevi sanoo osoittaen modulaarista raken-
netta esittävää mallia. 

– Irrallisista tuotteita tulee hajanaisempi vaikutelma.

Myyntijohtaja Heikki tulee projektihuoneeseen, liittyy kokoukseen. Yrityk-
sen perustaja Ilmari selvittä tähänastista keskustelua veljelleen: 

 – Heksa, nyt ollaan tienhaarassa, että lähdetäänkö modulaariselle tiel-
le vai yksittäisten tuotteiden tielle. Mitä mieltä sinä olet?

Heikki miettii hetken.

 – Modulaarinen järjestelmä on perinteinen, kaikki on yhdenmukaista 
nykyaikaisessa arkkitehtuurissa, mutta tuntuu, että molempia tarvi-
taan. Tarvitaan yksittäisiä tuotteita, sellaisia, joilla päästään viiden-
sadan tai tuhannen kappaleen sarjaan. Järjestelmällä taas tehdään 
kokonaisuus. Kokonaisuus ei sovi kaikkiin kulttuureihin, samaa tyyli-
suuntaa ei välttämättä haluta Barcelonassa ja Tokiossa, Heikki sanoo.

 – Modulaarinen vai irrallisia tuotteita, Ilmari penää.

 – Modulaarinen, Heikki sanoo.

 – Kolmen sukupolven oppimispaikka ja sen teknologinen ratkaisu toi-
mii vain, jos valtaosa sen tuotteista on mukana. Se perustelee moduu-
liin perustuvan ratkaisun, jota myös myydään kokonaisuutena, koska 
idea toteutuu vain, jos suurin osa tuotteista on mukana, toimitusjoh-
taja Kalevi sanoo.

 – Minä olen modulaarisen perusratkaisun kannalla, perustaja Ilmari 
sanoo.

 – Totta kai sinne tulee irrallisia, täydentäviä tuotteita. Ja jotta sai-
simme vanhemmat ja isovanhemmat mukaan, tulee tuotteiden olla 
täysin toisenlaisia kuin totutut, jotta ennakkoluulot siitä häipyvät.

 – Minä näkisin, että tämä ei ole sataprosenttisen modulaarinen, 
vaan kaksi kolmasosa tai 75-prosenttinen modulaarinen järjestelmä 
sen takia, että siellä olisi riittävä määrä sellaisia tuotteita, joita voi-
daan panna pienempiin tiloihin ja yhdistellä ehkä joihinkin Finnfi-
xin tuotteisiin. Modulaarisuus olisi kuitenkin tärkeä, ettei mene ihan 
sillisalaatiksi, jolla ei ole kokonaista yhtenäistä ilmettä, myyntijohta-
ja Susanna sanoo.

Tartun tähän ehdotukseen:

 – Tämä 75-prosenttinen modulaarisuus olisi hyvä realistinen ehdo-
tus, koska näissä ideoissa on jo tuotteita, joita ei helposti saa mihin-
kään yhtenäiseen rakennelmaan. Yhteenvetona voisi olla, että siellä 
on jokin yhtenäinen rakenne, elementti tai struktuuri, johon kaikki 
kiinnittyy tai perustuu ja sitten siellä on muutamia irrallisia juttuja. 
Semmoinen kelpaisi lähtökohdaksi meille jatkoa varten.

Katselemme malleja hetken hiljaa.

 – Näinhän se tulee menemään, hankepäällikkö Mika sanoo. 

 – Tiettyjä ratkaisuja ei voida toteuttaa yhtenäisessä rakenteessa, tiet-
ty yhtenäisyys tulee kuitenkin olla, toinen vaihtoehto on hajanainen.

 – Tästä mallista tulee väistämättä mieleen meidän ensimmäinen ku-
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vastomme, jossa oli näitä irrallisia tuotteita, Ilmari kommentoi eril-
listen tuotteiden pienoismallia.

 – Joo, varsinkin tämä löhöilysohva! Siitä puhuttiin, että sitä ei pas-
saa esittää Ilmarille, Maria nauraa.

 – Joo, ja tämmöinen paripulpetti, Ilmari sanoo.
 – Eiväthän nämä mallit esitä muotoja, vaan tämä on tapa esittää 
asioita. En odota, että tuotteet ovat tämän mallisia ollenkaan, Susan-
na korjaa isänsä kommenttia.

Keskustelu jatkuu kepeissä merkeissä, kun pienoismalleista aletaan pu-
hua aivan kuin ne esittäisivät valmiita tuotteita ja niitä aletaan arvioida 
sellaisenaan.

 – Tuon mallin muoto viehättää, siinä on selvää uuden ajan julistus-
ta, se sopii moderniin yhteiskuntaan, siinä on piirteitä,  jotka tuovat 
esille korkeaa teknologiaa, Kalevi sanoo.

 – Eikö lanseerausta voitaisi aikaistaa parilla vuodella, Ilmari heittää.

 – Joo, kannetaan vaan tämä malli tuonne yläkertaan, että tässä on 
tämä meidän konseptimme, Arttu nauraa.

Reflektio

”Teollisen muotoilun ja suunnittelun ensimmäinen sääntö on, että 
esineen käyttötarkoituksen pitäisi määrittää sen muoto ja mate-
riaalit”, kuvaa ulkoiluvaatevalmistaja Patagonian perustaja Yvon 

Chouinard (2012, 100) vallitsevaa näkemystä muotoilusta – form 
follows function. Tämä on myös minun ja muotoiluryhmäni tapa 
tehdä muotoilua, ja niin hyvin sisäistetty, että meidän on vaikea 
hahmottaa sitä, että puhe modulaarisuudesta suunnittelun ja tuo-
tannon lähtökohtana edustaa päinvastaista tapaa toimia – function 
follows form, toiminto seuraa muotoa. Tämä on ollut yrityksen tapa 
tehdä tuotteita jo ainakin parin vuosikymmenen ajan: ensin mieti-
tään rakenne, joka on järkevä tuottaa ja sitten mietitään, mitä tällä 
rakenteella voisi tehdä.

Tämä systeemi (toiminto seuraa muotoa) on osa yrityksen joh-
toryhmän ja tuotekehityksen ihmisten aikaisempaa kokemusta ja 
identiteettiä, osa yrityksen tarinaa – tämä rakenteellinen systeemi 
on kuvattu abstrahoituna jopa yrityksen liikemerkissä. Merkityksel-
listyminen rakentuu taas päinvastaisen kautta. Kukin kokoukseen 
tullut katsoo tilannetta oman historiansa, kokemuksensa ja identi-
teettinsä kautta ja hakee esittämistämme malleista sellaisia vihjeitä, 
joiden perusteella tilanne on ymmärrettävissä.

Kaksi vaihtoehtoista malliamme polarisoi ja yksinkertaistaa 
moniulotteista tilannetta niin, että tämä varsinainen asia, suunnitte-
lun ja tuotannon perusfilosofia, jää piiloon. Malli ei tällä kertaa auta 
käsittelemään pohjimmaista kysymystä toiminnan tavoista, vaan 
jopa johtaa keskustelua harhaan – malleja aletaan arvioida esteetti-
sin perustein vaikka ongelma on toisaalla.

Kokouksessa esitetyt kommentit modulaarisen lähestymisen 
puolesta perustellaan malliston yhtenäisellä ilmeellä. Erilliset tuo-
tekohtaiset rakenteet ajatellaan epäyhtenäisenä muotoiluna. Nämä 
perustelut menevät kuitenkin varsinaisen asian vierestä, koska myös 
tuotekohtaiset rakenteet voidaan saada näyttämään yhtenäisiltä. 
Kokouksen piilevänä teemana on yrityksen tuotannollinen filosofia 
– olemme siis päättämässä tuotannollista filosofiaa epäoleellisten 
seikkojen perusteella. 

Myöhemmin vetämäni muotoiluryhmä siirtää sivuun kokoukses-
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sa puhutun tavoitteen, että kolme neljäsosaa malliston yksittäisistä 
tuotteista perustuisi yhteiseen modulaariseen rakenteeseen. Emme 
pysty enää tässä vaiheessa luopumaan form follows fuction -lähesty-
misestä, vaan jatkamme jo tällä aloittamallamme linjalla. Identiteet-
timme, koulutuksemme, historiamme, suunnitelmamme, tarinamme 
menneestä ja tulevasta, prosessimallimme ja tähän asti tuottamamme 
kehys – tilanteen merkityksellistämisemme – estää meitä vaihtamasta 
tapaamme toimia. Jos yritys aikoo valmistaa muotoilemaamme mal-
listoa, se joutuu muuttamaan tekemisensä filosofiaa.

6.4 VAKUUTTELUA

Maaliskuussa pidämme muotoiluryhmän työpajaa kolmen päivän ajan 
yhdessä pohtien, piirtäen ja askarrellenkin. Kirittäjäksi olemme pyytäneet 
muotoilijakonsultti Juhan. Työvaiheena on konseptimuotoilu eli olemme 
siirtyneet ideoista ja toimintojen määrittelyistä 20 konseptin muotoiluun. 
Oletamme, että matkan varrella muutama konsepti karsiutuu. Tavoitte-
lemme 15:ta viimeisteltyä konseptia malliston tuotteista.

Työpajan tulokset, luonnokset ja esityskuvat kiinnitetään projektihuo-
neen seinille. Muotoiluprosessimme on itse asiassa luettavissa siinä. Jos-
takin konseptista on esillä vain yksi ratkaisuehdotus: joko ehdotus on niin 
vakuuttava, ettei sille ole tuntunut tarvetta tehdä vaihtoehtoista ehdotel-
maa tai se ei ole muusta syystä kiinnostanut meitä. Voi olla, että kyseinen 
aihe on vaikea tai tylsä ja jäänyt siksi vähemmälle huomiolle.

Ajatuksemme on, että jatkossa otamme käsittelyymme viisi konseptia 
ja hiomme ne kerralla ”luovutuskuntoon”. Valmis konsepti on kuin vähän 
epäterävä valokuva tuotteesta, se esittää tuotteen hyödyn, muodon ja tek-
nologian, mutta ei kuitenkaan ole vielä valmis suunnitelma. Tuotekonsep-
ti on tulevan tuotteen teknologian, toiminnan ja muodon likimääräinen 
kuvaus, se on lyhyt kuvaus siitä, kuinka tuote tyydyttää käyttäjän tarpeet. 
Konseptin tavoitteena on, että sen perusteella voidaan tehdä päätös jat-

kokehitykseen sitoutumisesta. Luovutuskunnossa konseptin on oltava niin 
uskottava ja vakuuttava kuin mahdollista. Piirustukset tai tietokoneella 
tehdyt visualisoinnit ovat viimeisteltyjä. Ne pyrkivät valokuvan uskotta-
vuuteen ja tuotteet on esitetty positiivisesta näkökulmasta, kuvissa olevat 
ihmiset hymyilevät. Sanoma on, että ota minut, investoi tähän.

Kuukauden lopussa kutsumme johtoryhmän tutustumaan työpajan tu-
loksiin. Kevään aikana esittelemme konsepteja johtajille useita kertoja yrit-
täen aina esittää jotakin uutta kustakin konseptista siten, että joka kerta on 
jotakin tuoretta esitettävää. Yritämme muistuttaa johtoryhmää siitä, mitä 
olemme tekemässä ja yritämme varmistaa, että he ovat konseptiemme ta-
kana sitten, kun se aika tulee.

Kun kahvittelu on saatu alkuun, Maria ja Arttu nousevat esittelemään 
konsepteja ja niistä tehtyjä asetusdokumentteja. Asetusdokumentti on 
yrityksen vakituisen tuotekehityksen formaatti, jolla suunniteltava kohde 
määritellään, siis muotoilubriefiä vastaava.

– Ne (asetusdokumentit) tulevat matkan varrella muokkautumaan ja 
päivittymään. Kun konseptit annetaan tuotekehitykselle, niin jokin 
sellainen juttu siellä on mukana, Arttu sanoo.

Maria hörppää kahvia ja laittaa asetusdokumentit kiertämään kädestä kä-
teen.

– Kerromme nyt muutamista konsepteista, kaikkiin ei kannata nyt pe-
rehtyä. Jos teiltä tulee ideoita tai kommentteja, niin kommentit voi-
daan kirjoittaa Post-it-lapuille ja kiinnittää kyseiseen luonnokseen.

–”Sääkello on muokkautunut sellaiseen muotoon, jossa on pyöreä 
pohjalätkä, jossa olisi mokkuloita 12 kappaletta kuvaamaan joko kuu-
kausia tai tunteja, erivärisiä mahdollisesti. Sääkellossa olisi potenti-
aalia korkeampaan välineeseen, muuthan ovat aika matalia laitteita, 
Arttu esittelee ensimmäisen konseptin. 
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Sääkellossa voi veivata vipuja ja sillä voi tähystää. Tärkein idea välineessä 
on kuitenkin havaintojen tekeminen: laitteella voi tarkkailla lämpötilaa, 
ilmanpainetta, ilmavirran suuntaa ja nopeutta, kosteutta ja valon määrää 
sekä asemaa.

Maria jatkaa seuraavan konseptin esittelyä. Kulissilla voidaan leikkiä 
kauppaa tai nukke-teatteria, käyttäjät voivat itse suunnitella ja valmistaa 
siihen elementtejä kuten verhoja tai taustoja.

– Onko teillä ajatuksia, millainen sen kannattaisi olla, pitäisikö sen olla 
avoin seinämä vai pitääkö sen olla suljettu, Maria kysyy.

– Jos se toimisi leikkimökkinä niin, että siinä olisi jonkinlainen kate, 
perustaja Ilmari sanoo. Hän on heti valmis ideoimaan tuotetta.

– Tähän oli ajateltu rullaverhon tapaan pakasta vedettäviä maisemia 
taustaksi, mutta ne tuntuivat hankalilta, joten piirsimme tähän tan-
gon, johon voi itse halutessaan, vaikka päiväkodissa, ripustaa kankaita 
tai maisemia, Arttu sanoo.

Luokkahuoneen vieminen ulos tulee varmasti yleistymään, ainakin muissa 
kuin meidän ilmasto-olosuhteissa, kankaiden ja sen tilan muuttaminen on 
varmasti helppo ratkaisu tämän päivän kangasratkaisuilla, Heikki sanoo.

– Minusta sen monikäyttöisyyttä lisäisi, jos sitä ajateltaisiin telttana, 
leikkimökkinä, vielä lisäksi, Ilmari sanoo.

– Monesti sisustusarkkitehti haluaa itse piirtää kalusteet ja kaapit, ne 
liittyvät sisustukseen niin voimakkaasti, mutta siinä voisi olla jotain 
muunneltavuutta, ilmeen muuttamista, niin sisustusarkkitehti voi hy-
väksyä valmiin ratkaisun, kun siinä olisi jokin tekniikka, liikkuvuus. 
Paikan päällä tehtynä kalusteet ovat kalliita, Heikki sanoo.

Muita kommentteja odotellaan, niitä ei tule.

– Jee-es, Maria sanoo hetken päästä.

Hän ja Arttu siirtyvät eteenpäin projektihuoneen seinän vierustalla, jatka-
vat konseptien esittelyä.

Linnunrata on jo konstruoitavana prototyyppipajalla. Insinööri Mika 
on tehnyt siitä jo alustavat piirustukset. Konsepti on mekaanisesti haasta-
va, mutta toiminnaltaan niin selkeä ja hauska, että sitä on jo alettu kehittää 
eteenpäin. Ensimmäinen vaihe on prototyypin rakentaminen toiminnan 
kokeiluja varten.

Piirtoalustasta on kaksi versiota: toinen on varustettu nettikameralla 
ja verkkoyhteydellä ja toinen versio on ”tyhmä”. Älykkäällä Piirtoalustalla 
voi ottaa valokuvan itsestään ja suuresta piirustuksesta ja singota sen van-
hempien kännykkään tai päiväkodin sivustoille. Perusversiolla voi piirtää 
ja pyyhkiä vielä tarkemmin määrittelemättömillä välineillä suureen lasile-
vyyn.

Toimitusjohtaja Kalevi saapuu projektihuoneeseen.

– Pahoitteluni myöhästymisen johdosta, Kalevi sanoo ja istuu alas.

Härvelissä on toisiinsa liitettyjä tasoja ja pehmustettuja muotoja, joilla voi 
tasapainoilla ja istua eri tavoilla. Konsepti saa kehuja johtoryhmältä:

– Tuo on hyvä.

– Siinä on ideaa – se on valmis.

– Ylimmäinen konsepti on paras.

– Tuotantoon!
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Konsepti herättää keskustelua ja leikinlaskua sen turvallisuudesta. Kom-
mentti ”pienet onnettomuudet tai virheet voidaan hyväksyä” kirvoittaa 
keskustelijat kehittämään uutta iskulausetta yritykselle.

Fakiiripöydästä on esillä vain vähän ideoita, tyhjä tila seinällä paljastaa 
sen. Tuotteesta on vain yksi piirustus. Fakiiripöytä on tuote, jonka avulla 
voi hahmottaa muotoja pöydän läpi kulkevien tappien mukaan. Idea on 
peräisin vastaavasta lelusta.

– Nokian tutkija Jussi ehdotti semmoista edullista ratkaisua, että voi-
taisiin tehdä Fakiiripöytä, joka olisi yhteydessä toiseen samanlaiseen 
Kaliforniassa ja kun käsiä painaisi pöytään, niiden hahmo ilmestyisi 
samanlaisena Vihannissa ja käsien voiman voi tuntea, hankepäällikkö 
Mika sanoo. 

 –  Hyvin edullinen ratkaisu.

– Pitääkö siinä olla tappeja?  Voisiko se olla jokin geelimäinen matto, 
joka menee ihon mukaan, myyntijohtaja Susanna ideoi.

– Hmm… sitten siihen tulee vain kuoppa, se ei toistu enää toisella 
puolella, muotoilija Maria sanoo.

– Sitten siinä on semmoinen puhkeamisvaara, muotoilija Arttu sanoo.

Myyntijohtaja Petri kumartuu serkkunsa Susannan puoleen:

– Mukana ovat jo lapset ja isovanhemmat, nyt saisimme myös meidän 
sukupolven mukaan – geelileikkeihin.

Susanna heittää kynän pöydälle ja laittaa käsivartensa puuskaan:

– Joo, pannaan Ice Poweria!

Petri hymyilee vitsilleen vielä pitkään.

Supi-supi-karusellin periaate ja muoto on pysynyt samana pitkään, se 
voidaan antaa jo insinööreille jatkojalostukseen. Välineessä istutaan kas-
vot keskustaa kohti ja jaloilla potkitaan vauhtia keskellä olevasta kiinteäs-
tä elementistä. Elementtiin voi liittää pelejä tai leikkejä.

Muut konseptit ovat pari- tai ryhmätöitä mahdollistavia kalusteita ja 
välineitä, ilmiöiden tutkimista mahdollistavia laitteita, hienomotoriikkaa 
kehittäviä välineitä tai esitys- tai tietotekniikkaan liittyviä kalusteita tai 
laitteita. Laitteiden lisäksi olemme ideoineet tasoja, väliseiniä ja rakentei-
ta. Käytyämme läpi kaikki konseptit, muistutan aikaisemmassa katsauk-
sessa sopimastamme malliston rakenteen 75 prosentin modulaarisuuden 
periaatteesta. Keskustelu jatkuu.

Toimitusjohtaja Kalevi on jaloitellut pöydän toisessa päässä jo jonkin 
aikaa ja pistää nyt kädet taskuihinsa:

– Tässä on helppo nähdä, että on ollut uuden luomisen iloa ja riemua 
mukana paljon, kun näitä on tehty ja näitä on kiva katsoa ja jäin vain 
miettimään, että minkälaisia päätöksiä te meiltä odotatte tänään?

– Ei, tänään ei varmaan kyllä päätöksiä odoteta, me jatkamme tästä 
eteenpäin ja mietimme rakenneratkaisua ja sitten erikseen sitä ryh-
mää, joka siitä voi päättää, Maria vastaa.

– Tämä on siis informaatio siitä, mitä on tehty viime kerran jälkeen. 
Viimeksi ko-kouksessa me tehtiin linjapäätöksiä, että jatketaan siitä 
design-konseptista, kumpi se nyt olikaan? Oliko se niin että päätettiin 
katsoa nämä molemmat, Kalevi kysyy.

– No, me esitellään niitä seuraavaksi, Maria sanoo.

– Anteeksi, minä kiirehdin liikaa, Kalevi sanoo ja istuu alas.
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Maria kehottaa vielä kaikkia käymään katsomassa konsepteja ja niiden 
kehittymistä, kommentoimaan tai kirjoittamaan niihin ehdotuksia Pos-
tIt-lapuille.

Viimeisenä asiana kokouksessa on malliston muotokieli. Olemme val-
mistelleet kaksi ehdotusta: Neon ja Gallium. Kummastakin on tehty iso 
paneeli esittämään plastisia ja rakenteellisia vaihtoehtoja. Paneelissa esi-
tetään malliston tietokonevisualisointi sekä valokuvakollaasi muotokielen 
mukaisista muista tuotteista: autoista, urheiluvälineistä, arkkitehtuuris-
ta jne. Molemmat muotokielet perustuvat geometrisiin perusmuotoihin, 
käytännössä tuotannollisesti vaikeita plastisia muotoja ei ehdoteta. Neon 
käyttää pyöristettyjä muotoja ja kaarevia linjoja, häivyttää materiaalin 
tuntua, on ilmava, kevyt, sileä ja siinä on paljon yksityiskohtia. Galliumis-
sa on suorat linjat ja terävät kulmat, se on piirretty viivoittimella ja harpil-
la, se on karhea, pelkistetty, konstruktiivinen, värit vähäiset ja murretut. 
Se on kuin tehty toisen vastapuoleksi edustamaan karsittavaa vaihtoeh-
toa. Pehmeä Neon on suosikki, se valitaan. Päätös on yksimielinen.

Reflektio

Muotoilijat käyttävät suuren osan ajastaan valmistelemalla esityksiä, 
myymällä ideoitaan ja kommunikoimalla toisten osapuolten kanssa. 
On saatava aikaan yhteinen tilanteen merkityksellistäminen, jotta 
muotoilukonseptit pääsisivät prosessissa eteenpäin. Vakuutellessaan 
muita osapuolia muotoilijat räätälöivät viestiään sen mukaan, mitä 
kuvittelevat osapuolen tai asiakkaan haluavan, tämän olevan valmis 
hyväksymään ja kykeneväinen käyttämään eli tuottamaan ja myy-
mään. Osapuolten ei voida ajatella etenevän minkään sellaisen kans-
sa, joka ei merkityksellistä heille, jossa heille ei ole järkeä. (Krippen-
dorff 1989, 28.)

Piirustusten ja kuvien jatkuva esittely ja päivittäminen kaikilla va-
pailla seinäpinnoilla ovat ymmärtämisen työkaluja myös meille itsel-
lemme. Näemme yhdellä silmäyksellä kokonaisuuden ja työproses-
simme vaiheen. Onko näkymä tasapainossa? Onko aukkoja, vieläkö 
jotakin kohtaa (seinällä) täytyy työstää? PostIt-laput piirustuksissa tai 
malleissa kertovat siitä, mitkä hahmotelmat kirvoittivat keskustelua. 
Rakennamme muotoilutehtävän kehystä, identiteettiämme ja vakuut-
tavuuttamme konkreettisesti, manipuloimme tilannetta.

Esittelemme samoja ideoita uudestaan, toivomme mukaan aina 
kehittyneemmässä muodossa. Samalla vakiinnutamme tätä itse luo-
maamme ympäristöä. Ajatusta on yhä vaikeampi kyseenalaistaa, 
kun huomio kiinnittyy jo yksityiskohtiin. Joka esittelyllä konsepti 
vakiinnuttaa olemassa olonsa oikeutusta. Sen toimivuuden voi ky-
seenalaistaa vain joku, joka ei ole osallistunut ja sitoutunut yhteiseen 
prosessiimme. Ei ihme, että kuuluisa arkkitehti Frank Gehry (2004, 
21) vaatii, että henkilö, joka tekee lopullisen päätöksen suunnitelman 
toteuttamisesta, osallistuu prosessiin koko sen ajan: ”Kun päätöksen-
tekijät ovat rikoskumppaneita prosessissa, he osallistuvat muotoiluun 
kanssani”.

Edellä kuvatun kokouksen tarkoituksena ei lopulta ollut tehdä va-
lintoja tai päätöksiä, vaan informoida johtajia, kerrata ideoida, vai-
kuttaa heidät merkityksellistämisen prosessiinsa, myydä konsepteja, 
hakea hyväksyntää omalle mielekkyyden luomisen prosessillemme ja 
antaa signaaleita työn jatkamiseksi meille mieleiseen suuntaan.

Vakiintunut asetelma on se, että muotoilijat eivät ota vastuuta, he 
eivät päätä. Johtajat ovat päätöksentekijöitä, joille muotoilijat esitte-
levät vaihtoehtoisia reittejä valittaviksi.  Täten johtajat näyttäytyvät 
passiivisina, he ovat luopuneet omasta muotoilijuudestaan – tilanteen 
konstruoimisesta paremmaksi kaikille osapuolille. Valinnat, päätök-
set ovat sellaisia, että kysytään, mitä tarjottuja vaihtoehtoja voidaan 
karsia, mitä mahdollisuuksia voidaan leikata pois (Boland 2011, 536).

Kokoontumisessa johtajilta pyydetään kommentteja ja ideoita, 
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mutta kun Susanna esittää idean, Arttu tyrmää sen mahdottomana 
ja Petri lyö asian leikiksi. Susanna turhautuu, heittää kynän pöydälle. 
Ideoita ei oikeasti haluta juuri nyt, koska ne kyseenalaistavat esitetyt 
ratkaisut ja palauttavat heiveröisen saavutetun tilanteen mielekkyy-
den takaisin epämääräisyyden tilaan. 

Ideoiden tuottamisella on aikansa ja paikkansa, ja tekijänsä – me 
muotoilijat. Olemme nyt merkityksen antamisen vaiheessa, meille 
merkitys on jo löytynyt. 

Uudet ideat tarkoittaisivat tämän järjestyksen sekoittamista. Vah-
vistamme identiteettiämme ideoiden yksinoikeudellisena tuottajana.

VÄRIT POIS KUVISTA

Konseptien kehittely on hauskaa työtä. Se on muotoilijan keskeistä ydi-
nosaamista. Se on työvaiheena meille kaikkein tutuin, sillä oppilaitoksessa 
projektit keskittyvät usein konseptivaiheeseen. Siinä saa kehitellä, ideoida, 
luonnostella, rakentaa mallia ja pohtia eri vaihtoehtoja vaatimusten täyttä-
miseksi. Haluttu toiminto yhdistetään rakenteeseen, materiaaliin, muotoi-
hin, mekaniikkaan, väreihin ja grafiikkaan. Kovin tarkasti ei tarvitse miettiä 
teknisiä, taloudellisia tai käyttöön liittyviä, esimerkiksi turvallisuutta koske-
via seikkoja, niitä pohditaan sitten, kun arvioidaan, kannattaako juuri tätä 
konseptia lähteä viemään eteenpäin. Kahdenkymmenen konseptin kehitte-
ly sujuu nyt ryhmältämme hyvin, mutta malliston perusrakenteen ratkai-
sun puuttuminen painaa mieltämme.

Malliston kokonaisuuden kannalta tärkeimmät valinnat on jo tehty, se 
ympäristö, missä konsepteja kehitetään, on jo tiukasti rajattu. Jaamme yk-
sittäiset konseptit ryhmämme muotoilijoille.

Perusrakenteella on vaikutusta yksittäisiin konsepteihin ja päinvastoin, 
konseptit vaikuttavat rakenteeseen. Nyt lähestymme konsepteja yksittäisen 

oman rakenteen omaavina tuotteina, liikumme yksittäisestä tuotteesta ylei-
seen, kokonaisuuteen. Välillä yritämme pohtia mallistoa kokonaisuudesta 
kohti yksittäistä tuotetta – millainen voisi olla malliston yhtenäistävä mo-
dulaarinen rakenneperiaate?

Muotoilukonsultti Juhan sparraamana muotoilemme ja rakennamme 
pienoismallit kukin omasta perusrakenteesta. Nämä ehdotukset sisältävät 
kukin tuotemalliston perusrakenneidean, sen, miten kaikki kalusteet ja 
välineet rakennetaan muutamista samoista elementeistä. Jokainen vaihto-
ehto on mielestämme toteuttamiskelpoinen. Olemme yrittäneet pitää rea-
liteetit mielessämme – mikä on toteuttamiskelpoista tälle yritykselle, mistä 
todennäköisesti pidetään, mitä ei pysty ensi näkemältä teilaamaan mah-
dottomaksi. Materiaaleja ei ole määritelty, mutta ensivaikutelma on se, että 
kaikki vaihtoehdot voidaan valmistaa puusta. Kantavat osat ovat sen verran 
paksuja, että ne olisivat uskottavia myös puisina. Ohuemmat osat viittai-
sivat metallin käyttöön. Ainoastaan minun ehdotuksessani on metallisiksi 
ajateltuja osia. Edellisissä olimme sopineet tavoiteltavasta muotokielestä 
(Neon), joka käyttäisi pyöreitä muotoja, kaarevia linjoja, suuria pyöristyk-
siä, puhtaita värejä, sileitä pintoja ja keveyden vaikutelmaa.

Toukokuun alussa tapaamme taas kerran johtoryhmän kanssa. Paikka-
na on projektihuoneemme Lasaretissa. Kaksikymmentä konseptia, kukin 
omassa vaiheessaan, ovat esillä värillisinä esityskuvina huoneen seinillä. 
Luonnoksia tai vaihtoehtoisia ratkaisuja esitellään esityskuvien alla. Koko 
malliston konseptit ja suunnittelutyön tilanne ovat nähtävillä yhdellä sil-
mäyksellä. Konseptit ovat jo tuttuja johtajille, koska he ovat osallistuneet 
niiden valintaan ideoinnin aikaisemmissa vaiheissa. Seinänvierukset ja 
sivupöydät ovat täynnä malleja, pahvilevyjä ja käsityökaluja.  Mdf-levystä 
itse tekemämme työpöytä on uusin kalusteemme projektihuoneessa. Sitä ei 
työskennellessä tarvitse varoa, sen päällä voi vaikka leikata veitsellä pahvia. 
Valonheittimet nurkissa antavat kirkkaan valon huoneeseen, nurkassa sei-
sovan videokameran punainen valo vilkkuu. Pöydälle on katettu kahvikup-
peja, termoskannut ja kahvileivät ovat tarjolla sivupöydällä. Projektori on 
nostettu keltaisen muovilaatikon päälle ja piuhat yhdistetty kannettavaan 
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tietokoneeseen. Valkokankaaksi esitystä varten on seinälle nupeilla kiinni-
tetty valkoinen Kapa-levy. Katsauksista johtoryhmän kanssa on tullut meil-
le miltei rutiinia.

Minä toimin puheenjohtajana, keskustelu on kuitenkin vapaata. En esi-
tä kokoukselle tarkempaa aikataulua, esityslistaa tai tavoitteita. Ilmapiiri 
on epämuodollinen, leikkisä ja vitsaileva. Pukeutuminen on casual: fark-
ku- ja maripaitoja, pikkutakkeja farkkujen kanssa. Katsaus etenee rutiinin 
mukaan: kun kaikki ovat asettuneet ja saaneet kahvia eteensä, muotoilijat 
Maria ja Arttu esittelevät, seisten pöydän päädyssä, visualisointeja valmis-
tuneista viidestä konseptista jotka ovat tänään vuorossa: Piirtopöytä, Su-
pi-Supi-karuselli, Härveli, Postiboxi ja Maapallo. Esittely etenee jouhevas-
ti.

Konseptien esittelyn jälkeen pääsemme päivän toiseen asiaan – perusra-
kenteeseen. Pöytää siivotaan kahvikupeista ja sille nostetaan Artun valmis-
tama ehdotus malliston rakenneratkaisusta. Arttu esittelee mallia. Perusta-
ja Ilmari kommentoi mallia havainnollistaen omaa ajatustaan piirtäen.

Seuraavaksi minun mallini nostetaan pöydälle. Kerron siitä. Arttu selos-
taa muotoilukonsultti Juhan tekemän mallin. Viimeiseksi Maria esittelee 
oman mallinsa.

Kaikki mallit nostetaan pöydälle rinnakkain ja niitä tukevat värilliset 
A3-esityskuvat asetetaan esille. Maria ja Arttu jäävät seisomaan ison pöy-
dän päätyihin. Pyydän kommentteja, ensivaikutelmia tai mieleen tulevia 
ajatuksia.

Ilmari osoittaa minun malliani:

– Uskoisin, että nuo tasot houkuttelevat oleskelemaan. Vanhempi polvi 
tuskin menee lattialle istumaan.

– Nuokin tasot toimivat istuimina, periaatteessa, Arttu puolustaa omaa 
malliaan.

– Nimenomaan! Silloin sinne voi vanhempi mennä mukaan loukkaa-

matta jalkojaan ja olla mukana, Ilmari sanoo ja osoittaa yhä Artun mal-
lia. 

– Ja nimenomaan tuolla oli tasoja eri korkeuksilla. Mallin korkeammat 
rakenteet tuovat mieleen kirjahyllyt ja tämän päivän kalusteet.

– Kun taas tämä malli viittaa enemmän oleskeluun, sohvan tyyppisiin 
rakenteisiin, Ilmari sanoo osoittaen minun malliani.

– Tämä malli (Juhan) vaikuttaa modernimmalta, tuossa (Marian malli) 
askarruttaa se, miten nämä muodot sopivat moderniin sisustukseen, 
jonnekin aulaan ne menisivät helpostikin, mutta se on ehkä rajoittava 
tekijä, Ilmari jatkaa.

– Kun taas tämän tyyppiset olisi helposti sovellettavissa nykysisustuk-
seen, Ilmari sanoo osoittaen minun malliani.

Keskustelu jatkuu koskien tasoja ja niiden mahdollisuuksia, erilaisia omi-
naisuuksia, joita niihin voitaisiin lisätä: näyttöjä, tauluja, muistipelejä, jne. 
Ehdotuksia kohdellaan hienotunteisesti. Pyydän lisää kommentteja koski-
en muotoilua tai ensitunnelmaa. Myyntijohtaja Petri osoittaa pitävänsä mi-
nun rakennemallistani:

– Ensimmäiseksi tuosta tulee mieleen elegantti.

Markkinointipäällikkö Anneli muistuttaa, että kuukautta aikaisemmassa 
katsauksessa sovittiin yleisestä toivotusta tuotteiden muotokielestä (Neon). 
Silloin rinnakkain oli pyöreisiin muotoihin ja kaareviin linjoihin perustu-
va muotokieli ja toinen suoriin linjoihin ja geometrisiin elementteihin pe-
rustuva muotokieli (Gallum). Marian, Artun ja muotoilukonsultti Juhan 
ehdotusten rakenteet noudattavat sovittua Neon-muotoilulinjaa, kun taas 
minun ”musta lammas” ehdotukseni muistuttaa enemmän toista esitystä, 
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suoralinjaista, pelkistettyä muotokieltä.

– Minusta nämä kaksi ovat mielenkiintoisia, hankepäällikkö Mika ta-
puttaa Artun ja minun pienoismalleja. 

– Tämä on, kuten Petri sanoi, elegantti, vähän erityyppinen.

Markkinointipäällikkö Anneli esittää oman kantansa viitaten minun mal-
liini:

– Jotenkin tuosta toisesta tulee mieleen, että siinä on laajempi näke-
mys tähän koko hankekuvioon, se on enemmänkin tämmöinen kolmen 
sukupolven kohtauspaikka ja sen pohjalle jo lähtökohtaisesti pystyisi 
suunnittelemaan enemmän. Jonkinasteinen modulaarisuushan siinä 
tulee olla, jotta ensin pystyy hankkimaan pienemmän kokonaisuuden 
ja siitä sitten rakentamaan sen ison.

Hankepäällikkö Mika heilutellee kättään mallini yllä:

– Olen Annelin kanssa samaa mieltä, että tämä varmaan olisi semmoi-
nen, johon on helppo mennä, kolmen sukupolven kohtauspaikka. Siellä 
olisi paljon asioita, yksittäisiä toimintoja, joihin olisi helppo mennä ja 
käydä tekemässä ja lapsille olisi toimintaa. Silti siellä olisi semmoista 
oleskelualuetta…

Perustaja Ilmari keskeyttää:

– Tämä viittaa suoraan oleskeluun, kun taas tuo viittaa leikkiin ja silloin 
ehkä se vanhempi ikäpolvi ei sinne menisi.

Tuotekehityspäällikkö Matti on tähän asti ollut hiljaa:

– Kyllähän tuo siis kutsuu, kutsuu luokseen kaikista parhaiten aikuis-
ta. Ehkä Ilmari on siinä oikeassa, että tuolla keskellä pitäisi olla jonkin 
kalusteen tyyppinen, johon olisi helppo mennä ja siinä alkaa katsella 
ympärilleen, että mitä tässä voisi tehdä.

– Jos ajattelee kolmea sukupolvea, niin tuonne on helppo mennä, se 
on houkuttelevan näköinen, että mitäs tässä on, hankepäällikkö Mika 
sanoo.

Oli syynä perusteltu (tasot) tai sanomaton (puu materiaalina) ominaisuus 
konseptissa, sillä ei ole merkitystä. Keskustelussa ei tule esille, että saman-
laisia tasoja olisi helppo toteuttaa jokaiseen konseptiin. Samoin jää huomi-
oimatta, että jokainen konsepti on yhtälailla valmistettavissa puuta käyt-
täen. Tasoja voi rakentaa muihinkin konsepteihin, ja kaikissa voi käyttää 
puuta.

Keskustelu jatkuu koskien tasoja, muotokieltä ja tuotteen ulkonäköä. 
Tasojen yläpuolisten rakenteiden modulaarisuutta ja sopivuutta tuotteiden 
perusrakenteeksi ei paljon käsitellä.

– Hyvä! Tässä on ollut tosi hyviä kommentteja, eikö olekin, kysyn. 
Yritän pitää kokousta aikataulussa, puolitoista tuntia on jo mennyt ja 
levottomuutta on jo ilmassa. Syntyy kahdenkeskisiä keskusteluja, ran-
nekelloja vilkuillaan, matkapuhelimia tarkistetaan ja keskustellaan lou-
naalle menosta. Kokous on purkaantumassa.

– Tuli mieleen, että mehän voisimme tehdä tältä pohjalta arviointitau-
lukon, jolla katsottaisiin miten ne asettuisivat järjestykseen, sanon. Yri-
tän välttää yhteenvetoa keskustelusta.

Olen mielissäni ehdotukseni saamasta huomiosta, mutta huolestunut sii-
tä, että onko ”musta lammas” mallini syrjäyttänyt Artun ja Marian tekemät 
mallit. En ollut ajatellut kokouksen menevän näin. Arttu ja Maria ovat nou-
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dattaneet sovittua ohjeistusta muotokielestä, kun taas minä olen poikennut 
siitä.

Muotoilijat ovat olleet enimmäkseen hiljaa kokouksen aikana, kuunnel-
len ja seuraten. Videokameran käyttäjä, opiskelija Vesa huomauttaa, miten 
minun pienoismallini on yksivärinen ruskean sävyissä, kun muut ehdotuk-
set ovat värikkäitä:

– Miltä se näyttäisi, mikäli siinä olisi samat värit kuin muissa?

– Kuten Vesa sanoi, tässä on se ero, että nämä muut ovat väritettyjä ja 
tuo on tommonen ruskea, Arttu sanoo.

Vesa poimii pöydältä Artun rakenne-ehdotuksen esityskuvan, poistuu huo-
neesta ja palaa pian A3-mustavalkokopion kanssa, jonka asettaa pöydälle 
alkuperäisen värikuvan sijaan:

– Ei ole enää niin leikkisä!

Arttu tekee saman tempun kolmelle muulle esityskuvalle, käy muuttamassa 
ne mustavalkoisiksi, yrittäen neutralisoida värien vaikutusta. Touhu herät-
tää hankepäällikkö Mikan huomion muusta keskustelusta:

– Tuhositko sinä nyt kaiken leikkisyyden sieltä?

–Tuhosin, mutta muuttaako tämä nyt sitä…, Arttu sanoo.

– Ei se muuta, kun se on nyt aivolohkoihin piirtynyt, se kuva, Mika sa-
noo.

Kokouksen jälkeen jäämme puhaltelemaan paikoillemme, siivoamaan jäl-
kiä ja keräämään tavaroitamme. Kaikille on selvä, mikä ehdotus oli johta-
jien suosikki, vaikka selkeää valintaa ei lausuta ääneen. Muotoilijat tuntuvat 

tyrmistyneiltä ja pettyneiltä kokouksen kulusta. Se mitä tapahtui, on kaikil-
le selvää: minun sovittua muotokieltä noudattamaton mallini kiilasi sivus-
ta kärkeen. Perustaja valitsi sen ja muut myötäilivät. Perustelujen takana 
olivat muut kuin ääneen lausutut syyt valinnalle, epäilimme syynä olevan 
sen, että mallini väritystä myöten antoi vaikutelman puun käytöstä mate-
riaalina.

Seuraavana päivänä ryhmän pettymys on kuitenkin haihtunut ja muotoi-
lijat ovat valmiita ja innokkaita jatkamaan suunnittelua.

Reflektio

Konseptimuotoilu vastaa kokemuksiamme ja identiteettiämme muotoi-
lijana, ja on siten mieluista, mielekästä ja sopivan haastavaa. Aikaisempi 
ahdistus on tiessään ja nyt työ on nautittavaa. Vain kysymys perusra-
kenteesta mietityttää. Yritämme lähestyä ongelmaa ratkaisulähtöisesti, 
kuten muotoilijoilla on tapana (Cross 2008, 42). Ratkaisuja kehittäes-
sämme emme enää hae villejä ideoita, vaan pidämme mielessämme an-
netut rajoitukset sekä kätketysti ilmaistut viitteelliset vihjaukset. Kuten 
yksittäiset konseptit, myös rakenne-ehdotukset henkilöityvät, kukin te-
kee omaa ehdotustaan.

Itseluottamuksemme on vahvistunut, tapaamisista johtajien kans-
sa on tullut rutiinia ja hyvin he noudattavat kutsujamme. Projektihuo-
neemme alkaa vaikuttaa oikeiden muotoilijoiden työtilalta.

Pienoismallit ovat tietenkin mielekkyyden antamisen työkalu. Meille 
alkoi olla selvää, että ongelma on ratkaistavissa, ja jopa usealla toisistaan 
hiukan poikkeavalla tavalla. Nyt voidaan hakea parasta ratkaisua, kun 
tiedämme, että ongelma voidaan ratkaista (ks. Boland & Colloby 2004, 
5). Lähdimme luottavaisena kokoukseen, mutta se ei mennyt aivan ai-
komustemme mukaan. Joillakin ihmisillä organisaatiossa voi olla enem-
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män vaikutusta mielekkyyden luomiseen kuin toisilla ja ihmiset voivat 
merkityksellistää saman tapahtuman eri tavoilla (Helms Mills ym. 2010, 
189).

Merkityksellistäminen tapahtuu vuorovaikutuksessa, se on sosiaali-
nen prosessi. Ilmari tuo esille omaa merkityksellistämistään ja vaikuttaa 
muiden ymmärtämisen prosessiin.

Edellä kuvatun kokouksen juoni etenee seuraavasti: muotoilijat ovat 
valmistelleet vaihtoehtoja, joista toisten osapuolten odotetaan keskus-
televan ja tekevän suosituksia jatkokehityksestä. Dominoiva henkilö 
puhuu ensin ja antaa ensimmäisenä vastauksia ongelmiin (Anderson & 
Kilduff 2009, 500) sekä perustelee näkemyksensä. Muut osapuolet kal-
listuvat kannattamaan dominoivan persoonan näkemystä (Weinschenk 
2011, 216), ja konsepti alkaa vaikuttaa uskottavalta. Muotoilija epäilee, 
että johtajan perustelujen takana on jokin muu syy sille, miksi hän valit-
see nimenomaisen ehdotuksen. Koska muotoilija ei voi tuoda epäilyään 
sanallisesti ilmi, hän yrittää kesken kokouksen muuttamalla muotoilu-
konseptien esitysmuotoa eliminoida johtajan sanomattoman varsinai-
sen syyn esityksestä. Toiminnalla ei ole kuitenkaan vaikutusta.  

Järjestämme tilanteen, jossa esittelemme kehittämiämme vaihtoeh-
toja. Mutta oikeastaan emme haluakaan, että johtajat toimivat johtaja-
maisesti ja karsivat ehdotuksiamme (Boland ym. 2008, 12). Itse asiassa 
haemme vain tilannetta, jossa saisimme eri osapuolilta lisää sellaisia 
mielipiteitä eli havaintoja ja vihjeitä, jotka tukevat sitä, mitä teemme täs-
sä tilanteessa, jonka olemme itse luoneet. Haemme tietynlaisia vihjeitä, 
jotka tukevat syntymässä olevaa järjestystä, sitä mitä teemme, mutta toi-
set ihmiset eivät toimikaan kuten toivomme.

POMMAKKIA JA TÄYTEKAKKUA

Kesäkuun ajan viimeistelemme konseptien esityskuvia. Kokoamme kaksi 
A3-kokoista kansiota, joita voi selata ja teemme konsepteista vielä A4-ko-

koiset esitteet, jotka voi levittää kaikki esille yhtä kertaa. Esityskuvat ovat 
tietokoneavusteisesti tehtyjä viimeisteltyjä valokuvamaisia visualisoin-
teja. Valokuvanomaisuus antaa valmiin vaikutelman siitä, että kaikki 
tuotteisiin liittyvät ongelmat ovat ratkaistu.  Harjaantunut silmä erottaa 
kuitenkin, etteivät ne ole valokuvia. Visualisointeihin on lisätty tekstiä ja 
symboleita, jotka kuvaavat ja perustelevat konseptia. Kesälomien lähesty-
essä oppimisympäristön tuotekonseptit ovat valmiit, aivan aikataulussa. 
Konsepteja on 15 ja yksi ylimääräinen kaupan päälle.

Muutama päivä ennen juhannusta kutsumme johtoryhmän pääkont-
torin neuvotteluhuoneeseen. Tuomme kansioiden ja esitteiden lisäksi 
mukanamme kaksi täytekakkua ja virvoitusjuomaa, Pommakkia. Myös 
kahvia on, tietenkin. On kaunis kesäpäivä ja kaikki ovat lyhythihaisissa 
paidoissa, paitsi yrityksen perustaja Ilmari, joka pitää vaaleata pikkutak-
kia. Neuvotteluhuoneen verhot ovat auki, koska emme käytä projektoria 
ja iltapäivällä aurinko ei enää porota sisään. Toimitusjohtaja Kalevi istuu 
neuvottelupöydän päässä, Ilmari käy istumaan sivussa olevan pienen pöy-
dän ääreen. Kaunis päivä ja kermakakut antavat tunnelmaa kokoukselle  
– jotakin tässä juhlitaan.

Emme esittele konsepteja, koska ne ovat jo kaikille tuttuja. Laitamme 
kansiot ja esitteet kiertämään. Samalla, kun ihmiset selailevat niitä, Arttu 
ja Maria kertaavat mennyttä ja sitä, mitä olemme tehneet, miten pääty-
neet esittämään näitä konsepteja ja tällaista mallistoa. Olemme luottavai-
sin mielin ja ylpeitä tuloksista.

Itse kerron projektin tilanteesta, sehän jatkuu vielä puolitoista vuotta. 
Kerron tehdyistä graduista, konferensseihin lähetetyistä abstrakteista, 
oman tutkimukseni tilanteesta ja Teknillisessä korkeakoulussa teetetystä 
projektista, erään yksittäisen välineen suunnittelusta.

Käännän esille fläppitaululle kirjoittamani muotoiluprosessin kuvauk-
sen siitä millaisena se nyt tuntuu yrityksessä toimivan: ideasuunnittelu, 
konseptisuunnittelu, tekninen suunnittelu, prototyyppivaihe, testaus ja 
tuotteistus.  Prosessin kehittäminen oli yksi projektin tavoitteista. Aikai-
semmin ideointia ja konseptien tekemistä ei ollut kirjattu prosessikuvauk-
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seen, ne vain tulivat jostain.

– Ideasuunnittelu ja konseptisuunnittelu ovat nyt uusia vaiheita pro-
sessin kuvauksessa, nyt tämä alkaa muistuttaa klassista tuotekehitys-
prosessia. Nyt prosessia voidaan ruveta parantamaan, tehostamaan ja 
nopeuttamaan, sanon.

– Ideavaiheessa heräsi epäilys, että saadaanko irti sitä mitä halutaan, 
mutta kun näkee nämä, niin on vakuuttunut, että olemme oikealla 
tiellä, kun ollaan tässä vaiheessa. Nämä vaiheet ovat olleet tosi tär-
keitä ja – ehkä tämä ykkösvaihe oli sellainen, että me emme tienneet 
mitä halutaan. Lähdimme liikkeelle pohjalta, jossa ei ollut tarpeeksi 
informaatiota, toimitusjohtaja Kalevi kertoo.

– Ihmisiä on vaikea saada kiinnostumaan markkinoinnillisten omi-
naisuuksien määrittelystä, koska mitään ei vielä ole, myyntijohtaja 
Petri sanoo.

Kerron omaa tulkintaani viime syksyn ja talven tapahtumista, siitä, miten 
Maria ja Arttu ikään kuin ”luovivat” eri osapuolten vaatimusten välillä ja 
tuloksena on tällainen kompromissi. Kerron pitäväni esittämiämme kon-
septeja konservatiivisina suhteessa siihen, millaisia ajatuksia ja kuvitel-
mia meillä oli työn alussa, noin vuosi sitten. Kerron pitäväni kuitenkin 
odotettuna ja normaalina sitä, että villit ideat laimenivat realistisiksi, to-
teuttamiskelpoisiksi konsepteiksi. Kaikki osapuolet on pyritty ottamaan 
huomioon siten, että kokonaisuus kelpaisi kaikille.

– Jos meillä olisi ollut selkeämpi kuva ykkösvaiheessa, niin teillä olisi 
ollut helpompaa, Kalevi sanoo.

– Joo! Arttu ja Maria sanovat yhteen ääneen.

Maria kertaa vuoden tapahtumia, sitä, miten on päästy puhtaalta pöydältä 
näihin viiteentoista konseptiin:

– Alussa oli musta aukko, meni aikaa paljon. Haastateltiin ohjaajia, 
tutkimusryhmää, toimitusjohtajaa ja kartoitettiin, mitä halutaan. 
Muotoilukonsultti Jonne oli käymässä ja tehtiin ideasessio, että mikä 
oli lapsena hauskaa. Tehtiin matriisi, ruudukko, ideointi, on karsittu, 
jaoteltu ja puristettu kuuteenkymmeneen ideaan, joista tehtiin lius-
kat, muistattehan, puristettiin kahteenkymmeneen ideaan, joista 15 
konseptia on näissä kahdessa kansiossa, ja yksi bonuskonsepti. Viisi-
toista tuotetta on paljon!

Maria jatkaa:

– Yhteen tuotteeseen on ollut vain vähän aikaa. Muoto tulee jalostu-
maan vielä rakennesuunnitteluvaiheessa, sitä täytyy vielä miettiä. Lo-
man jälkeen on rakenteen ja tasojen suunnittelua, jotka ovat niin kuin 
ylimääräisiä tuotteita, joita on otettu. Puolet ajasta tehdään jatkoke-
hitystä ja puolet ajasta kehitetään uusia ideoita. Ulkopuoliset työpa-
jat (muotoilukonsultit Jonne ja Juha) ovat olleet hyödyllisiä ja hedel-
mällisiä siten, että pääsee ulkopuolelle omista ympyröistä. Jatkossa 
tullaan käyttämään ulkopuolisia, kun itse on niin turvonnut, jotta saa 
innostusta ja näkee ulkopuolelta, että tämä on kivaa.

Toimitusjohtaja Kalevi ei peittele tyytyväisyyttään:

– Tuotekehityksessä ollaan tulossa ihan uudelle tasolle, koska on 
katsottu myyntiargumentteja, ollaan paljon pidemmällä. On opittu 
ideasuunnittelun ja konseptisuunnittelun merkitys, prosessin loppu-
päähän on panostettu jo aiemmin viime vuosina. Ja konseptit eivät 
muistuta kenenkään kilpailijan tuotteita, ihastusta tuntien näitä kat-
selee, hyvää työtä! Mikalla (hankepäällikkö) on liian helppo homma 
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lähteä tästä eteenpäin. Erilainen muotokieli avaa ihan uudenlaiset 
markkinat, saadaan sellaisia asiakkaita, jotka ei ole ennen ostaneet, 
aika näyttää millaiset volyymit. Hyvän näköistä!

– Mikä parasta, prosessi on jalostunut, tuotekehityspäällikkö Matti 
sanoo.

Kriittisiä puheenvuoroja ei kokouksessa esitetä, ellei minun puheenvuo-
roani sellaiseksi lasketa. Kokous päättyy, jätämme kansiot jälkeemme, 
olemme suorittaneet tehtävämme, ainakin ensimmäiset vaiheet. Menem-
me kaupunkiin Rosson terassille lounaalle, hankepäällikkö Mika lupaa 
maksaa laskun. Aurinko häikäisee, porottaa päälakea, olemme tyytyväisiä.

– On hyvä lähteä lomalle, kun nyt tietää mitä tuleman pitää syksyllä, 
että mitä tehdään, Maria sanoo.

Reflektio

On tullut aika antaa eteenpäin kehittämämme konseptit. Järjestäm-
me konseptien luovutuksesta seremonian, pienen juhlan. Tuomalla 
täytekakkua manipuloimme kokoukselle tunnelman, että nyt ei ole 
päätöksenteon tai kritiikin aika, vaan odotamme ja olemme ansain-
neet kehuja ja päänsilitystä. Työ on tehty, ensimmäinen vaihe ratio-
naalisessa prosessissa on saavutettu ja muoto mallistolle on löytynyt 
– alun sekava tilanne on saavuttanut järjestyksen, mielekkään koko-
naisuuden.

Luotamme visuaalisen aineistomme vakuuttavuuteen, emme seli-
tä yksittäisiä konsepteja, vaan annamme ihmisten selailla kansioita 
ja esitteitä. Ovathan johtajat tutustuneet konsepteihin aikaisemmissa 

vaiheissa ja siten itsekin vastuussa niistä.
Sen sijaan kertaamme sitä, mitä olemme tehneet ja mitä vaiheita 

kokeneet. Kerromme tarinaa, rakennamme yhä uudestaan tekemäm-
me järkeenkäymistä retrospektiivisen katsauksen avulla. Kertomuk-
sen juoni on klassinen vaikeuksien kautta voittoon etenemisen tarina. 
Välillä työ turvotti (ei ollut tuottavaa), mutta sitten työn ”kiva” löytyi 
taas (työ oli tuottavaa). Loppu on onnellinen.

Kokouksessa Maria, minä ja Kalevi esitämme tarinoitamme, joiden 
kautta mennyt vuosi tulee mielekkääksi ajanjaksoksi. Tarinat rakenta-
vat identiteettiämme tässä organisaatiossa: tätä me muotoilijat teem-
me, näin me olemme suhteessa teihin muihin ja näin me tulemme 
jatkamaan työtämme. Marian esittämä tarina siitä, miten konseptit 
ovat syntyneet, on mielekkyyden antamisen työkalu. Tarina itsessään 
sisältää merkityksellistämisen, ja se muovaa ja välittää merkityksellis-
tämistä (Colville ym. 2011, 8). Maria määrittele samalla muotoilijan 
toimenkuvaa ja hahmottaa tulevaisuuttamme.

Toimitusjohtaja kertoo myös tarinaa. Kalevi esittää itsekriittisiä pu-
heenvuoroja siitä, ettei heillä johtajilla ole ollut tarjota peräämäämme 
”informaatiota, selkeämpää kuvaa” ja me olemme siitä samaa mieltä. 
Yleisenä näkemyksenä säilyy se, että johtajien tulisi antaa muotoili-
joille selkeä strategia, ohjeet siitä, mitä ja miten tulisi tehdä. Kukaan 
ei tuo esille näkemystä siitä, että kenelläkään ei ollut, eikä vuosi sitten 
voinut olla, näkemystä siitä, mitä tuleman pitää, että ”informaatiota” 
tulevasta ei voi olla. Mennyttä vuotta peilaavaa pohdintaa tapahtu-
neesta ei kokouksen aikana juuri tapahdu, vaan vallitseva näkemys ti-
lanteesta säilyy: johtajilla tulisi olla visio tulevaisuudesta, tarkemmin 
ajateltu analyysi tulevasta ja tulevaisuuteen sopivista tuotteista, ja me 
muotoilijat implementoisimme nuo ajatukset sitten konkreettisiksi 
tuotteiksi.

Emme kehittäneet uusia ideoita enää menneen talven ja kevään ai-
kana, vaan konseptit on luotu perustuen syksyn aikana tekemäämme 
ideointiin. Miltei jokainen kuudentoista konseptin historia voidaan 
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johtaa taaksepäin kolmeen ideatyöpajaan, yhteensä yhteentoista päi-
vään, jolloin kehitimme lähes tuhat alustavaa tuoteideaa. Alkuvai-
heen ideoita oli paljon, paljon varaa mistä valita, mutta ne perustuvat 
siihen tilanteeseen, tietoihin ja näkemyksiin, joita ei ideoiden osalta 
tarkistettu ajan kuluessa kertyneiden uusien vaikutteiden ja oppimi-
sen pohjalta. Konseptit perustuvat siis heti työn alussa tiedostaen tai 
tiedostamatta tekemiimme rajauksiin. Nämä rajaukset tietenkin si-
tovat lopputulosta, olemme siis itse tuottaneet sen ympäristön, jossa 
toimimme. Työn aikana oppiminen ei tuota uusia ideoita eikä uusia 
aloituksia.

Maria tekee vielä yhteenvetoa siitä, miten muotoilija toimii ja ra-
kentaa muotoilijan identiteettiä tässä yrityksessä ja hahmottelee sitä, 
mitä tulevaisuudessa, syksyllä tullaan tekemään: toimitaan sangen 
itsenäisesti ja itseohjautuvasti, käytetään konsultteja, järjestetään 
työpajoja ja haetaan tärkeitä virikkeitä oman työpaikan ulkopuolelta. 
Hän yrittää vaikuttaa siihen, millaiseksi muotoilijan toimenkuva mää-
ritellään tässä yrityksessä.

7TULOKSET JA TARKASTELU

”Ainoa, mitä meille jää tuon väistämättömän 
tappion edessä, jota elämäksi kutsutaan, on 
yritys ymmärtää sitä. Se on romaanitaiteen 
tarkoitus.” Milan Kundera (2013, 13).

Tutkimuksessani tarkastelen muotoiluprosessia merkityksellistämisen 
kautta. Pyrin ymmärtämään prosessia, jossa eri osapuolten sosiaalinen 
vuorovaikutus ja muut merkityksellistämisen ominaisuudet ja tekemiset 
vaikuttavat siihen, millainen tuote syntyy. Tutkin sitä, miten muotoilija 
käsittää epämääräistä, epävarmaa ja monitulkintaista tuotekehityksen 
alkupään prosessia ja miten hän yrittää vaikuttaa toisten osapuolten 
mielekkyyden rakentumiseen.

Weickin (1995) merkityksellistämisen teoria ja sen seitsemän ominai-
suutta sopivat hyvin muotoilun prosessin ymmärtämisen näkökulmaksi. 
Prosessin aikana muotoilija yrittää toiminnan kautta muokata epäsel-
vän tilanteen mielekkääksi, merkityksellistää abstraktit visiot ja sopeut-
taa ne käsillä olevaan organisaationaliseen kontekstiin (Stensaker & 
Falkenberg 2007, 175). Identiteetin rakentaminen, vakuuttavuuden ha-
keminen ja toimiminen ympäristöä tuottavasti nousevat esiin tutkimuk-
sessani tärkeinä tekemisinä muotoilun aikana.

Oli kyse yksinkertaisesta muotoilutehtävästä tai moniulotteisemman 
ongelman ratkaisusta, voidaan muotoilua hyvin katsoa merkityksellistä-
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misen näkökulman kautta. Erityisesti alkutilanne tuotteen, palvelun tai 
systeemin suunnittelussa voi olla sumea, jopa käsittämätön. Mitä tämä 
tilanne tarkoittaa ja mitä meidän tulisi tehdä? Sellaisessa tilanteessa ym-
märtäminen ei kasva ajattelun ja ilmiön analyysin kautta, vaan tilanteen 
tajuaminen kasvaa toiminnan kautta, ”ihmiset toimivat tiensä ymmär-
rykseen” (Weick 2004b, 76). Muotoilun ymmärtäminen merkityksel-
listämisen kautta valaisee muotoiluprosessia ja auttaa hahmottamaan, 
miten tuotteesta tulee sellaisen kuin siitä tulee. Mielekkyyden luomisen 
tiedostaminen tuo esille myös tuotekehitysprosessin sosiaalisia riskejä 
ja mahdollisuuksia.

Kimbell (2011) kritisoi sitä, miten muotoilun tutkimuksessa muotoi-
lija usein nähdään keskeisenä toimijana muotoilussa, aivan kuin muita 
ihmisiä ei olisi vaikuttamassa siihen. Tutkijat keskittyvät usein yksittäi-
seen muotoilijaan ja hänen kognitiiviseen tyyliinsä olettaen, että muo-
toilija on irrallaan maailmasta, jossa hän elää. Harvoin tutkitaan sitä 
maailmaa, jossa muotoilijat työskentelevät. Etnografia ja autoetnografia 
erityisesti pystyvät vastaamaan Kimbellin (2011, 297) vaatimukseen tut-
kimuksesta, jossa muotoilijaa ja ympäröivää maailmaa ei eroteta toisis-
taan tai tutkijaa tutkittavasta ilmiöstä, ja joka tuottaa ”tiheää kuvausta” 
(Geertz 1973, 6) siitä, mitä on tapahtumassa muotoilun aikana.  Autoet-
nografian puolesta puhuu myös se, että sen kautta arkiset, jokapäiväiset 
käytännöt tulevat esille ja seuratuiksi. Uotinen (2010, 184) pitää etuna 
myös sitä, että tutkija asettaa oman – ei muiden  – elämänsä ja työnsä 
esille ja arvostelulle alttiiksi.

Tutkimukseni tuo esille autoetnografisen lähestymisen mahdolli-
suuksia muotoilijan työn tutkimuksessa. Sen vahvuutena on läsnäolo 
paikan päällä, aidossa tilanteessa, niin luonnostelussa, kokouksissa kuin 
käytäväkeskusteluissa. Tutkija toimii yhdessä toisten osapuolten kanssa 
ja pystyy hyödyntämään omia tunteitaan ja havainnoimaan niin sanot-
tua hiljaista tietoa. Kun tutkija tekee työtä muotoilijana, hän tietää, mitä 
muotoilijan päässä liikkuu, kun keskustelee suunnittelemansa tuotteen ja 
tuottamansa tilanteen kanssa (Schön 1987, 73; Duncan 2004, 31; Kimbell 

2012, 130).
Autoetnografinen tutkimus on ajallisesti ja paikallisesti erityistä. Vaik-

ka se ei tähtää universaaliin tietämykseen, se luo tietoisesti yhteyksiä laa-
jempaan sosiaaliseen ja kulttuuriseen suuntaan. Autoetnografia on myös 
tekijänsä toimintatutkimusta (Ellis & Bochner 2000, 754), jonka jälkeen 
tutkija ei ole enää sama muotoilija. Oma käsitykseni muotoilun tekemi-
sestä on muuttunut merkittävästi. Laajempi yhteys löytyy tässä tutkimuk-
sessa ainakin oman opetukseni ja oman muotoilutyöni kautta.

Autoetnografinen tutkimukseni on saanut minut muuttamaan näke-
myksiäni muotoiluprosessista ja siitä, miten muotoilua tulisi tehdä osa-
puolten yhteistyönä. Olen jatkanut Schönin (1983) viitoittamalla tiellä 
kohti weickiläistä näkemystä (muotoilu – äly – valinta) muotoilun pro-
sessista (Boland 2004, 111). Tutkimukseni vastaa Kimbellin (2011) esittä-
miin haasteisiin lähestyä muotoilua sellaisena toimintana, jossa ajattelua 
ja toimintaa ei eroteta tosistaan, vaan muotoilu nähdään kyseiseen tilan-
teeseen sidottuna toimintana ja jossa muotoilija syrjäytetään muotoilun 
keskeisen toimijan paikalta sivummalle.

7.1 KITEYTYS MUOTOILUPROSESSIN 
      ALKUVAIHEEN MERKITYKSELLISTÄMISESTÄ

Tässä kappaleessa kiteytän ja piirrän malliksi (kuvio 8) muotoilun merki-
tyksellistämisen käytäntöjä, jotka tulevat esiin, kun katson projektimme 
alkuvaiheita Weickin (1995) merkityksellistämisen teorian näkökulmasta. 
Nämä käytännöt ovat keskeisiä siksi, että niissä tihentyvät jatkuvana ja 
toistuvana toimintana koko prosessin ajan Weickin (1995, 17) nimeämät 
tekemiset, erityisesti muotoilijan identiteetin rakentaminen, toimiminen 
ympäristöä tuottavasti ja vakuuttavuuden hakeminen.

Oma muotoiluprojektimme oli tietenkin ainutlaatuinen ja siten malli 
ei välttämättä sovi kuvaamaan muita muotoiluprojekteja tai -prosesseja. 
Malli on kuvaus omasta ”sotkuisesta” prosessistamme, se ei ole siis työka-
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lu tai normatiivinen ohje siitä, miten muotoiluprosessi tulisi suunnitella. 
Kaikkea sitä, mitä muotoiluprosessin alkuvaiheessa tapahtuu, ei tieten-
kään pystytä havainnoimaan, tulkitsemaan, saati piirtämään malliksi. 
Kiteytys voi kuitenkin auttaa ymmärtämään niitä merkityksellistämisen 
tekemisiä muotoilussa, jotka voivat olla mahdollisia muissakin muotoilu-
projekteissa.

Kuvaamani muotoilun alkuvaiheen prosessi (kuvio 8) alkaa siitä, kun 
organisaatiossa yhdessä tunnistetaan uuden tuotteen mahdollisuus ja 
päättyy siihen, kun tuotteen määrittely vahvistetaan ja keskeiset osapuo-
let hyväksyvät vahvistuksen. Määrittely toimii pohjana tuotteen jatkoke-
hitykselle (Florén & Frishammar 2012, 23).

Kertomuksestani esille nousevia merkityksellistämisen tihentymiä ovat 
esimerkiksi vertaisuuden rakentaminen, keskustelu tehtävästä, hautomi-
nen sekä työympäristön rakentaminen. Ne ovat mielekkyyden luomisen 
aktiviteetteja, jotka muuntavat käsittelemättömät tapahtumat sovituiksi 
tosiasioiksi tai tulkinnoiksi (Wright ym. 2000, 819).  Nämä esiin nostetut 
käytännöt kiteyttävät niitä muotoilun aikaisia tekemisiä, joissa tiivistyvät 
Weickin merkityksellistämisen ominaisuudet.

Nämä käytännöt eivät enää tapahdu ja järjesty kronologisesti, vaan 
enemmän tai vähemmän samanaikaisesti, lomittain tai toistuen useita 
kertoja. Merkityksellistäminen ei ole lineaarinen prosessi (Helms Mills 
ym. 2010, 189). Esimerkiksi tarinaa kerrotaan koko prosessin ajan, sa-
moin piirtämistä ja esittelemistä tapahtuu useita kertoja. Malli (kuvio 8) 
pyrkii esittämään muotoilun mielekkyyden luomisen ”muljuvan” luon-
teen.

Mallista nousee esille eräs muotoiluprosessissa tapahtuva merkityk-
sellistämisen tekemisten juoni (vahvistettu kehys), jota voi kutsua mie-
lekkyyden antamiseksi (sensegiving). Vertaisuuden rakentaminen, esitte-
leminen, yhteinen sommittelu ja tarinan kertominen ovat legimitaation 
rakentamista, kelpuuttamista, jonka motiivina on ennen kaikkea toisten 
osapuolten sitominen siihen työhön, jota yhteisesti ollaan tekemässä. 
Tämä mielekkyyden antaminen muille on lomittainen ja samanaikainen 

osa toimijan omaa tilanteen merkityksellistämistä, eikä eriaikainen vuo-
rotteleva jakso kuten Gioia ja Chittipeddi (1991, 444) ehdottavat.

Kuvio 8: Muotoiluprosessin merkityksellistämisen 
käytäntöjen kuvaus.

VERTAISUUDEN RAKENTAMINEN

Tuotekehityksen alussa tilanne on epäselvä ja monimutkainen ja tarjoaa 
siten osallisille tilaisuuden vaikuttaa merkityksellistämiseen. Muotoilu-
prosessi alkaa vertaisuuden rakentamisella, sosiaalisen ympäristön tuot-
tamisella. Muotoilija pyrkii purkamaan me/te -asetelmaa, osallistamaan 
muut osapuolet muotoilun tekemiseen ja luomaan psykologisesti turval-
lisen (Edmondson 2012, 118) tilan – me olemme kaikki tässä samassa 
veneessä. Tavoitteena on, että ihmiset sitoutuvat merkityksellistämiseen 
organisaatiossa mahdollisimman laajasti (Drazin ym. 1999, 287).

Pukeutumalla pikkutakkiin – noudattamalla liike-elämän koodistoa 
– mennessäni johtoryhmän kokoukseen rakennan vertaisuutta johtajien 
kanssa ja identiteettiäni uskottavana ja yhteistyökykyisenä toimijana. Sol-
miota en voi sentään laittaa, koska se taas kertoisi halukkaasta alistumises-
ta ja kuristaisi omakuvaani luovana muotoilijana.

Muotoilijat yrittävät rakentaa vertaisuutta koko muotoiluprosessin 
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ajan, mutta yhteistyön alkuvaiheet ovat arvokkaita tälle merkityksellis-
tämisen käytännölle. Minulle lankeaa vertaisuuden rakentaminen joh-
tajien suuntaan, Maria ja Arttu ovat aktiivisia luodessaan välejä myös 
insinööreihin ja tutkijoihin.

Sanon johtoryhmälle, että toivon heidän osallistuvan työskentelyym-
me, odotan heidän sitoutuvan projektiimme ja työskentelevän muo-
toilijoiden työparina. Heittäydyn johtoryhmän luottamuksen varaan 
kertomalla, että ryhmäni kanssa emme ole saaneet juuri mitään aikaan 
– puhun tilanteestamme kuin vertainen toisille johtajille, luon tilanteen, 
joka vaatii reagointia: yritän manipuloida johtajia osallistumaan tuot-
teen määrittelyyn.

On vaikea kuvitella luovaa muotoilua ilman edes tilapäistä vertaisuu-
den illuusiota. Ilman vertaisuuden rakentamista yhteinen mielekkyyden 
luominen jää tekemättä, on vain joko sanelua tai käskyjen toteuttamista. 
Todellinen dialogi, jossa tutkitaan monimutkaisia asioita, on mahdollis-
ta vasta sitten, kun ihmiset näkevät toisensa kollegoina yhteisen näke-
myksen ja selkeyden tavoittelussa (Senge 2006, 227). Samalla kasvate-
taan turvallisuuden tunnetta jaetun riskin edessä (emt., 228). Muotoilu 
vaatii ympäristön, jossa osallistujat voivat luottaa siihen, että uusien ja 
siten poikkeavien ajatusten esittäjää ei nöyryytetä ja että on mahdollista 
olla tietämätön. Vertaisuuden rakentaminen pyrkii tuottamaan sellaisen 
tasa-arvoisen ympäristön, jossa luova työ on mahdollista.

Vertaisuuden rakentaminen vaatii tasapainoilua oman ammatillisen 
identiteetin säilyttämisen ja vertaisuuden rakentamisen kanssa suh-
teissa muihin. Muotoilijan tulee samalla rakentaa omaa erillistä muo-
toilijan identiteettiään, mutta samalla tulla muiden kanssa vertaiseksi: 
me olemme tässä veneessä kaikki, vaikka olemme erilaisia. Muotoilun 
ammattikunnan ja koulutuksen pitkäaikainen tavoite on päästä mukaan 
yrityksen tuotekehityksen aikaisiin vaiheisiin, osallistua keskusteluun 
siitä, mitä tuotteita tai palveluja yritys valmistaa, kenelle ja miten niitä 
suunnitellaan. Tämä vaatii ainakin vertaisuuden kuvitelmaa.

Muotoilijoiden huomio tarkentuu niihin vihjeisiin, jotka tukevat 

vertaisen identiteetin rakentamista: osapuolien halukkuus keskustella 
muotoilubriefistä, luonnosten kommentointi, pääsy tieto- ja ajanvara-
usjärjestelmiin, esiintymisjärjestys seminaarissa, johtoryhmän koolle-
kutsumisen lupa ja kokoontumisen luonteen määrittelyn mahdollisuus 
(täytekakun hankkiminen). Työtilojen erillinen sijainti ja kunto, desig-
nen puuttuminen, tietokoneiden odottelu, kellokortti ja parkkipaikan 
järjestelyt ovat esimerkkejä vihjeistä, jotka nakertavat vertaista identi-
teettiä ja muotoilijan vakuuttavuutta.

KESKUSTELU TEHTÄVÄSTÄ

Niin pitkään kun projektissa ei ole yleisesti hyväksyttyä ymmärrystä 
siitä, mitä ongelmaa projektissa ratkaistaan, ei kollektiivista ongelman-
ratkaisua voida tuottaa (Engwall & Westling 2004). Muotoiluprosessin 
aikana keskustellemme useaan otteeseen johtoryhmän kanssa briefis-
tä ja osapuolten välisestä työnjaosta. Tässäkin keskustelussa tuotetaan 
puitteita muotoilulle ja pohditaan osapuolten rooleja, rakennetaan 
muotoilijan identiteettiä. Mitä tehtävään kuuluu ja kuka tekee mitäkin? 
Miten tavoitteet ovat muuttuneet tähänastisen prosessin aikana? Kes-
kustelussa luodaan niitä rakenteita, joissa muotoilijat joutuvat toimi-
maan. Taustaoletuksena on teknis-rationaalinen näkemys muotoilupro-
sessista: on lähtötiedot ja on prosessimalli, johon lähtötiedot syötetään. 
Palatessani johtoryhmän kokouksesta, muotoiluryhmäni odotti innok-
kaana kuulumisia. Mitä kukin – eri asemissa olevat – sanoivat? Tehtä-
vän ymmärtäminen on jatkuva sosiaalinen prosessi – kirjalliseen asuun 
saatettu määritelmä ei avaudu mielekkäänä, se ei ole vakuuttava saati 
paikkansapitävä. Miten markkinointiosaston paikallislehdelle tiedotta-
maan tuotteen määritelmään tulisi suhteutua, onko se vielä ajan tasalla? 
Keskustelu jatkuu päivittäin keskenämme, käytävällä ja kahvihuonees-
sa. Perustaja odottaa näkevänsä jo tuoteideoita, hänen vierailunsa kiih-
dyttää keskinäistä polemiikkiamme. 
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Poimimme parhaamme mukaan ympäristöstämme niitä vihjeitä, 
jotka auttaisivat meitä yhtenäisen ymmärryksen luomisessa. Haemme 
mielekkyyttä muotoiluprosessille ja työn sisällölle samanaikaisesti, niitä 
on vaikea erottaa keskenään erillisiksi asioiksi. Ainutlaatuinen, kerran 
elämässä -projekti, jonka tunnustettuja sankareita meidän piti olla, ei pys-
ty kertomaan sitä, mitä meidän nyt pitäisi tehdä. Tilanne ei vastaa aivan 
sitä, mitä olemme koulutuksessamme oppineet – että ongelma on selkeäs-
ti määritelty tai ainakin joltakin voi kysyä tarkennusta. Identiteettimme 
rakentamista positiiviseen suuntaan tukisi paremmin se, jos tilanne olisi 
jotenkin kontrollissamme.

Keskustelu tehtävästä jatkuu aloitusseminaarissa. Esityksemme koske-
vat pääasiassa yhä tehtävämme määrittelyä. Muotoiluryhmä työstää esitet-
täväksi vakuuttavan kuvitetun tarinan siitä, mitä olemme tehneet, teem-
me parhaillaan ja tulemme tekemään. Oikeasta tehtävän määrittelystä ei 
tietenkään voi olla paikkaansa pitävää tietoa, haemme siis vakuuttavaa 
tarinaa siitä, ketä olemme ja mikä on tehtävämme ja ongelmanratkaisu-
ympäristömme.

Muotoilijan työskentelyn tapoihin kuuluu se, että alussa asetettuun on-
gelman määrittelyyn palataan aika ajoin ymmärryksen kasvaessa työn ede-
tessä (Keinonen 2006, 49; Cross 2008, 42). Uutta ja siten tuntematonta 
hakevan muotoiluprosessin tavoitteita päivitetään ajoittain. Ei riitä, että 
lähtötiedot syötetään prosessiin vain kerran. Keinosen (2006, 54) mukaan 
brief tulisi yhdessä neuvotella uusiksi toistuvasti ja osapuolten kommuni-
kaation soisi olevan jatkuvaa. 

Vallitseva teknis-rationaalinen prosessimalli ei kuitenkaan suosi työn 
lähtökohtien kyseenalaistamista, vaikka prosessimalleihin on lisätty taak-
sepäin osoittavia nuolia kuvaamaan toistamisen mahdollisuutta. Muotoi-
luprosessin alkuvaiheen edistymisen puute voidaan ymmärtää olevan seu-
rausta käynnissä olevasta kollektiivisesta ongelman asettelun prosessista, 
jossa on epäselvyyttä siitä, mitä tehdä, mitä ongelmaa ratkaista ja millaiset 
ratkaisut ovat sopivia ja mahdollisia (Engwall & Westling 2004, 1569).

Keskustelu tehtävästä kertoo identiteetin rakentamisesta. Muotoilijoi-

den ammattikunnan tavoite on ollut jo pitkään muuttaa rooliaan teollisuu-
dessa kohti strategisempia (lue: tärkeämpiä) tehtäviä (Valtonen 2007). 

Muotoilijan työ nähdään usein marginaalisena, mutta keskustelu teh-
tävästä nostaa muotoilijoiden profiilia, vahvistaa muotoilijan tärkeyttä, 
rakentaa kuvaa muotoilijasta yrityksen menestyksen edellytyksenä olevan 
innovaation lähteenä. Mekin haluamme osallistua strategiseen keskuste-
luun.

HAUTOMINEN

Kertomuksessani tulee esille se, miten muotoiluryhmääni ahdistaa epä-
selvä tilanne tehtävän ja ratkaistavaksi tulevan ongelman määrittelyssä, 
mutta minä ryhmän vetäjänä en toimi ahdistuksen poistamiseksi. Ryh-
mäni palaa halusta ryhtyä ”töihin”, mutta minä annan meidän kärvistellä 
tukalassa olotilassa. Aluksi nimeän tämän käytännön kärvistelyksi, sitten 
hautomiseksi.

Amerikkalaisen psykologin Graham Wallasin (1926) mukaan luovassa 
prosessissa valmistautumisen vaiheen jälkeen tulee hauduttelun tai kypsy-
misen (inkubaation) vaihe, jolloin ei tietoisesti työskennellä ongelman pa-
rissa (Hakala 2002, 184). Ratkaisuehdotusta ei vielä haluta muotoilla liian 
konkreettiseen asuun, koska se voisi lukita ajattelua niin, että siitä voi olla 
vaikea enää irrottautua (emt., 210). Onko toimimattomuuteni intuitiivista, 
aktiivista järjestyksen tekemisen siirtämistä myöhemmäksi, tavoitteena 
ettemme liian aikaisin sitoudu kehykseen (Schön 1983), josta emme pää-
sisi pois? Muotoiluryhmä purkaa tarmoaan tekemällä erinäisiä visuaalisia 
analyysejä, keräävät materiaalisia vihjeitä, mutta ne eivät vielä tuo ratkai-
sua. Valkea, kammottavan tyhjä paperi odottaa luonnostelijaa.

Ahdistusta synnyttää tämän vaiheen ei-tekemisen luonne, jonka otak-
summe näyttävän huonolta muiden silmissä: se hajottaa käsitystämme 
ammattilaisuudestamme ja uskottavuudestamme. Tunnen muotoiluryh-
mäni ahdistuksen, mutta annan meidän kärvistellä tässä avoimessa tilan-
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teessa, olen haluton kiirehtimään. Minua suojaa ahdistukselta ryhmäni 
muotoilijoita pidempi ammatillinen kokemus. Tiedän kokemuksesta myös 
sen, että kun aloitamme konkreettisen tekemisen, luonnostelun, sidomme 
itsemme heti siihen tuottamaamme ympäristöön ja siltä tieltä ei ole helppo 
enää astua sivuun. Kärvistely on pidättäytymistä tilanteen lukitsemisesta 
epävarmassa tilanteessa, pitkitettyä tehtävän annon mielekkyyden hake-
mista.

Usein haudontavaihe kuvataan siten, että silloin leppoisasti tehdään 
jotakin muuta tai vetäydytään kokonaan ongelman käsittelystä (Uusiky-
lä 2012, 120). Tuotekehityksessä tämä vaihe ei ole leppoista kypsyttelyä, 
vaan siihen liittyy sosiaalista perää oleva ahdistus, joka syntyy muotoili-
jan suhteesta ympäristöön, briefin ristiriitaisuuksista, oletuksista toisten 
osapuolten ajatuksista työtä kohtaan ja odotuksista prosessin etenemisel-
le. Hautomisen vaihetta ei yleensä ole kirjattu normatiivisen tuotekehitys-
prosessin malleihin. Aikaa kriittisenä tekijänä ei ole Engwall & Westlingin 
(2004, 1572) mukaan huomioitu riittävästi tuotekehityksen eri vaiheiden 
dynamiikassa.

Ahdistus tulee siitä, että koska hautomista ei ole kirjattu projektisuun-
nitelmaan, sitä ei virallisesti tehdä. Briefin ristiriitaisuudet ahdistavat, kos-
ka tilanne ei vastaa aikaisempia kokemuksiamme, jolloin olemme saaneet 
eteemme kutakuinkin ratkaistavissa olevan ongelman. Ristiriita virallisen 
puheen ja oman kokemuksemme välillä ei tue ammatillisen identiteettim-
me rakentamista. Hautomisen vaihe on siis ympäristöä tuottavan toimi-
misen viivyttelyä – hetki vapaata aikaa vielä hakea vihjeitä (Weick 1995, 
49), vaikutteita ja materiaalia repertoaariin (Schön 1983) ennen ovien sul-
keutumista. Mitä runsaampi varasto, sitä tehokkaampi bricolage (Nona-
ka & Zhu 2012, 380). Muotoilijan tulee mietiskellä, katsella ympärilleen, 
selailla lehtiä, matkustella ja tarkkailla luontoa. Hautominen kerää myös 
painetta, joka purkautuu myöhemmin luonnosten purskahduksena. Tämä 
muotoilun merkityksellistämisen vaihe on vaikea sovittaa nopeutta ja tou-
huamista korostavaan lineaariseen prosessin ohjeistukseen. Muotoilijat 
tietävät hyvin, että tätä työvaihetta tehdään vapaa-ajalla, jopa nukkuessa 

– yöpöydällä on hyvä pitää luonnoslehtiötä (Haapasalo 2000, 97). Hauto-
minen ja ristiriidan luominen on osa muotoilijan omakuvaa luomistuskai-
sena taiteilijana. Luominen ei saa olla tai näyttää liian helpolta. Tuloksia ei 
saa syntyä heti, tekeminen ei saa olla liian mekaanisen yksinkertaista. Jos 
idea tupsahtaa esille helposti, se ei voi olla arvokas. Hautominen on valtaa 
– muut osapuolet, johtajatkin, ovat riippuvaisia inspiraatiostamme.

TYÖYMPÄRISTÖN RAKENTAMINEN

Muotoilijoiden studion rakentamisessa tihentyvät monet merkityksellis-
tämisen ominaisuudet: sosiaalisuus, sitoutuminen, vakuuttavuuden hake-
minen, identiteetin rakentaminen ja toimiminen – aivan konkreettisesti – 
ympäristöä tuottavasti. Ympäristö vaikuttaa esteettiseen työkokemukseen, 
”esineet puhuvat meissä”. Me pyrimme muovaamaan tilojen ja artefaktien 
kautta omaa kulttuuriamme ja maailmaamme. (Juuti 2001, 161.)

Yrityksen meille osoittamat työtilat eivät vastaa mielikuvaamme siitä 
millainen design-yrityksen design-osaston tulisi olla. Toisin kuin muut 
tuotekehityksen tilapäisissä ”Lasaretin” tiloissa työskentelevät, emme hy-
väksy annettuja tiloja sellaisenaan, vaan alamme sisustaa. Rakennamme 
identiteettiämme rakentamalla tilaa vastaamaan ymmärrystämme siitä, 
millainen vakuuttavan muotoilijan työympäristö tulisi olla – emme tyydy 
annettuun. Maalaamme, kiinnitämme seinäelementtejä piirustusten kiin-
nittämistä varten, ostamme ja rakennamme huonekaluja, liimamme akus-
tiikkalevyjä kattoon. Miten voisimme tehdä designea toisille, jos ympäril-
lämme ei ole designea? Muotoilemalla lähiympäristöämme muotoilemme 
tuotetta, jota yritys valmistaa toisille.

Sisustaminen merkityksellistämisen tekemisenä on sosiaalinen proses-
si, riippumatta siitä ovatko toiset kuviteltuja tai fyysisesti paikalla. Mer-
kityksellistämisen sosiaaliset vaikutteet merkityksellistämiseen eivät il-
maannu yksinomaan fyysisestä läsnäolosta (Weick 1995, 40). Poissaolevia 
muita ovat esimerkiksi ideoita ja luonnoksia katsoman tulevat johtajat tai 
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mahdollisesti vierailevat kollegat. Toistaiseksi, tänne ei kehtaa pyytää ke-
tään käymään, tämä tila ei näytä vakuuttavalta.

Fyysisellä työympäristön sijainnilla ja rakenteella on vaikutus valmistu-
van tuotteen laatuun muotoilijan oman sekä yhteisen merkityksellistämi-
sen prosessin kautta. Työtilat vaikuttavat siihen, miten muotoilijan iden-
titeetin rakentaminen ja vakuuttavuuden hakeminen onnistuu ja miten 
hyvin ne ovat työn tavoitteiden kanssa samansuuntaista. Työtila rakentaa 
muotoilijan identiteettiä niin, että muotoilutyön oma luonne pääsee esiin. 
Tämä vaatii, että organisaatio tunnistaa muotoilun erityisen kontribuuti-
on. Ei ole tarkoituksenmukaista, että muotoilijan identiteetti rakentuu esi-
merkiksi kohti insinöörin identiteettiä. (Keinonen 2008, 34.)

Weick (1995, 185) sanoo, että hänen tutkimuksensa perversseimmältä 
kuulostava johtopäätös on ehdotus, että organisaatiossa ihmisten tulisi ta-
vata toisiaan useammin. Ihmiset ovat tilanteessa, jossa heidän täytyy neu-
votella jonkinlainen ymmärrys siitä, mitä he kohtaavat ja miltä ratkaisu 
voisi näyttää. Tehtävää auttaa jokin paikka, jossa he voivat väitellä eri nä-
kökulmien yhdistämisestä. Parhaiten se tapahtuu kasvotusten. (emt., 186.) 
Neuvottelut uusista tuotteista on luonnollista tehdä siellä, missä viimeisin 
aineisto, luonnokset, mallit ja prototyypit ovat nähtävillä ja kokeiltavana ja 
jossa tila rohkaisee kaikkia ideoiden jakamiseen antaen projektin tilantees-
ta positiivisen illuusion. Tämä uskottava harhakuva ohjaa yhteistä merki-
tyksellistämistä, vaikka mitään täsmällistä varmuutta onnistumisesta ei 
ole. Tällöin ollaan lähellä tilannetta, jossa muutkin osapuolet osallistuvat 
aktiivisesti muotoilun tekemiseen, eivätkä vain muotoilijoiden työn tulos-
ten kritisointiin ja karsimiseen.

Tila on arvokas työkalu innovaatioon ja merkittävään yhteistyöhön (Kel-
ley 2012, 5). Muotoilustudio toimii työn käyttöliittymä. Muotoilustudio on 
parhaimmillaan konkreettinen versio Bragdin (2002, 160) sekakäytäntö-
jen vyöhykkeestä (mixed practice zone), jossa eri osapuolet ja näkemykset 
voivat tavata: puhua, neuvotella, kertoa tarinoita, tehdä tulkintoja ja ra-
kentaa yhteistä ymmärrystä. Edmondson (2012, 130) puhuu oppimisvyö-
hykkeestä silloin kun vastuullisuus ja psykologinen turvallisuus toteutuvat 

samanaikaisesti. Rakentamalla omaa työympäristöään muotoilijat hakevat 
paikkaa, jossa on psykologisesti turvallista (Edmondson 2012, 354) ilmais-
ta ajatuksia ja tunteita, oppia virheistä, myöntää erehdykset, antaa palau-
tetta ja keskustella ongelmista eli tehdä luovaa työtä ympäristössä, jossa he 
eivät tunne oloansa suhteessa toisiin ihmisiin uhatuksi (Hammond & Farr 
2011, 80). Tässä ympäristössä ei tarvitse pelätä, että toiset närkästyvät tai 
nöyryyttävät heitä, jotka kysyvät apua tai tietoa (Edmondson 2012, 118).

PIIRTÄMINEN

Muotoilija piirtää jatkuvasti koko tuotesuunnitteluprosessin ajan. Piir-
tämistapa ja piirrosten funktio vaihtelee prosessin aikana: muotoilijan 
itselle tarkoitetuista muistiinpanoista, kollegiaaliseen kommunikointiin 
tarkoitetuista luonnoksista asiakkaalle näytettäviin visualisointeihin. 
Piirtäminen on sosiaalinen prosessi – piirustus tehdään katsottavaksi. 
Piirustukset, tietokonevisualisoinnit, mallit ja skenaariot eivät ole en-
nustuksia, ne ovat sosiaalisesti konstruoituja tarinoita, jotka yhdistävät 
ennakolta määrättyjä tapahtumia kriittisiin epävarmuuksiin luovalla 
tavalla rohkaistakseen katsojia haastamaan oletuksiaan turvallisessa ja 
riskivapaassa hypoteettisessa ympäristössä (Wright 2005, 87). Skenaa-
rioita, kuten piirustuksia, ei löydetä, ne konstruoidaan. Vaihtoehtoisia 
lopputuloksia on voi olla useita. Luonnoksia ei tuoteta eristyksissä, vaan 
piirtämiseen vaikuttaa kilpailevat näkemykset ja jaettu ymmärrys, histo-
ria ja kulttuuriset käytännöt. (emt., 89.)

”Suunnittelu piirtäen” syntyi työnjaon seurauksena, kun käsityöstä 
siirryttiin teolliseen tuotantoon (Ahola 1978, 102). Nykyinen teollisen 
muotoilun koulutus ohjaa kaikki muotoilijat luonnostelemaan ja piirtä-
mään samaan tyyliin (katso esim. Powell 1985), kansalliset erot esitysta-
voissa ovat pieniä. Minä olen tehnyt oman osuuteni yhtenäisen angloa-
merikkalaisen piirustustavan opettamisessa suomalaisille muotoilijoille 
1990-luvulla. Koulutus korostaa hyvää piirustustaitoa. Muotoilijaa, joka 
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ei osaa piirtää ”hyvin” oletetulla tyylillä, pidetään kummallisuutena, he 
joutuvat selittelemään sitä, etteivät osaa piirtää ”oikein”, viimeistään 
työnhakutilanteissa. Maria ja Arttu ovat sujuvia piirtäjiä, ja osittain siksi 
valittu projektiin hakijoiden joukosta. Värvään silti konsultin pitämään 
muotoilijoille piirustuskurssia, hiomaan taitoja identiteettiin sopivaksi. 
Hyvä piirtäjä on vakuuttavampi. Hänen ideansa ja hän itse menestyy 
paremmin kuin taitamaton kynänkäyttäjä.

Muotoilijan piirustustaito on tuotekehitysorganisaatiossa ainutlaa-
tuista osaamista, piirtämällä erotutaan muista ja rakennetaan identi-
teettiä korvaamattomana luovana ja taiteellisena osaajana. Opettajani 
Taideteollisessa korkeakoulussa, teollinen muotoilija Jukka Vaajakallio 
opastikin meitä tulevia muotoilijoita olemaan näyttämättä tuleville asi-
akkaillemme, miten helppoa piirtäminen meille on. Muotoilijan tulee 
korostaa piirustustaidon ainutlaatuisuutta.

Valtaosa projektimme luonnoksista piirretään noin yhdentoista ai-
voriihityyppisen työpajapäivän aikana. Ensimmäinen kolmen päivän 
mittainen sessio alkaa, ei iloisessa ja hauskassa, kuten odotus oli, vaan 
myrtyneessä tunnelmassa. Kuitenkin luonnostelemme saman pöydän 
ääressä ja esittelemme luonnoksiamme muille. Lähtökohtana meillä on 
tehtävänanto, muotoilubrief, jonka koemme epäselväksi ja sen sosiaa-
lisen ja esinemaailman ulottuvuudet. Me piirrämme, siis toimimme, ja 
tehdessämme niin luomme materiaalia, josta tulee rajoituksia tai mah-
dollisuuksia, jotka kohtaamme (Weick 1995, 31). Luonnos luonnokselta 
me yhdessä luomme mielekkyyttä tilanteeseen, rajaamme toimintamme 
kehystä (Schön 1983). Weick (1995) on Schönin (1983, 1987) kanssa sa-
moilla linjoilla puhuessaan tehtävän merkityksellistämisestä toiminnassa 
tapahtuvana reflektiona. Prosessissa muotoilija tuo oman aikaisemman 
kokemuksensa ainutlaatuiseen tilanteeseen (retrospektiivisyys), tekee ko-
keiluja paikan päällä (toimii ympäristöä tuottavasti) ja operoi virtuaali-
sessa maailmassa, eli konstruoi todellisen maailman käytäntöjen kuvauk-
sia (Schön 1987, 75). Muotoilijat konstruoivat tilannetta piirustuksiksi ja 
käyttävät myös piirustuksia tilanteen tulkitsemiseen. Piirustukset ovat 

tulevaisuuden merkityksellistämisen työkaluja, kuten ovat suunnitelmat, 
projektit, asiantuntijat ja muut ”fantasiadokumentit”. (Gephart, Topal & 
Zhang 2010, 285-295.)

Aivoriihi piirtäen on sosiaalinen prosessi, jossa jatkuvasti teemme tul-
kintaa ja tulkintoja toisten luonnosten sisältöön pohjautuen, mutta myös 
luonnoksistamme saamaan palautteeseen pohjautuen: toisten katse, 
ilme, nauru, kehu tai edellä mainittujen puuttuminen ohjaa kynäämme 
seuraavan luonnoksen piirtämisessä. Vähitellen kasvava luonnospino saa 
kollektiivisesti jaetun merkityksen, vaikka emme osaa tai yritäkään sitä 
sanoilla kuvata. Kolmantena työpajapäivänä uusien luonnosten syntymi-
nen tyrehtyy. Syynä voi olla väsyminen ideointiin tai ennemminkin se, 
että olemme luoneet hetkellisen kontrollin ja järjestyksen tilanteeseen. 
Motivaatio ideoinnin jatkamiseen katoaa.

Luonnoksia piirtämällä luomme tilanteeseen yhteisen mielekkyyden. 
Kuva kokonaisuudesta vahvistuu toiminnan kautta. Piirtäminen ei ole 
muistin ja ajattelun apuväline tai väline ajatusten kommunikointiin, vaan 
itsessään sellaista ajattelua ja merkityksellistämistä, jota tarvitaan muo-
toilussa – tekemisen kautta tajuamista. Luonnostelu on kehollista, paikal-
lista ja ympäristöään tuottavaa tekemistä, ei vain jotain päämme sisällä 
tapahtuvaa toimintaa (Smithers 2001).

Piirtämistä voi edeltää jokin ajatus tai mielikuva, jota muotoilija ha-
luaa selventää, mutta ei välttämättä aina. Joskus voi olla, että ajatus ja 
ymmärrys syntyvät vasta sitten, samanaikaisesti tai jopa sen jälkeen, kun 
luonnosta piirretään. Vaihtamalla uuden paperin muotoilija voi kokeilla, 
katsoa ja yrittää uudelleen, suorittaa oppimisen jaksoja, joissa hän korjaa 
erehdyksiään ja huomioi odottamattomien liikkeittensä tuloksia (Schön 
1987, 76). Lähtökohtana on jokin epämääräinen tarve, jota muotoilija 
yrittää saada järjestykseen luonnostelemalla. Vasta sitten, kun olen piirtä-
nyt jotakin ja nähnyt mitä olen piirtänyt, tiedän, mitä ajattelen.

Puhdas, valkoinen paperi voi kammottaa, koska jo ensimmäinen viiva 
alkaa tuottaa sitä ympäristöä, jossa muotoilija joutuu toimimaan projek-
tin edetessä. Luonnostelua ja piirtämistä tapahtuu koko prosessin ajan, 
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mutta se kehys, jossa piirtäen ajattelu tapahtuu, pienenee koko ajan siir-
tyen kohti yksityiskohtien työstämistä, kunnes kokonaisuus on yksityis-
kohtien summa.

ESITTELEMINEN

Luonnostelutyöpajamme päättyvät ideoinnin motivaation katoamiseen, 
koska muotoiluryhmämme saavuttaa hetkellisen mielekkyyden ja kont-
rollin kokemuksen. Ideointia ei kannata jatkaa, vaan luonnoksia on pääs-
tävä esittelemään muille. Tutkijat, insinöörit ja johtajat on saatava mu-
kaan jakamaan luomaamme merkitystä.

Muotoilijan koulutukseen ja identiteettiin kuuluu viestiminen visuaa-
lisilla keinoilla. Suurin osa muotoilijan ajasta, jopa 80 prosenttia (Krip-
pendorf 1989, 28), kuluu erilaisten esittelyiden tekemiseen. Piirustukset, 
mallit ja prototyypit toimivat muotoilijan oman ymmärtämisen työkalui-
na, mutta niiden toinen funktio liittyy yhteisen mielekkyyden luomiseen. 
Muotoilija tekee alustavan manipulaation, ratkaisuehdotuksen, mutta 
hän ei voi saada tuotetta aikaiseksi yksinään, vaan hänen on vakuutettava 
muut työskentelemään näkemyksensä eteen tai muutettava ehdotustaan 
vastaamaan muiden näkemystä. Piirustuksen on oltava vakuuttava, idea 
on esitettävä positiivisessa, ”myyvässä” muodossa. Ratkaisuehdotusten 
esittelystä tulee siten se keskeinen toistuva työmuoto, jolla muut sido-
taan mukaan prosessiin. Luonnostelun mielekkyyden luominen (sense-
making) muuttuu mielekkyyden antamiseksi toisille (sensegiving). Gioia 
& Chittipeddin (1991) tutkimat johtajat ensin yrittivät keskenään luoda 
mielekkyyttä organisaation strategiseen muutokseen ja sen jälkeen ja-
kavat tuota visiota muille osapuolille saadakseen heidät ymmärtämään, 
hyväksymään ja toimimaan haluttujen muutosten alulle panemiseksi. Me 
muotoilijat luonnostelemme ryhmämme yhteisen merkityksen, jonka jäl-
keen yritämme esitellä sitä (pino luonnoksia) muille, saadaksemme muut 
osapuolet toimimaan luomamme konstruktion toteuttamiseksi. Samanai-

kaisesti merkityksellistämisen kehyksemme muuttuu toiseksi ja hetkeksi 
saavuttamamme mielekkyyden kokemus katoaa. Muotoiluryhmä alkaa 
taas luoda mielekkyyttä esittelemisen uudessa sosiaalisen ja esinemaail-
man kehyksessä.

Vuoraamme työhuoneidemme, käytävän ja portaikon seinät piirustuk-
sillamme, jotta kaikki näkevät, että olemme olleet ahkeria ja tehneet pal-
jon strategista, luovaa ja taiteellista työtä. Projekti etenee, koko ajan tulee 
uusia piirustuksia – homma on hallinnassa. Kuvat kehittyvät koko ajan 
näyttävimmiksi. Kun esittelemme aikaansaannoksiamme johtoryhmälle, 
emme hae kritiikkiä, ideoita tai päätöksiä, vaan haemme sellaisia vihjei-
tä, jotka vakuuttaisivat meidät siitä, että olemme oikeilla linjoilla mielek-
kyyden luomisessamme. Esittelemällä uusia kehitysversioita konsepteista 
manipuloimme ja tuotamme sitä ympäristöä, jossa toivomme voivamme 
jatkaa työskentelyä.

Blaich ja Blaichin (1993, 37) näkemyksen mukaan muotoilijan tulee 
voimakkaasti ja tehokkaasti selittää ideaansa, edistää ja jopa taistella sen 
puolesta – verbaalisesti lahjakkaat esiintymistaitoiset muotoilijat menes-
tyvät paremmin. Tällöin oletuksena on se, että muut osapuolet ymmärtä-
vät kuvat ja mallit muotoilijan tarkoittamalla tavalla, mikä ei tietenkään 
ole niin. Jokainen ymmärtää piirustuksen oman merkityksellistämisen 
prosessinsa kautta, liittyipä se esinemaailman tai sosiaaliseen ulottuvuu-
teen. Kiinnitän huomioni kertomuksessani siihen, että muotoiluryhmäm-
me ei juuri katso tarpeelliseksi ”myydä” ideoitaan muille osapuolille. Lai-
tamme luonnokset tai mallit esille ja ne saavat itse edustaa esittämäänsä 
ideaa – me muotoilijat seisoskelemme sivummalla, odotellen kysymyk-
siä tai kommentteja. Oletamme – kenties naiivisti – toisten tulkitsevan 
piirustuksia ja malleja suunnilleen samaan tapaan kuin me itse, näkevän 
niiden mahdollisuudet samaan tapaan kuin me. Kilpalaulanta oman nä-
kemyksen puolesta tuntuu turhalta. Onnistuneen tuotteen aikaansaami-
seksi ei ole tarkoituksenmukaista, että muotoilija saa vakuutettua muut 
oman ehdotuksensa pätevyydestä, vaan se, että muotoilijan tekemä pro-
vosoiva manipulaatio, esitelty ratkaisuehdotus, edesauttaa osapuolten 
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välisen hyödyllisen vuoropuhelun syntymistä. Jos malli tai luonnos ai-
heuttaa konfliktin, se voi olla hyödyllinen yhteisen jaetun merkityksellis-
tämisen löytymisen tiellä.

Saamamme kommentit ovat usein yllättäviä ja hämmentäviä, koska 
ihmiset eivät näekään luonnoksia tai malleja samasta kulmasta kuin me. 
Toinen naiivi oletuksemme lienee se, että merkitykset pärjäävät ja säily-
vät ikään kuin äänestyksen tuloksena (Weick ym. 2005, 418). Äänimäärät 
eivät kuitenkaan jakaudu tasapuolisesti, toisilla on enemmän valtaa vai-
kuttaa mielekkyyden luomiseen (Helms Mills ym. 2010, 188). Kertomuk-
semme viimeistä edellisessä pienoismallien esittelyssä johtoryhmälle 
yrityksen perustaja Ilmari kääntää muotoiluryhmän keskenään jo saavut-
taman merkityksen päälaelleen. Hän ilmaisee mielipiteensä ensimmäise-
nä ja yllättää meidät kannattamalla sitä ratkaisuehdotusta, joka poikkeaa 
sovituista tavoitteista ja on mielestämme vain kuriositeetti. Muut kallistu-
vat tukemaan perustajan näkemystä. Ilmaan jää leijumaan muotoiluryh-
män epäilys siitä, että perustajan todelliset motiivit näkemyksensä takana 
ovat aivan jotakin muuta – hän ajaa jotain omaa agendaansa, joka ei suo-
raan liity käsillä olevaan asiaan. 

YHTEINEN SOMMITTELU

Jos ideoita eli ratkaisuehdotuksia on tuotettu kaaosmaisen paljon, mitä 
tehdä niillä? Ne täytyy nimetä, luokitella, yhdistellä toisiinsa ja siten kar-
sia niiden lukumäärää. Hajaantuvasta, erisuuntiin menevästä luonnoste-
lusta siirrytään suppenevaan, samaan suuntaan kulkevaan sommitteluun. 
Luonnoksia järjesteltäessä ilmaantuu jotakin uutta, jota ei vielä ole tun-
nistettu autonomiseksi kohteeksi ja jolla ei ole vielä nimeä. Näille uusille 
tulkinnoille täytyy keksiä nimet. Luonnokset jaetaan kasoihin, kasoille 
annetaan nimet ja niihin kiinnitetään nimilappu. Tämä luokittelu ja ni-
meäminen on eräs merkityksellistämisen vaihe. Tätä sosiaalista – ja si-
ten joustavaa – tekemistä ohjaavat henkiset mallimme ja meille tärkeät 

vihjeet. Tavoitteena on hakea järjestys, joka näyttää uskottavalta tavalta 
hallita tilannetta. (Weick ym. 2005, 411.) Uusien luonnosten pinoja nime-
tessä täytyy käyttää sanoja, joilla on jo vakiintuneet merkitykset, jotta ne 
avautuvat muille. Nämä nimilaput taas vaikuttavat siihen, miten osapuo-
let näkevät pinot ja niissä olevien ideoiden ominaisuudet – hyvät ideat 
voivat kadota vakiintuneiden nimilappujen alle (Weick & Sutcliffe 2007, 
33). Osapuolet tulkitsevat nimilaput tai symbolit kukin omalla tavallaan.

Kertomuksessa kuvataan miten yritimme osallistaa johtajat luokit-
teluun ja nimeämiseen teettämällä heillä tehtävän, jossa 75:stä osasta 
pitää kasata kahdenkymmenen osan mielekäs kokonaisuus. Yhteinen 
sommittelu on käytäntö, jossa tuotetaan sitä ympäristöä, jossa joudutaan 
myöhemmin toimimaan. Tehtävä onnistuu helposti – yhteinen näkemys 
tuntuu syntyvän, mutta vain hetkeksi. Vaikutusvaltaisimmat henkilöt, toi-
mitusjohtaja ja perustaja eivät ole juuri silloin läsnä ja eivät kenties mer-
kityksellistä malliston kokonaisuutta samalla tavalla kuin me muotoilijat 
ja muut sommitteluun osallistunut johtoryhmä. Kun sitten seuraavan 
kerran esittelemme kokonaisuutta tilaisuudessa jossa toimitusjohtaja ja 
perustaja ovat läsnä, kokonaisuus palautetaan takaisin työn alle. ”Kokoel-
ma muistuttaa valikoimaltaan vuoden 1971 tuoteluettelomme tuotteita”, 
yrityksen perustaja kommentoi. Me epäonnistumme mielekkyyden luo-
misen mahdollisuuden luomisessa johtoryhmän vaikutusvaltaisimmille 
jäsenille. Sosiaalinen yhteinen tekeminen, identiteettien arvostaminen, 
historian perspektiivin hyväksyminen, vihjeiden, kannustuksen tai vas-
tustuksen huomioiminen, otaksumien vakuuttavuuden arviointi ja halu-
tun etenemistavan hyväksymisen mahdollisuus jää meiltä heille antamat-
ta.

Muotoilijan identiteetille on tärkeää hyödyntää rakennettua tai kuvit-
teellista vertaisuutta johtoryhmän kanssa, tehdä johtajien kanssa yhdessä 
strategisen tason päätöksiä (mitä tuotteita yritys valmistaa), pitää ohjia 
käsissä jonkun aikaa. Muotoilijat ovat vahvoilla visuaalisten työkalujen 
kanssa, johtajat ovat ehkä enemmän kotonaan verbaalisessa esityksessä. 
Ehkä palapeli vakuuttavana tekniikkana ei toimi, kuten odotimme: työ su-
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jui nopeasti ja ei herättänyt keskustelua, toimitusjohtaja katsoi puhelun 
tärkeämmäksi tekemiseksi. Palapelin teettäminen on manipuloiva ympä-
ristöä tuottava merkityksellistämisen tekniikka, jossa muotoilijat tarjo-
avat ne palat (75 kpl), josta tuleva toimintaympäristö (20 kpl) muotoutuu.

SÄILYTTÄMINEN

Kelpuutuksen saaminen konseptille ja lupaus seuraavaan vaiheeseen 
siirtymiseen ei ole yksittäinen päätös tai jokin sitova dokumentti, vaan 
mielekkyyden saaminen aikaisemmin aukinaiseen tilanteeseen. Koko-
naisuus tuntuu uskottavalta, uusia huomiota tarvitsevia vihjeitä ei enää 
ilmaannu, tilanne on sosiaalisesti tasapainossa, johtajien tuki tuntuu 
olevan varmistettu, ehdotus sopii näkemykseemme identiteetistämme 
ja juonenkäänteet istuvat aikaisemmin kerrottuun tarinaan: paikallinen 
ja tilapäinen tolkku on nyt tehty. Saavutettu järjestys säilytetään ja siir-
rytään eteenpäin.

Jos edellä kuvattu merkityksellistäminen jää kesken, ei ”virallisilla 
päätöksillä” jostakin etenemisen tavasta ole merkitystä, koska niissä 
ei ole ”järkeä”. Päätökset jätetään huomioimatta tai ne unohtuvat hil-
jalleen, tekemistä ja mielekkyyden hakemista jatketaan toisaalla (kat-
so lisää keinoja Stensaker & Falkenberg 2007, 167). Asiaa pyöritellään 
kunnes palaset loksahtavat mielekkäästi yhteen. Sen jälkeen muotoili-
jat ovat valmiit sitoutumaan säilyttämisen päätökseen. Säilyttäminen 
(retention) viittaa Weickin (1979, 45) merkityksellistämisen prosessin 
viimeiseen vaiheeseen: tulkitut elementit varastoidaan myöhempää 
käyttöä varten. Kun vakuuttava tarina (tai muotoilu) säilytetään, sillä 
on tapana tulla todellisemmaksi, koska se liittyy menneeseen kokemuk-
seen, se on kytketty merkittäviin identiteetteihin ja sitä käytetään ohjaa-
maan tulevaa toimintaa ja tulkintoja.

Yhteisen mielekkyyden luomisen epäonnistumiseen turhautuneen 
muotoiluryhmän tuntoja kuvaa Marian kommentti: ”Jatkossa teemme 

itse päätöksiä, jonka jälkeen ne vain esitetään”. Näin tapahtuukin, mut-
ta kyse ei ole päätöksistä sellaisina, että ne voitaisiin kirjata muistioon 
tehtyinä valintoina. Kyse on itselle merkityksellisen muotoilun säilyttä-
misestä ja itselle järjettömien muiden osapuolien näkökulmien sivuut-
tamisesta. Kertomuksessa kuvataan, miten toimitusjohtaja, joka ei pää-
se osallistumaan palapelin tekemiseen, palauttaa johtoryhmän kanssa 
kootun kokonaisuuden työstettäväksi. Muutaman viikon päästä käytän-
nössä sama kokonaisuus, nyt myyntiargumenteilla lisättynä, esitellään 
uudelleen toimitusjohtajalle.

Pari kuukautta myöhemmin, esitellessämme malliston perusraken-
teen toteuttamisen vaihtoehtoja, perustaja yllättäen vaikuttaa siihen, 
että sovitusta poikkeava rakenne-ehdotukseni tulee ”valituksi”. Aloi-
tamme kuuliaisesti valitun perusrakenteen muotoilun, mutta viikkojen 
kuluessa kiinnostus siihen – jos sitä alun perin olikaan – hiipuu ja se 
unohtuu. Kyse ei ole kieltäytymisestä noudattaa päätöksiä. Rakennerat-
kaisu ei vaan ole meille mielekäs, se ei pääse säilytettäväksi, sillä ei ole 
tulevaisuutta.

Tuotekehityksen alkuvaiheen sisällöllinen epämääräisyys ja jousta-
vuus antavat muotoilijalle mahdollisuuden tähän pyörittelyyn. Tilanne 
on uusi ja uniikki, joten kokemuksia asiasta ei ole kenelläkään. Ongel-
man määrittely on ongelmallista ja ratkaisu aiheuttaa aina uuden ongel-
man. Ei ole oikeaa tai väärää, on vain hyvä tai parempi. Vaihtoehtojen 
paremmuutta on vaikea mitata. Jokainen ratkaisu on valinta, josta on 
vaikea enää palata takaisin. Kokoonpanoon voidaan jättää ”särkymis-
varaa” ja se voidaan määritellä niin, että myöhemmin erilaiset tulkinnat 
ovat mahdollisia.

KONSEPTIN OMIMINEN

Muotoilutyön dynamiikan muuttuessa tuotehausta konseptimuotoiluk-
si, ryhmän muotoilijat ottavat kukin joitakin konsepteja kehittääkseen 
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niitä eteenpäin. Kelpuutuksen saanut idea muuttuu muotoilijan omaksi 
konseptiksi – muotoilija ”omistaa” nyt konseptin, ja siitä tulee henkilö-
kohtainen asia. Muotoilija tekee päätöksen ja sitoutuu vapaaehtoisesti, 
julkisesti ja peruuttamattomasti konseptiin. Weickin (1995, 156) näke-
mys on se, että ihmiset yrittävät vahvimmin rakentaa merkitystä niiden 
toimien ympärille, joihin ovat sitoutuneet. Omiminen on toimintaläh-
töinen merkityksellistämisen prosessi, jonka ympäristöksi nyt rajautuu 
valitun konseptin kehys. Omiminen on keino saada asiat tehdyksi, koska 
silloin ihmiset harkitsevat harvempia vaihtoehtoja, korostavat vain posi-
tiivisia piirteitä ja tavoittelevat todellisia tuloksia (emt., 161).

Kun esittelemme ratkaisuehdotuksia malliston perusrakenteesta, 
Maria, Arttu, Juha ja minä olemme kukin tehneet oman ehdotuksen. 
Konsultti Juha ei ole läsnä esittelyssä. Hänen teknisesti mielenkiintoi-
nen ehdotuksensa jää käsittelyssä aivan syrjään. Konsepti, joka ei löydä 
omistajaa, hiipuu ja häviää prosessin edetessä.

Myös Bragd (2002, 145) puhuu konseptin tai projektin omistamisesta 
tapana tietää, saada asioita aikaiseksi ja sitouttaa tekijöitä projektiin – 
tällä on merkitystä myös tekijän identiteetin rakentamiseen ja myöhem-
piin uramahdollisuuksiin organisaatiossa. Ei ole kyse siitä, että konsepti 
on parempi kuin muut ja että menee sen takia eteenpäin. Kyse on sii-
tä, että henkilö, joka omistaa konseptin, selviää prosessissa paremmin 
eteenpäin (Taleb 2012, 215). Konseptin menestyminen työ sen omineelle 
mainetta ja kunniaa, se on design by Muotoilija – sovittelemme sankari-
muotoilijan takkia yllemme: mielessämme siintää kuva työstämme ja it-
sestämme näyttelyssä, lehdessä ja palkintojenjaossa. Mielessämme ovat 
muotoilun kentän toimijat ja kollegat, joiden tunnustus ja mielipide mo-
tivoivat muotoilijoita enemmän kuin asiakkaiden tai työnantajan mieli-
pide (Blackwell ym. 2009, 45). Idealla, johon kukaan ei sitoudu, ei ole 
tulevaisuutta. Työntekijä, joka omistaa hyvän idean ja saa sen nimiinsä, 
selviää tulevaisuudessa. Asiakkaat vaihtuvat, mutta jos muotoilun kent-
tä ja tutut kollegat säilyvät, sankarimuotoilijan identiteetti säilyy myös.

Tämä sitoutuminen on elintärkeä resurssi merkityksellistämiselle, 

mutta se voi myös luoda sokeita pisteitä ja estää merkityksellistämistä 
(Maitlis & Sonenshein 2010, 562). Eteen ilmaantuvat vaihtoehdot jäävät 
vähemmälle huomiolle, negatiiviset piirteet lakaistaan maton alle ja al-
kuperäiset tavoitteet muuttavat muotoaan. Konseptin kritiikki koetaan 
helposti henkilökohtaiseksi arvosteluksi. Konseptin kehittämisen aika-
na ei välttämättä haluta uusia ideoita muilta, jos ne järkyttäisivät syn-
tymässä olevaa konseptia. Sen sijaan haetaan vihjeitä, jotka vahvistavat 
käynnissä olevaa prosessia.

KONSEPTIN LUOVUTTAMINEN

– Joo, kannetaan vaan tämä malli tuonne yläkertaan, että tässä on 
tämä meidän konseptimme, Arttu vitsailee, kun pienoismallien tar-
kastelu johtoryhmän kanssa muuttuu leikinlaskuksi.

Lopuksi oma, itse tehty konsepti annetaan pois, luovutetaan eteenpäin 
yrityksen johtajille ja vakituisen tuotekehityksen vastuulle. Tämä toi-
minnan rakenne on määritelty jo projektisuunnitelmassa, eikä sitä ky-
seenalaisteta  projektin aikana. Luovutuksesta rakennetaan seremonia 
täytekakkuineen. Vakuuttavien visualisointien eteen on tehty paljon 
työtä – valokuvamaisten esityskuvien sisältöä on vaikea kyseenalaistaa.

Tästä lähtien tuotekehityspäällikkö insinööreineen vastaa konseptien 
kehittämisestä valmiiksi tuotteiksi. Muotoilija vapautuu vastuusta, 
mutta myös vallastaan konseptiin. Muotoilija tietenkin osallistuu kon-
septin jatkokehitykseen, mutta nyt altavastaajana – se on nyt toisen 
oma. Insinöörin tehtävänä on suunnitella ja varmistaa konsepti sellai-
seksi, että se on teknisesti toimiva, turvallinen käyttäjälle ja edullinen 
valmistaa. Edellä mainitut tavoitteet ovat tietenkin olleet myös muotoili-
jan mielessä, mutta muotoilijalla on ollut ylellisyys tehdä oletuksia siitä, 
että tavoitteet voidaan jotenkin saavuttaa, kun taas insinöörillä ei ole 
sitä ylellisyyttä – hänen täytyy saada nuo tavoitteet onnistumaan.
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Muotoilijalle on tärkeää saada annettua työ eteenpäin, jotta hän pää-
see toistamaan kuviota, omimaan ja kehittämään uutta konseptia, pa-
laamaan luovempaan työhön. Luova ideointi ja konseptikehitys ovat 
tärkeämpää strategista tekemistä kuin operatiivinen tuotteen viimeiste-
ly tuotantoon. Konseptien tekeminen on hauskempaa, se on muotoilijan 
ainutlaatuista ydinosaamista (Kettunen 2000). Luopumalla konseptista 
prosessin edetessä muotoilija rakentaa identiteettiään innovaation läh-
teenä. Mikäli muotoilija seuraisi konseptiaan tuotekehityksen prosessin 
edetessä, hänestä tulisi ensin insinööri ja lopulta tuotteensa myyjä. Hä-
nen identiteettinsä rakentuisi siten tuon tietyn tuotteen kautta tai yrittä-
jyyden kautta, ei luovan muotoilijuuden kautta. Osallistuminen tuoteke-
hityksen alkuun on tärkeää, loput vaiheet voi hoitaa joku muu.

Insinööreillä on tietenkin erilainen esinemaailmansa (Bucciarelli 
1994) kuin muotoilijoilla. Insinööri, jolla tähän asti on ollut vain vähän 
tekemistä konseptin kanssa, mieltää tilanteen omalla tavallaan. Luo-
vutettuun konseptiin kohdistuu heti muutospaineita, koska insinöörit 
merkityksellistävät tilanteen nyt eri tavalla kuin muotoilijat merkityk-
sellistivät sen aikaisemmin – konflikti on väistämätön. Idean omistaa nyt 
insinööri. Tästä lähtien muotoilijat joutuvat puolustamaan suunnitel-
miaan, etteivät ne insinöörien käsittelyssä muutu liiaksi pois muotoili-
joiden näkemyksestä. Isaacson (2011) kuvaakin hyvin sitä, miten Applel-
la insinöörit joutuvat pois omalta ”mukavuusalueeltaan” muotoilijoiden 
tuotteeseen esittämien vaatimusten tähden ja miten tilanne voi nopeasti 
kääntyä päinvastaiseksi, jos tuotekehityksen johdossa tapahtuu muu-
toksia. Tilanne vaatisi neuvokasta merkityksellistämistä, toisten pers-
pektiivien huomioimista, johon kuuluvat eivät vain nykyiset pyrkimyk-
set, vaan myös osapuolten aikaisemmat kokemukset (Wright ym. 2000, 
823).

TARINAN KERTOMINEN

Kertomukseni viimeisessä kokouksessa Maria kertoo tarinaa siitä, mistä 
tultiin, mikä on tilanne nyt ja mitä tapahtuu tulevaisuudessa: ”Alussa 
oli musta aukko, meni paljon aikaa… ja yksi bonuskonsepti! Viisitoista 
tuotetta on paljon”. Alussa oli vaikeuksia, mutta tavoitteet saavutettiin 
ja jopa enemmänkin. Muotoilijat kertovat tarinaa koko prosessin ajan 
– ensimmäisestä kokouksesta viimeiseen kokoukseen ja niiden välillä. 
Aiheena on useimmiten muotoiluprosessi. Tarinassa kerrataan aikai-
semmin tapahtunutta ja kuvataan tulevaa tekemistä, ei niinkään itse 
sisältöä, tuotteen konseptia, vaikka tarinan tarkoitus on antaa merkitys 
tälle sisällölle (Weick 1995, 132). Työn sisältö, luonnokset ja mallit saa-
vat usein pärjätä ilman niitä tukevaa tarinaa, mutta muuten vakuuttavan 
tarinan kertominen on tärkeää muotoilijan merkityksellistämisessä ja 
sen välittämisessä muille. Tarina saa aikaisemman epäselvän hapuilun 
kuulostamaan vakuuttavan johdonmukaiselta ja rationaaliselta suunni-
telmalliselta toiminnalta. Tavoite saavutettiin, ja vähän enemmänkin.

Tarina kertoo mitä on tehty ja mitä tullaan tekemään, keskittyen har-
vemmin siihen, mitä on nyt. Tarina on muistitekniikka, joka auttaa ih-
misiä konstruoimaan uudelleen aikaisempia kompleksisia tapahtumia, 
se sitoo yhteen irrallisia elementtejä. Jokainen tarina on aina mahdol-
lisuus identiteetin rakentamiseen: ne kertovat meille yrityksistä merki-
tyksellistää mennyttä ja tulevaisuuden toiveikasta ajattelua (Brown ym. 
2010, 532).

Tarinaa kerrotaan muotoilun meta-aktiviteeteista: prosessista, teh-
tävistä, työnjaosta, rooleista ja muotoilijan omasta paikasta organi-
saatiossa. Tarina luo ja ylläpitää muotoilijan ammatillista identiteettiä 
organisaatiossa, kertaa ja vakuuttaa muotoilijan positiivista omakuvaa 
tärkeänä toimijana muille osapuolille. Samalla se luo tulevaisuudesta 
sitä positiivista illuusiota, joka mahdollistaa toimimisen. Kertomalla ta-
rinaa odottamaton tehdään odotettavaksi ja hallittavaksi (Weick 1995, 
127). Tarina luo turvallista tulevaisuutta tutussa ympäristössä: ”Puolet 
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ajasta tehdään jatkokehitystä ja puolet ajasta kehitetään uusia ideoita”.
Tarina pitää koossa, antaa yhtenäisyyttä ja tekee uskottavaksi monia 

merkityksellistämisen ominaisuuksia – hyvät tarina on mielekäs. Kan-
nattaa kuitenkin pitää mielessä, että tavoiteltu uskottava tarina ei vält-
tämättä ole paikkansapitävä. (Wright ym. 2000, 816.)

Merkityksellistäminen ilmaantuu, kun yritämme säilyttää johdonmu-
kaisen ja positiivisen käsityksen itsestämme (Weick 1995, 23). Tarinaa 
kertomalla me yritämme vaikuttaa siihen kuvaan, joka muilla on meistä. 
Liitämme onnistuneen tuloksen itseemme ja epäonnistumiset ulkoisiin 
tekijöihin. (Brown ym. 2008, 1040.) Kertomalla tarinaa Maria ottaa hal-
tuunsa muotoiluprosessin menestyksen.

7.2 TUTKIMUKSEN YLEISEMPI KONTRIBUUTIO

Toistaiseksi vain harvat tutkimukset ovat perehtyneet muotoilun mah-
dolliseen kontribuutioon hyvin aikaisissa tuotekehitystyön (fuzzy front 
end) vaiheissa, vaikka usein väitetään muotoilun olevan hyödyllistä juu-
ri silloin. Monet muotoilun metodeja, prosesseja ja malleja selittävät 
tutkimukset perustuvat kokeellisiin tilanteisiin ja usein informantteina 
ovat muotoilun opiskelijat. Viime aikojen kirjoituksissa on alettu vaatia 
tutkimuksia, jotka kiinnittävät huomion kokeneen muotoilijan käytän-
töihin (Dorst 2008) itse koetuissa muotoilun käytännöissä (Stolterman 
2008; Kimbell 2011; Jahnke 2012). 

Tulkinnallisesti tai etnografisesti inspiroituneet tutkimuksen lähes-
tymistavat on nähty potentiaalisina, kun haetaan ymmärrystä siitä, 
”mitä on menossa” sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muotoilijoiden ja 
moniammatillisten osapuolten välisissä ”oikeissa” innovaatiotilanteissa 
(Cooper & Junginger 2011b, 545; Johansson & Woodilla 2011, 475). En-
gwall ja Westling (2004, 1572) kaipaavat tuotekehitysprojektin aikaista 
tutkimusta siitä, miten osapuolet merkityksellistävät käsillä olevaa teh-
tävää prosessin eri vaiheissa. Tutkimukseni vastaa näihin edellä mainit-

tuihin muotoilututkimuksen haasteisiin.
Tutkimukseni kontribuutio sijoittuu konstruktionistiseen muotoilun-

tutkimukseen ja tapaan nähdä muotoiluprosessi toiminnan yhteydessä 
tapahtuvana reflektointina, bricolagena, yhteisön toimintana ja osallis-
tavana toimintana. Tutkimukseni esittää, millaisten käytäntöjen kautta 
osallistava muotoiluprosessi luodaan.

Schön (1983) puhuu muotoilun yhteydessä tapahtuva reflektoinnista, 
jossa ”kehyksen” rakentaminen ohjaa heidän toimintaansa. Muotoilija 
keskustelee tilanteen kanssa, kuten Schön kuvaa, mutta keskustelee sa-
manaikaisesti myös muiden ihmisten kanssa. Tutkimukseni tarkentaa 
Schönin (1983) näkemystä kuvaamalla, miten muotoilija toimii omaa 
ympäristöään tuottaen todellisessa, kollektiivisessa ja tulevaisuussuun-
tautuneessa tilanteessa. Tutkimukseni tuo esille, miten identiteetin ra-
kentaminen muokkaa tuota kehystä ja miten kehys on itse asiassa ollut 
rakenteilla jo kauan ennen käsillä olevan projektin alkua. Muotoilija ei 
aina tiedosta kehyksen olemassa oloa eikä sitä, miten hän toimiessaan 
jatkuvasti avaa ja sulkee mahdollisuuksien ovia.

Tutkimukseni kontribuutiona on myös muotoilun, merkityksellis-
tämisen (sensemaking) ja bricolagen tuominen yhteen. Mielekkyyttä 
luodessaan muotoilija toimii kuten bricoleur. Muotoilu on merkityksel-
listämisen prosessi, joka hyödyntää mitä tahansa käsillä olevia elämän 
materiaaleja (Weick 2001a, 62). Tutkimukseni näyttää, miten muotoili-
jan menneisyys, identiteetin rakentaminen ja vakuuttavuuden tavoittelu 
vaikuttavat niihin sosiaalisen ja esinemaailman vihjeisiin, joihin muo-
toilijan huomio tarkentuu ja joita hän käyttää bricolage-materiaalinaan.

Kollektiivinen muotoilu organisaation sisällä voidaan nähdä yhdes-
sä vaikuttamisena tai yhdessä tekemisenä (Kvan 2000, 411). Muotoilun 
kirjallisuudessa viitataan usein ensimmäiseen tapaan: erilaiset intres-
sit on jotenkin neuvoteltava yhteiseksi näkemykseksi. Tutkimukseni 
kontribuutiona on eräs kertomus ja analyysi siitä, miten tätä yhteistä 
ymmärrystä pyritään luomaan muotoilijoiden toimesta. Merkityksellis-
täminen tarjoaa uskottavan näkemyksen siihen, mitä tuotekehityksen 
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alkuvaiheen sosiaalisessa ulottuvuudessa tapahtuu.
Muotoilututkimuksen kirjallisuus osallistavan muotoilun tai yhteis-

kehittelyn aihepiirissä kantaa usein teknis-rationaalisen ajattelutavan 
mallia. Organisaation ulkopuolinen, tuotteen loppukäyttäjä, pyritään 
osallistamaan tuotteen sisällön määrittelyyn ja tulemaan sisällön asian-
tuntijaksi, mutta tuotteen tekemisen prosessi ja sen asiantuntijuus pysy-
vät yhä sisällöstä erillään. Muotoilun tutkimus on keskittynyt teknisiin 
innovaatioihin tai tuoteinnovaatioihin, joissa organisaatio suuntautuu 
ulospäin. Tutkimukseni kontribuutio on organisaation sisäisen innovaa-
tion ja prosessi-innovaation näkökulmien korostaminen – tuotteen si-
sältöä ja suunnittelun prosessia tulee tarkastella yhdessä.

Tutkimuksessani laajennan osallistavan muotoilun näkökulmaa mer-
kityksellistämisen tulkinnallisen lähestymisen avulla. Tutkimuksessani 
muotoilua katsotaan yhteisen mielekkyyden luomisen prosessina, jossa 
pyritään antamaan kaikille osapuolille mahdollisuus tuottaa mielekäs-
tä ympäristöä ja tulevaisuutta. Ensimmäinen tutkimuskysymykseni on, 
miten muotoilija merkityksellistää muotoiluprosessia? Toinen tutki-
muskysymykseni kysyy, miten muotoilija yrittää luoda muille mahdol-
lisuuksia osallistua muotoiluprosessin?

Vastauksena tutkimuskysymyksiin esitän kuvauksen muotoilupro-
sessin merkityksellistämisen käytännöistä (kuvio 8). Muotoilija mer-
kityksellistää tuotekehityksen alkuvaiheen prosessia vertaisuutta ra-
kentamalla, keskustelemalla tehtävästä, hautomalla, työympäristöä 
rakentamalla, piirtämällä, esittelemällä, yhteisellä sommittelulla, säi-
lyttämisellä, omimalla konseptin, luovuttamalla konseptin ja tarinaa 
kertoen. Näissä kaikissa käytännöissä on läsnä mielekkyyden luomisen 
sosiaalinen ominaisuus, mutta erityisesti vertaisuuden rakentaminen, 
esitteleminen, yhteinen sommittelu ja tarinan kertominen näyttäyty-
vät myös mielekkyyden antamisen (sensegiving) käytäntöinä. Niissä 
muotoilija yrittää luoda muille mahdollisuuksia osallistua muotoilupro-
sessiin ja samalla yrittää ”myydä” omaa näkemystään.

7.3 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN KONTRIBUUTIO

Teoreettinen kontribuutioni muotoilun keskusteluun on muotoilun 
sosiaalisen prosessin tarkasteleminen merkityksellistämisen teorian 
kehyksestä käsin. Merkityksellistämiseen liittyy tiettyjä ominaisuuksia 
(Weick 1995, 17). Olen eritellyt näitä ominaisuuksia tulkitsemiseen liit-
tyvinä tekemisinä. Tärkeimpinä muotoiluprosessin tulkitsemiseen liit-
tyvinä tekemisinä nostan esiin identiteetin rakentamisen, vakuuttavuu-
den hakemisen ja toimimisen ympäristöä tuottavasti.

Nämä tulkitsemiseen liittyvät tekemiset tihentyvät aika ajoin muotoi-
luprosessin aikana. Tihentymien kautta esitän uudenlaisen käsitteellis-
tyksen muotoiluprosessista merkityksellistämisen käytäntöinä (kuvio 
8), jossa koko ajan tuotetaan prosessin jatkolle mahdollisuuksia ja sa-
manaikaisesti suljetaan prosessin jatkon mahdollisuuksia.

Yhteistyötä korostavat muotoiluprosessin tutkimukset ja menetelmät 
haluavat tuoda osapuolet yhteen ja antaa osapuolille mahdollisuuden ai-
nakin analyysin tekemiseen. Jaetun informaation laatu, ihmisten välis-
ten suhteiden sujuvuus ja osapuolten näkökulmien artikulaatio nähdään 
tärkeäksi muotoiluprosessissa.  (Détienne, Baker & Burkhardt 2012). 
Ongelmana muotoiluprosessissa nähdään olevan tiedon jakamisen 
ja teknisen ymmärtämisen vaikeus, joka korjaantuu tehokkaammalla 
kommunikaatiolla (Kleinsmann, Valkenburg & Buijs 2007). Kleinsmann 
(2006) määritteleekin kollaboratiivisen muotoilun olevan ”prosessi, jos-
sa eri aloilta tulevat toimijat jakavat tietämyksensä muotoilun tapahtu-
masta ja sisällöstä”.

Aikaisempi yhteistyönä tehtävän muotoilun tutkimus on vähänlaisesti 
ottanut huomioon identiteetin rakentumista osana muotoiluprosessia. 
Weick (1995) painottaa, ettei ymmärrystä ilmaannu ilman ymmärryk-
sen luojaa (Osbeck, Nersessian, Malone & Newstetter 2011, 29). Pelkkä 
osallistumisen mahdollistaminen ja näkökulmien tehokas jakaminen ei 
välttämättä riitä, koska muotoilijalle, miksei myös muillekin osapuolille, 
on tärkeää rakentaa itseään suhteessa muihin esimerkiksi ammatillises-
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ti tasavertaisena toimijana. 
Identiteettiä rakennetaan koko prosessin ajan. Keskustelut muotoi-

lutehtävän luonteesta, oman työympäristön rakentaminen, esitysten 
valmistelu ja tarinan kertominen ja sen kertaaminen rakentavat muotoi-
lijan identiteettiä, joka vaikuttaa siihen, miten ja millainen tuote muo-
toillaan. Identiteetti antaa muodon tuotteelle.

Falinin (2011, 168) mukaan muotoilijan identiteetti suuntautuu yhä 
enemmän asiantuntijatehtäviin, joissa työn painopiste on tiedollinen ja 
joka täten vaatii erilaisia taitoja kuin tekninen muotoiluosaaminen. Tut-
kimukseni vahvistaa edellä mainittua Falinin (2011) väitettä muotoilun 
käytäntöjen praktisesta diffuusiosta, korostaen kuitenkin muotoilun 
sosiaalisten ulottuvuuksien merkitystä suhteessa kognitiivisiin ja tekni-
siin ulottuvuuksiin. Loistava tekninen muotoilusuoritus ei riitä, elleivät 
muut merkityksellistä sitä sellaisena.

Tutkimukseni toisena tärkeänä muotoiluprosessin ominaisuutena 
nousee esiin vakuuttavuuden hakeminen. Muotoilussa vakuuttavuus 
ja uskottavuus on tärkeämpää kuin paikkansapitävyys. Se on radikaa-
li ajatus, ainakin teknis-rationaalisen tuotekehityksen näkökulmasta, 
joka pyrkii analysoimaan nykytilannetta ja saamaan muotoiluprojektin 
lähtötiedot oikeiksi. Tiedot voivat olla paikkansa pitäviä, mutta tilanne 
on jo muuttunut, kun muotoiluprosessi käynnistyy. Tulevaisuudesta 
on vaikea saada paikkansa pitävää tietoa. Jäljelle jää vakuuttavuuden 
tavoittelu.

Muotoilija hakee jatkuvasti uskottavuutta ja vakuuttavuutta omalle 
positiivisen illuusion värittämälle tulevaisuuden tekemiselleen, esityk-
sille, luonnoksille, piirustuksille ja malleille. Samalla hän hakee jatku-
vasti uskottavuutta itselleen muiden silmissä. Muotoilijan tulee olla 
vakuuttava, jotta hänen ”omistamansa” idea tai konsepti etenee pro-
sessissa. Tuotekonsepti ja muotoilija hakevat vakuuttavuutta yhdessä, 
sillä paikkaansa pitävää tietoa ei ole saatavilla. Keinona voi olla oman 
näkemyksen ”myyminen” muille osapuolille puhumalla vakuuttavasti 
ja kiillottamalla konseptin malli houkuttelevaksi. Itsepetos voi auttaa – 

kun on itse vakuuttunut, on helpompi vakuuttaa muutkin (Trivers 2011). 
Toinen keino konseptin vakuuttavuuden parantamiseksi on ottaa 

muut osapuolet mukaan muotoiluun, jakaa konseptin omistusta myös 
muille.

Kolmantena tärkeänä muotoiluprosessin tekemisenä esiin noussut 
ympäristön tuottaminen ei ole aivan uusi ajatus. Muotoilija tuottaa ym-
päristön, jossa toimii. Me luomme ympäristömme ja ympäristö luo mei-
dät. Se on Schönin (joka teki väitöskirjansa Deweyn ajatuksista) keskei-
nen idea – muotoilija luo tilanteen ja joutuu sitten reagoimaan siihen. 
Tämä on laajasti hyväksytty näkemys muotoilun keskustelussa. Tutki-
mukseni auttaa ymmärtämään tämän ympäristön tuottamisen yhteyttä 
muotoilijan identiteetin rakentamiseen ja vakuuttavuuden hakemiseen 
sekä siihen, miten ympäristön tuottaminen tapahtuu muotoiluprosessin 
jokaisessa vaiheessa.

Itselleni oli yllätys, miten ympäristön tuottamisen idea toimii meta-
tasolla, muotoilun muotoilussa. Esimerkiksi, jos tarkastellaan muotoi-
luprosessia: me luomme muotoiluprosessin, joka luo ympäristön ja ym-
päristö luo meidät (ja muotoiluprosessin). Muotoiluprosessin luominen 
on alkanut jo kauan aikaa ennen kuin itse muotoiluprojektista oli mitään 
havaintoa. Identiteetin rakentaminen on myös sidoksissa tähän ympä-
ristön rakentamiseen. Ei ole ”puhdasta pöytää”, jolta aloittaa muotoi-
lu, vaikka me muotoilijat niin mielellään ajattelemme: mahdollisuuksia 
prosessille tuotetaan koko ajan ja samalla rajataan tekemisen mahdolli-
suuksia.

Tältä osin kontribuutioni on, että laajennan Schönin (1983) pohjusta-
maa ideaa muotoiluprosessin merkityksellistämisen näkökulman kaut-
ta. Tutkimukseni lisää ymmärrystä siitä, miten toimiminen ympäristöä 
tuottavasti ilmenee oikeassa sosiaalisessa muotoilutilanteessa organi-
saationalisessa ympäristössä.

TULOKSET JA TARKASTELU

193192



196  197

JOHDANTO                                                                                         MIELEKKYYDEN MUOTOILU                                                                                         

7.4 MUOTOILUPROSESSI WEICKILAISITTAIN 
KUVATTUNA

Tulkinnallinen käsitteellistys nostaa muotoiluprosessista esiin uusia 
ulottuvuuksia, joihin aikaisempi muotoilun tutkimus ei ole kiinnittänyt 
riittävästi huomiota. Tärkeimpiä merkityksellistämisen tekemisiä ovat 
identiteetin rakentaminen, vakuuttavuuden hakeminen ja toimiminen 
ympäristöä tuottavasti. Nämä tulkintojen tekemiset tihentyvät vaiheiksi 
tai osiksi, jotka voidaan nähdä muotoiluprosessin merkityksellistämisen 
käytäntöinä (kuvio 8): vertaisuuden rakentaminen, keskustelu tehtäväs-
tä ja tiedon tuottamisesta, hautominen, piirtäminen, esitteleminen, työ-
ympäristön rakentaminen, yhteinen sommittelu, säilyttäminen, oman 
konseptin rakentaminen, konseptin antaminen pois ja tarinan kertomi-
nen.

Merkityksellistämisen käytäntöjen kuvauksesta (kuvio 8) nousee esil-
le eräs juoni, jossa korostuu muotoilijoiden pyrkimys vaikuttaa muiden 
osapuolten tulkintojen tekemiseen: vertaisuuden rakentaminen, esitte-
leminen, yhteinen sommittelu ja tarinan kertominen. Nämä tekemiset 
vastaavat sitä mielekkyyden antamista, jota Gioia ja Chittipeddi (1991) 
kutsuvat termillä sensegiving. Heidän mallissaan mielekkyyden luomi-
nen ja antaminen vuorottelevat. Oman kuvaukseni esittämä mielekkyy-
den antaminen lomittuu samanaikaiseksi toiminnaksi oman ryhmäni 
mielekkyyden luomisen kanssa: esimerkiksi esittelyä tapahtuu ja tarinaa 
kerrotaan koko muotoiluprosessin ajan. Toiseksi eroksi voi mainita sen, 
että omassa kuvauksessani muotoilijat kutsuvat muut osapuolet mu-
kaan mielekkyyden luomiseen, kyse ei ole vain muotoilijan näkemyksen 
”myymisestä” muille.

Bucciarelli (1994) puhuu muotoilusta sosiaalisena toimintana, mutta 
ei kerro tarkemmin, mitä sosiaalista toimintaa muotoiluprosessin aika-
na tapahtuu. Kuvaukseni (kuvio 8) keskeinen mielekkyyden antamisen 
juoni tuo esille kokonaisuuden siitä, millaisia konkreettisia organisaa-
tion sisäisiä sosiaalisia tekemisiä muotoilijat käynnistävät muotoilupro-

sessin alkuvaiheen aikana. Tämä on tutkimukseni tärkein empiirinen 
kontribuutio muotoilun keskusteluun. Mielekkyyden luominen on sosi-
aalista (Weick 1995, 38): esimerkiksi piirtämisen ja oman työympäristön 
rakentamisen taustalla on vuorovaikutuksen valmistelu. Vertaisuuden 
rakentaminen, esitteleminen, yhteinen sommittelu ja tarinan kertomi-
nen ovat ensisijaisesti sosiaalista toimintaa.

Merkityksellistämisen käytäntö, jota kutsun yhteiseksi sommitteluk-
si, on se tekemisen alue, johon osallistavan muotoilun (participatory de-
sign) tutkimus on keskittynyt ymmärtämään ja kehittämään menetelmiä 
ja työkaluja. Valtaosa empiirisestä tutkimuksesta on keskittynyt käyt-
täjän tai käyttäjäyhteisön sekä muotoilijan vuorovaikutukseen, vaikka 
tunnistaisikin laajemman osapuolijoukon merkityksen (Johannessen & 
Ellingsen 2012, 23). Viime aikoina osa tutkijoista ja menetelmien kehit-
täjistä – minä mukaan lukien – ovat suunnaneet katseensa muihinkin 
osapuoliin organisaatiossa tai laajemmissa systeemeissä (Simonsen & 
Hertzum 2012, 11; Dalsgaad 2012, 34).

Kuvauksen (kuvio 8) muut osat sisältävät oman sosiaalisen ulottu-
vuutensa, mutta ovat luonteeltaan teknisempiä ja kognitiivisempia. 
Piirtäminen, keskustelu briefistä ja tiedon tuottamisesta sekä konseptin 
hallinta ovat muotoilukeskustelun tunnistamia teemoja. Hautominen 
tuotekehitysprosessissa, työympäristö sosiaalisena käyttöliittymänä, 
säilyttäminen ja muotoilun tarinan kertominen ovat sangen valkoisia 
läikkiä muotoilun kartalla.

7.5 MIETISKELYÄ MUOTOILUPROSESSISTA

Kymmenen vuotta sitten tiesin varsin hyvin miten muotoilua tulee tehdä 
(katso Kettunen 2000). Nyt olen epävarmempi antamaan ohjeita muotoi-
lusta. Aikaisempi tapani tehdä muotoilua tuntuu järjettömältä. Tutkimuk-
seni on muuttanut omaa näkemystäni siitä, miten muotoilu syntyy, mikä on 
muotoilijan tehtävä siinä prosessissa, ja minne ammatillinen identiteettini 
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on menossa. Skandinaavisen taidelähtöisen muotoilukoulutuksen saanee-
na ja teknis-rationaalisesta prosessinäkemyksestä oppia ammentaneesta 
ongelmanratkaisijasta olen muuttunut prosessiontologisen, konstrukti-
vistisen, weickilaisen muotoilunäkemyksen edustajaksi. Tai sanotaan niin, 
että yritän yhä muuttaa ajatteluani ja toimiani. Toki on huomioitava, että 
oman oppimiseni aikana maailma on muuttunut, ikää on karttunut ja olen 
edennyt, toivottavasti, Dreyfusin yleisen asiantuntijuuden (noviisi-visio-
nääri) mallissa (Lawson & Dorst 2009, 99) jo kokeneeksi muotoilijaksi.

Jos muotoilu nähdään ensisijaisesti sosiaalisena toimintana, joka pe-
rustuu inhimilliseen tapaan luoda ja antaa mielekkyyttä, mitä se tarkoittaa 
muotoilun käytännön harjoittamiselle ja muotoilun koulutukselle? Miten 
sitten muotoilua tulisi tehdä? En minä tiedä – ei minulla ole tarjota ratkai-
suksi mielekkyyden luomisen prosessimallia. Kuvio 8 on merkityksellis-
tämisen käytäntöjen kuvaus, eikä se ole ohje siitä, miten muotoiluprosessi 
tulisi suunnitella.  Tutkimukseni pohjalta voidaan kuitenkin keskustella ja 
miettiä muotoilun käytännön harjoittamista.

Aikaisempi toimintani muotoilijana ja konsulttina näyttäytyy nyt eri va-
lossa. Identiteettini ongelmanratkaisijana on vaihtunut omakuvaan mie-
lekkyyden antajana, muiden osapuolten merkityksellistämisen avustaja-
na. Muotoilijan työ näyttäytyy enemmän muiden mielekkyyden luomisen 
mahdollistajana kuin teknisenä ongelmanratkaisijana. Muotoilija auttaa 
muita osapuolia luomaan omaa mielekkyyttään tilanteeseen tuotekehitys-
prosessissa ja suunnitteilla oleviin artefakteihin.

Kerron esimerkin. Tein äskettäin tarjouksen potentiaaliselle asiak- 
kaalle lyhyestä konsultoinnista liittyen uuden tuotemalliston kehittämi-
seen. Ennen olisin kirjoittanut tarjouksen niin, että minä ratkaisen ongel-
man tai teen useita ratkaisuehdotuksia omasta muotoilijan näkökulmas-
tani. Nyt toimittamani tarjous sisälsi sen, että minä ja kollegani vedämme 
työpajan, johon projektin keskeiset osapuolet osallistuvat. Työpajan ve-
tämiseen tarvitaan työpari, jotta toinen voi tarvittaessa vetäytyä sivuun 
tekemisen tohinasta. Tämän pidemmälle en nähnyt tarpeelliseksi suun-
nitella toimintaa, koska vasta yhteisen tekemisen jälkeen ymmärtäisimme 

tilannetta paremmin. Muotoilijan ei kuitenkaan kannattane heittäytyä 
tyystin mahdollistajaksi, fasitaattoriksi, vaan säilyttää mahdollisuus tuoda 
sisältöön oman esinemaailman (Bucciarelli 1994) kontribuutionsa. Tois-
taiseksi yritys ei ole tilannut tarjoamaani työpajaa.

Muotoilu on mielekkyyden luomista asioille ja tilanteille. Muotoilija tuo 
organisaatiossa tarjolle oman ”luomistarpeensa”, tai kuten kirjailija Matti 
Mäkelä sitä kutsuu – ”muodon antamisen ikävänsä” (Anhava 2013, 156). 
Muotoilijat voivat tarjota tähän yhteiseen ponnistukseen myös positiivista 
illuusiota, teknisen vastuun siirtämistä myöhemmäksi, subjektiivisia bri-
colage-oivalluksia, improvisaatiota, intuitiota ja henkilökohtaisia aavis-
tuksia ja tehdä yhdessä syntyvää näkemystä organisaatiolle nähtäväksi, 
testattavaksi ja käytettäväksi (ks. Nonaka 1991, 97) eli osallistua synteesin 
tekemiseen, abduktiivisen mielekkyyden luomisen prosessiin (Kolko 2011, 
23).

Innovaatio tuotteissa vaatii innovatiivisuutta käytännöissä (Shove ym. 
2012, 12). Muotoilijoiden tulee kyetä luomaan mielekkyyttä abstrakteihin 
ideoihin ja tavoitteisiin sekä kääntämään nämä käsillä olevaan organisaa-
tionaliseen kontekstiin (Stensaker & Falkenberg 2007, 175). Osapuolten 
tulee tunnistaa ja tiedostaa ne haasteet, joita liittyy tähän abstraktien ide-
oiden merkityksellistämiseen. Tälle työlle tulee antaa aika, resurssit, tuki ja 
mahdollisuus mielekkyyden luomisen prosessiin. Osapuolten on hyvä olla 
tietoisia, että samalla kun muotoilun tavoitteet vaikuttavat muotoilupro-
sessiin ja lopputulokseen, niin samalla muotoiluaktiviteetti vaikuttaa myös 
toiseen suuntaan, näihin tavoitteisiin. (emt.)

Weick (1995, 185) sanoo ironisesti, ettei ole muuta tietä yhteisen merki-
tyksellistämisen rakentamiseen kuin pitää enemmän kokouksia ja keskus-
tella osapuolten kesken. Tilanteen reflektointi voi kuitenkin olla vaikeaa 
työn tuoksinassa silloin, kun tilanne on ”päällä”. Tuotekehityksen sosiaali-
sen puolen huomioiminen tarvitseekin jonkinlaisen työkalun (katso myös 
Smulders ym. 2008, 353), joka tarjoaa mahdollisuuden pysähtymiseen ja 
sen reflektointiin, mitä on tapahtumassa (Cashman 2012). Tämä työkalu 
voi olla jonkinlainen tuotekehityksen tarpeisiin viritetty menetelmä, jos-
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sa voi olla elementtejä toimintatutkimuksen tavoista tehdä kehittämistä. 
Owenin (2008) kehittämä avoimen tilan tekniikka voisi olla eräs lähtö-
kohta työkalun kehittämiselle. Se on tila, jossa osapuolet voivat tarkastella 
mitä tahansa esille nousevaa seikkaa (Juuti 2001, 378). Participatory de-
sign -liike käyttää ja kehittääkin osallistuvia menetelmiä, mutta useimmi-
ten tuoteinnovaatioiden tuottamiseen (esimerkiksi Buur & Larsen 2010; 
Bjögvinsson ym. 2012; Botero & Hyysalo 2013). Prosessi-innovaatio muo-
toilee organisaatiota.

Muotoilustudion tai tuotekehitystä vetävän projektiryhmän työympä-
ristön, ”komentokeskuksen” voi nähdä eräänä tärkeänä osana edellä mai-
nittua työkalua mielekkyyden muotoilulle. Tämä fyysinen tila tarjoaa mah-
dollisuuden luoda ja ylläpitää yhteistä mielekkyyttä päivittäin, tuoda esille 
tärkeitä asioita ja herättää päätöksentekijöiden huomiota niihin. Tuoteke-
hitysprojektin nykyinen tilanne on koko ajan esillä ja sitä päivitetään sitä 
mukaa kun uutta materiaalia ilmaantuu. Yrityksen strategia ja hiljaiset 
signaalit kohtaavat tässä tilassa (Ansoff 1980, 135). Kaikilla keskeisillä osa-
puolilla tulee olla luonteva pääsy tähän tilaan, seuraamaan luonnostelua, 
hypistelemään malleja ja osallistumaan työsessioihin. Muotoilijat voivat 
olla vastuussa tämän hermokeskuksen ylläpidosta, tai siitä voivat pienem-
mässä yrityksessä vastata pari, kolme johtajaa osa-aikaisesti (emt.).

Muotoiluprosessin käsittäminen merkityksellistämisen kautta ja tä-
män mielekkyyden luomisen prosessin tiedostaminen voi auttaa vält-
tämään tuotekehitysprojektin sosiaalisia riskejä, kuten sitä, että jon-
kun osapuolen näkökulma jää huomioimatta tai että johtajien tuki 
idealle jää saamatta. Mahdollisuutena taas on innostuneen asian- 
tuntijan tekemä satakertainen tulos, sanoo Työterveyslaitoksen vanhempi 
tutkija Jari Hakanen (Kaaja 2013, 31).

Hautomisen vaiheen sovittaminen kiireiseen tuotekehitysprosessiin ja 
normaaliin työaikaan voi olla vaikeaa. Aikataulu ei salli kovin pitkiä hau-
dutteluja ja toisaalta luovaa työtä tehdään myös työajan ulkopuolella. Ellei 
asiantuntijan palkkatyön käsitettä määritellä uudestaan, herää kysymys, 
voiko hautomisen vaihetta sovittaa mukaan muotoilun prosessiin. Tällöin 

luovaan vaiheeseen sisällytettäisiin työjakso, jolloin huomio kohdistettai-
siin johonkin varsinaista työtä sivuavaan kohteeseen, kuten esimerkiksi 
bricolage-repertoaarin kartuttamiseen, toisin sanoen leikkiin tuotteella tai 
teknologialla ilman tavoitetta, ilman lisäystä merkitykseen tai käytännölli-
syyteen (Norman & Verganti 2014). Bricolage-käsite kannattaa pitää esillä 
muotoilun yhteydessä yhtenä tekemisen tapana, koska se voi johtaa loista-
viin näkemyksiin ja uusiin tuotteisiin, tosin täydellisen sattumanvaraisesti 
(emt.). 

Mielekkyyden antamisen (sensegiving) juoni muotoilijan tärkeänä teh-
tävänä nousee esille muotoiluprosessin merkityksellistämisen kuvauksessa 
(kuvio 8). Sen rinnalla ongelman tekninen ratkaisu, ratkaisun luonnoste-
lu ja luonnoksen esittely ”myyntitarkoituksessa” näyttäytyy tutkimukseni 
mukaan miltei toisarvoisena tekemisenä. Ongelman ratkaiseminen ei ole 
tärkeää, vaan yhteinen tekeminen. Muotoilija voi suorittaa nerokkaan tek-
nisen ongelmanratkaisun, mutta sillä ei ole merkitystä, jos muut osapuo-
let eivät näe sitä järkevänä. Oleellista on, että osapuolet ymmärtävät eri 
näkökulmien lähtökohtia ja osapuolien etenemisen eritahtisuutta. Ensin 
on tehtävä yhteinen tolkku, ja sen kautta tekninen ongelma ratkeaa mie-
lekkäällä tavalla.

Esittelemisen materiaalin tarkoituksenmukainen toiminta oli toistuva 
pohdinnan aihe projektissamme ja muotoilijoiden keskuudessa yleisem-
minkin (Kurvinen 2004). Missä vaiheessa kannattaa esittää karkeita luon-
noksia ja koska viimeisteltyjä kuvia? Miten muut ymmärtävät tämän kuvan 
ja tilanteen projektissa? Osapuolet käsittävät muotoilijan esitysmateriaalin 
tietenkin oman koulutuksensa, oman ammatillisen identiteettinsä ja ai-
kaisemman tekemisensä kautta, joten kuvat merkityksellistyvät eri lailla. 
Muotoilijan työn etenemisen jatkuva esitteleminen piirustuksilla tai kuvilla 
luo yhteistä mielekkyyttä prosessin aikana, mutta jokainen yksittäinen esi-
telty kuva mahdollistaa osapuolien erilaiset tulkinnat. Muotoilija tasapai-
noilee osallistavan epätäydellisen hahmotelman ja vastaansanomattoman 
täydellisen ”myyvän” visuaalisen esityksen välillä. Herääkin kysymys, kan-
nattaisiko muotoilijan siirtää työnsä painopistettä esitysten valmistelusta 
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yhdessä tehtävien kuva-, muoto- ja rakenneharjoitusten valmisteluun. On 
kenties vain sattumaa, jos muotoilijan itsenäisesti tekemä ja muille esittä-
mä ratkaisuehdotus istuu muiden tapaan ymmärtää tilannetta.

Muotoilijat voisivat pohtia käyttämiään työkaluja: ideointia, luonnoste-
lua, luokittelua, malleja, prototyyppejä, pelejä ja muita enemmän mielek-
kyyden yhteisen luomisen välineinä kuin teknisen ongelmaratkaisun työka-
luina. Voiko piirtämisen tehdä yhdessä? Muotoilija voi tietenkin ennakolta 
valmistautua yhteiseen ongelmanratkaisuun, mutta kun hetki tulee, on imp-
rovisoitava. Muotoilun vertauskuvaksi käy improvisaatioteatteri (Weick 
2001a, 58), jossa huomioidaan muiden performanssi ja rakennetaan sen 
päälle, jotta vuorovaikutus pysyy käynnissä ja luo mielenkiintoisia etene-
misen mahdollisuuksia jokaiselle (Weick 2001b, 299). Kamoche ja Pina e 
Cunha (2001) rakentavat tuotekehityksen improvisaatiomalliaan käyttäen 
myös esikuvana jazz-orkesterin rakennetta kontrollin ja joustavuuden vä-
lillä. Myös Orlikowski ja Hofman (1997, 13) käyttävät jazz-kielikuvaa oman 
improvisaationalisen muutosjohtamisen mallin yhteydessä. Samoin Hatch 
(2011, 129) puhuu jazzista ja improvisaatiosta organisaation nopean muu-
toksen yhteydessä. Jazzyhtyeen ydinosaamista on improvisaatio yhdessä, ja 
se perustuu ammattitaitoon, osaamiseen ja syvälliseen perehtymiseen jazz- 
kulttuuriin (Furu 2011). Jazzjohtajuus perustuu yhteiseen kieleen, aktiivi-
seen kuunteluun, toisten tukemiseen ja vastuun kantamiseen – tavoitteena 
on saada toinen kuulostamaan hyvältä (Furu 2013).

Billgren (2010, 71) sanoo: ”Valinta tehdään aina entisten tietojen pe-
rusteella… Valitseminen on sopeuttavaa toimintaa, luominen uudistavaa”. 
Boland (2004) esittääkin, että päättäjien tulee päästä mukaan tekemään 
luovaa muotoilua eikä vain karsia muotoilijoiden esittämiä vaihtoehtoja. 
Myös muille osapuolille kuin muotoilijoille tulisi antaa mahdollisuus osal-
listua tähän yhteistyössä tehtävään sosio-materiaaliseen ponnistukseen 
(Bjögvinsson ym. 2012). Tällöin muotoilijoiden täytyy tehdä tilaa muille, 
luopua keskeisestä asemastaan muotoilun tuottajana (Kimbell 2011, 2012) 
ja omaksua enemmän fasilitaattorin roolia.

Muotoilijat ovat yrittäneet kovasti sovittautua vallitseviin johtamisen pa-

radigmoihin ja sovitelleet muotoiluprosesseja niihin malleihin, jotka ovat 
vakiintuneita johtamisessa (Cooper & Junginger 2011a, 18). Voidaanko 
asetelmaa katsoa toisinpäin? Mitä annettavaa muotoilun tavoissa konstru-
oida maailmaa voi olla johtamiselle? Tutkimukseni lähentyykin manage-
ment as designing -näkökulmaa (Bolan & Colloby 2004). Siinä ajatellaan, 
että johtajat parhaimmillaan luovat uutta ja toimivat silloin kuin muo-
toilijat – siispä johtajien kannattaisi ottaa mallia muotoilijoiden tavoista 
luoda mielekkyyttä. Jahnke (2013, 38) huomauttaa, että tämä näkökulma 
ei lähde liikkeelle muotoilun keskustelusta, vaan liiketoiminnan johtami-
sen ja innovaatiotoiminnan keskusteluista. Toinen tutkimukseni kanssa 
limittäin kulkeva konsepti on Sarasvathyn (2008) toimeenpaneva tai vuo-
rovaikutuksessa tapahtuva (effectual) yrittämisen näkökulma, joka poh-
jautuu Simonin (1969) muotoilun teoriaan. Sarasvathyn (2008) mukaan 
yrittäjät eivät toimi kausaalisen logiikan mukaan, vaan iteratiivisen vuoro-
vaikutteisen syklin kautta (katso lisää myös Read, Sarasvathy, Dew, Wilt-
bank & Ohlsson 2011). Jahnke (2013, 40) näkee Sarasvathyn tutkimuksen 
merkkinä siitä, että johtamisen teorian kehitys on vaihtanut suuntaa kohti 
enemmän muotoiluorientoituneita konsepteja.

Tutkimukseni täydentää myös muotoilukyvykkyyden (Cooper & Jun-
ginger 2011a) uutta paradigmaa. Siinä muotoilu nähdään yleisenä pysty-
vyytenä ja taipumuksen: se on historiallisesti sijaitsevia (situated), ilmaan-
tuvia, eri osapuolten kehollistuneita jokapäiväisiä tehtäviä, joissa ajattelu, 
tietäminen ja toimiminen yhdistyvät (Kimbell 2011). Muotoilija ei enää ole 
ainoa ja keskeinen sankari muotoilussa (Kimbell 2012), vaan vain eräs toi-
mija hankkeessa, jossa hän on riippuvainen muiden osapuolten tekemi-
sistä. Sillä, mitä muotoilija teknisesti tekee – hyvää tai huonoa muotoilua 
sellaisenaan – ei ole mitään merkitystä ellei muita ihmisiä saada mukaan 
luomaan yhteistä mielekkyyttä. Edellä kuvatun mukaisesti nähtynä muo-
toilu voi potentiaalisesti tuoda kontribuutiota ja kukoistaa monilla alueil-
la, mukaan lukien yhteiskuntatieteet, liiketoiminta, strategia, yrittäjyys ja 
markkinointi (Hobday, Boddington & Grantham 2011, 5).

Aiemmin tekstissä väitin, että identiteetti muotoilee tuotteen. Se mitä 
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olemme, määrittelee millaisia tuotteita muotoilemme. Ibarra ja Petriglie-
ri (2010) puhuvatkin identiteettileikistä. Siinä missä identiteettityö pyrkii 
säilyttämään olemassa olevaa identiteettiä tai mukauttamaan sitä ympä-
ristön paineisiin, identiteettileikki sepittää ja keksii uutta itseä. Se on kiin-
nostunut tulevaisuuden mahdollisuuksista ennemmin kuin menneisyy-
destä ja nykyisistä identiteeteistä (emt.). Uuden tuotteen muotoilu alkaa 
siten, että leikimme ja teemme kokeiluja identiteetillemme – mitä ja kuka 
haluaisimme olla, miten haluaisimme muiden näkevän meidät ja mikä on 
mielekästä työssämme ja elämässämme. Tuote, jonka tekemiseen osallis-
tumisesta voimme olla ylpeitä, seuraa identiteettiämme.

TIIVISTELMÄ

Ilkka Kettunen

MIELEKKYYDEN MUOTOILU: AUTOETNOGRAFIA 
TUOTEKEHITYKSEN ALKUVAIHEISTA

Tutkimukseni tarkastelee muotoiluprosessin alkuvaihetta, jolloin tilanne on usein 
epäselvä: mitä ja millaista tuotetta meidän pitäisi suunnitella? Pyrin ymmärtämään, 
miten muotoilijat tuossa sumeassa tilanteessa luovat mielekkyyttä ja miten he pyr-
kivät luomaan muille tuotekehitykseen osallistuville mahdollisuuksia osallistua tä-
hän prosessiin.

Autoetnografisen tutkimukseni aineisto perustuu kokemuksiini pk-yrityksen 
muotoiluhankkeen vetäjänä. Esittämässäni kertomuksessa muotoiluryhmä ideoi ja 
kehittää tuotekonsepteja sekä samanaikaisesti yrittää osallistaa johtajia muotoilun 
tekemiseen. Tarkastelen toimiamme Karl Weickin (1995) merkityksellistämisen 
(sensemaking) näkökulman kautta.

Tutkimukseni kontribuutio liittyy konstruktionistiseen muotoilututkimukseen. 
Tutkimukseni täydentää Schönin (1983) näkemystä muotoilusta toiminnan yhtey-
dessä tapahtuvana reflektiona lisäten siihen näkemystä organisaation toiminnan 
sosiaalisesta ulottuvuudesta. Tutkimukseni täydentää myös kuvaa muotoilusta bri-
colagena (Lévi-Strauss 2004/1966), jossa merkityksellistämisen näkökulma auttaa 
ymmärtämään muotoilijan henkisen materiaalivaraston muotoutumista. Tutki-
mukseni avustaa muotoilun kollektiivisuutta tai yhteiskehittelyä korostavan tutki-
muksen näkökulmaa siten, että tuon esille organisaation sisäistä prosessi-innovaa-
tion näkökulmaa ja niitä käytäntöjä, joilla osallistavaa prosessia luodaan.

Muotoilija luo yhteistä mielekkyyttä muun muassa vertaisuuden rakentamisen, 
esittelemisen, yhteisen sommittelun ja tarinan kertomisen kautta. Näissä sosiohis-
toriallisissa käytännöissä tihentyvät muotoilijan jokapäiväiset merkityksellistämi-
sen tekemiset: identiteetin rakentaminen, vakuuttavuuden hakeminen ja toimimi-
nen ympäristöä tuottavasti.

Avainsanat: muotoilu, tuotekehitys, merkityksellistäminen, 
asiantuntijaorganisaatiot, liiketoimintaprosessit, autoetnografia.
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ABSTRACT

Ilkka Kettunen 

DESIGN AS SENSEMAKING: AN AUTOETHNOGRAPHY ON THE 
EARLY PHASES OF PRODUCT DEVELOPMENT

In this study I examine the initial, often uncertain phase of the design process. I seek 
to understand how designers approach sensemaking in this unclear situation, and 
how they endeavour to create opportunities for others taking part in the product 
development to participate in this process.

The data of my autoethnographic study is based on my experiences as a design 
manager in an SME company product development project. I present an account on 
how a design group creates and develops product concepts, and simultaneously tries 
to involve managers in the design process. I examine our actions from Karl Weick’s 
(1995) perspective of sensemaking.

The contribution of my study is related to constructionist design research. My 
study complements Schön’s (1983) view of design as reflection-in-action, adding to 
it ideas on the social dimension within the operation of an organization. My stu-
dy also complements the idea of design as bricolage (Lévi-Strauss 2004/1966), in 
which the viewpoint of sensemaking helps to understand the formation of a desig-
ner’s mental stock of materials. My study contributes to the standpoint of research 
that emphasizes collective practice or collaborative elaboration in design by bringing 
forth some inter-organizational viewpoints of process innovation, and practices with 
which participatory processes are created.

A designer makes collective sense through construction of equality, presentation, 
collective composition, and storytelling. These socio-historical practices are the cul-
mination of a designer’s everyday sensemaking efforts: identity construction, pur-
suit of plausibility, and producing a part of the environment they face.

Keywords: design, product development, sensemaking, professional organiza-
tions, business processes, autoethnography.
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MIELEKKYYDEN MUOTOILU

Uuden tuotteen tai palvelun muotoilu ja kehittäminen on 
monimutkainen ja epäselvä tapahtuma, jota jälkikäteen usein 
selitetään lineaariseksi ja rationaaliseksi prosessiksi. 

Tapana on nähdä muotoilu teknisenä tai älyllisenä suoritukse-
na, jossa muotoilija on keskeisenä innovaation lähteenä. 
Muotoilijan luovalla suorituksella ei kuitenkaan ole menestyk-
sen edellytyksiä, jos muut osapuolet – viime kädessä käyttäjät 
– eivät näe suunnittelua merkityksellisenä tekemisenä. 

Muotoilu onkin ensisijaisesti sosiaalinen prosessi, johon kaik-
kien organisaation osapuolten on osallistuttava. Muotoilijan 
tulee antaa muille mahdollisuuksia muotoilun tekemiseen.

Konstruktionistinen näkökulma muotoiluprosessiin auttaa 
ymmärtämään sen epäselvää ja epävarmaa sosiaalista luon-
netta. Uuden tuotteen suunnittelu on yhteisen mielekkyyden 
luomista elämään, työhön ja ympäristöömme.
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