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1 JOHDANTO

1.1 JOHDANTO TUTKIMUSAIHEESEEN

Konseptista nimeltä muotoiluajattelu (engl. design thinking) on viimeaikoina käyty runsaasti 
keskustelua akateemisessa maailmassa ja ammatinharjoittajien keskuudessa. Muotoiluajattelu-
konsepti on ollut esillä varsinkin kirjallisuudessa kirjoittajien, kuten Tim Brownin (2009), 
Roger Martinin (2009) ja Thomas Lockwoodin (2010) toimesta. Muun muassa Brown (2009, 
4) määrittelee muotoiluajattelussa olevan kyse muotoilijan työkalujen antamisesta tavallisten 
ihmisten käyttöön. Hänen mukaansa meillä kaikilla on  muotoiluajattelulle tyypillisiä kykyjä, 
mutta ne jäävät usein tavanomaisempien ongelmanratkaisumenetelmien varjoon. Konsepti on 
saanut osakseen myös kritiikkiä: se voidaan tulkita esimerkiksi muotoilutoimistojen yrityksenä 
näyttää oma toimintansa uudessa valossa (Norman 2010). Myös käsitteenä muotoiluajattelu 
on hämmentävä ja sen käytön on arvioitu olevan osin ristiriitaista. Rinnakkaisina käsitteinä 
on käytetty muun muassa seuraavia: ”open thinking”, ”concept thinking” (Drews 2009, 39) ja 
”thinking like designer” (Cooper ym. 2009, 48). Jotkut ovat sitä mieltä, että konsepti ei eroa 
esimerkiksi luovuudesta, innovaatioista tai systeemiajattelusta. (Kimbell 2009.) 

Muotoiluajattelulle ei ole yhtä ainoaa oikeaa määritelmää. Toisaalta sanan muotoilu (engl. 
design) määritteleminenkin on melkein mahdotonta (Heskett 2002). Muotoiluajattelusta 
puhuttaessa on erotettava kaksi eri suuntausta. Muotoilun tutkimuksen yhteydessä muotoi-
lun menetelmistä on käytetty nimitystä ”design thinking” eli muotoiluajattelu (Rowe 1987) 
ja myöhemmin 2000-luvulla johtajakoulutuksen yhteydessä sama termi nousi uudelleen esiin 
(Kimbell 2009, 2). Näistä suuntautumisista on viimeaikoina alettu käyttämään nimitystä 
”muotoilun keskustelu” (engl. design discourse) ja ”johtamisen keskustelu” (engl. management 
discourse) (Johansson & Woodilla 2009). Tässä tutkimuksessa perehdytään keskusteluista jäl-
kimmäiseen. Viimeaikaisen muotoiluajattelu-keskustelun juuret voidaan nähdä olevan  muo-
toilutoimisto IDEO:ssa ja Stanfordin yliopiston muotoilukoulussa (Standford’s D. School) 
(Johansson & Woodilla 2009). 

Joidenkin mielestä innovaatioiden tarve on nyt myös suurempi kuin koskaan aikaisemmin. 
Ympärillämme on paljon haastavia ongelmia ratkaistavaksi, kuten köyhyys, terveydenhuolto, 
energia sekä koulutusjärjestelmien puutteet. (Brown 2008.) Yritysmaailman näkökulmas-
ta muutokset liiketoimintaympäristössä pakottavat yritykset muuntamaan ja kehittämään 
liiketoimintaansa. Arvot yhteiskunnissa ovat muuttumassa pakottaen organisaatiot ottamaan 
huomioon entistä enemmän sosiaalisen- ja ympäristövastuun. Toisin sanoen tämä tarkoittaa 
sitä, että kaupalliset tavoitteet, poliittiset agendat ja sosiaaliset tarpeet on sovitettava yhteen ja 
ajateltava laajempana yhteisenä kokonaisuutena. Uudet teknologiat ovat muuttaneet ihmisten 
käyttäytymistä sekä kommunikoimista keskenään ja sen kautta vaikuttavat myös siihen, miten 
liiketoimintaa tehdään. Globaalit markkinat mahdollistavat työvoiman saatavuuden ja uuden-
laisen liiketoiminnan syntymisen, mutta aiheuttavat samalla uhkakuvia. Kuluttajien toiveet 
ja vaatimukset ovat myös nousseet. Tuotteiden ja palveluiden tulee olla parempia ja hienostu-
neempia kuin aikaisemmin ja räätälöitävissä kuluttajien tottumusten mukaan. (Fraser 2009, 
66.) Organisaatioiden kyvystä oppia uutta on tullut kriittinen tie ymmärtääksemme ja sopeu-
tuaksemme kiihtyvään muutostahtiin (Marquardt 2002). Globaalit haasteet, yhteiskunnalli-
set ongelmat sekä yrityselämän muutostarpeet pakottavat etsimään uusia innovaatioita sekä 
uudenlaisia keinoja kehittämistyön tueksi. Viimeaikainen muotoiluajattelu-keskustelu antaa 
ymmärtää, että muotoilijoiden toimintatavat voisivat olla ratkaisu myös kyseisiin tarpeisiin.
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1.2 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSTEHTÄVÄT

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan muotoiluajattelu-konseptia olemassa olevan kirjallisuuden avulla. 
Tarkoituksena on selvittää, mitä muotoiluajattelulla tarkoitetaan ”johtamisen keskustelussa”, ja mitä 
muotoiluajattelu voisi tarkoittaa käytännön tasolla. Lisäksi tutkimuksessa kokeillaan muotoiluajatte-
lua konkreettisena toimintona työpajakontekstissa. Tarkoituksena on kuvata työpajoihin osallistuji-
en kokemuksia työpajatyöskentelystä. 

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa menetelmäkorttien käytöstä muotoiluajattelun työvä-
lineenä. Tavoitteeseen pyritään vastaamaan tarkastelemalla kahta julkisen sektorin organisaatiota 
suunnittelutyöpajojen yhteydessä. Tarkempi kuvaus tarkastelun kohteena olevista organisaatioista ja 
työpajoista on luvussa neljä: ”Tutkimusosio – muotoiluajattelumenetelmäkorttien testaus”. Tuotet-
tua tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi työpajojen suunnittelussa ja järjestämisessä ja organisaati-
oiden suunnittelukäytänteitä kehitettäessä. 

Tutkimuskysymykset ovat: 

Mitä muotoiluajattelu-konseptilla tarkoitetaan ”johtamisen keskustelun” yhteydessä?

Millaisia kokemuksia työpajoihin osallistuneilla julkisen sektorin työntekijöillä on suunnittelu-
työstä sekä työpajatyöskentelystä? 

Tuovatko muotoiluajattelun menetelmät lisäarvoa tarkastelun kohteena olleiden organisaatioi-
den suunnittelukäytänteisiin?



11

1.3 TUTKIMUSMENETELMÄT

Kirjallisuuskatsauksessa (Kuva 1) muodostin käsityksen siitä, mitä muotoiluajattelu-konseptilla 
tarkoitetaan. Varsinaisen teorian puuttuessa kirjallisuuskatsauksessa käytetty aineisto perustuu (1) 
Johansson ja Woodilla (2009), Towards an epistemological merger of design thinking, strategy and 
innovation, (2) Kimbell (2009), Beyond design thinking: Design-as-practice and designs-in-practice 
(2009), ja (3) Hassi ja Laakso (2011), Conceptions of design thinking in the management discour-
se, julkaisuissa keskeiseksi määriteltyhin teoksiin.

Tutkimuksessa suunnittelin ja toteutin kaksi työpajaa (Kuva 1), joissa käytettiin kehittämiäni mene-
telmäkortteja. Menetelmäkorttien tarkoituksena on toimia suunnittelu- ja kehitystyön sekä inno-
vaatiotoiminnan tukena. Korttien käytön, eli tämän tutkimuksen interventioiden, tarkoituksena oli 
esitellä muotoiluajattelua konkreettisena toimintana organisaatioille suunnittelutyöpajojen yhteydes-
sä. Tässä tutkimuksessa voidaankin nähdä olevan yhtäläisyyksiä toimintatutkimuksen (engl. action 
research) kanssa. Toimintatutkimuksessa tutkija osallistuu aktiivisesti tutkimuskohteen toimintaan 
ja havainnointiin, samalla sitä arvioiden. Vahvuutena voidaankin pitää sitä, että siinä vuorottelevat 
suunnittelu, toiminta ja toiminnan arviointi. (Laine ym. 2007, 245-247.) Toisaalta tutkimukseni 
voidaan myös nähdä edustavan muotoilututkimusta (engl. design science/design research). Muotoi-
luntutkimus pitää sisällään kaksi perustoiminta: luominen ja arviointi. Luomisella tarkoitetaan 
artefaktin tekoa, johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Arvioinnilla tarkoitetaan prosessia, jolloin arvioi-
daan, miten hyvin artefakti toimi tarkoituksessaan. (March & Smith 1995, 254) Joidenkin mielestä 
(Järvinen 2005) toimintatutkimus ja muotoilututkimus voidaan nähdä lähes samanlaisena tutki-
mustyyppinä. 

Tässä tutkimuksessa käytin sekä laadullista että määrällistä lähestymistapaa. Työpajoihin osallis-
tujien näkemykset ja omat havaintoni työpajatyöskentelystä muodostivat tutkimuksen empiirisen 
aineiston. Tutkimusaineiston keruu tapahtui havainnoinnin, haastattelun ja kyselylomakkeen avulla. 
Kyselylomake koostui sekä avoimista että strukturoiduista kysymyksistä. (Hirsjärvi 2009.)
 

Kuva 1. Tutkimuksen toteutus.

KIRJALLISUUSKATSAUS

MENETELMÄKORTTIEN KEHITTÄMINEN

AINEISTON ANALYSOINTI 

1.   työpaja 2.   työpaja

2011

MENETELMÄKORTTIEN TESTAUS
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2.2 MUOTOILUAJATTELUN MÄÄRITELMIÄ

Voidaksemme ymmärtää, mitä viimeaikaisella muotoiluajattelu keskustelulla tarkoitetaan, on ensin 
ymmärrettävä termin historia. Pohja muotoiluajattelu-konseptille luotiin 1960-luvulle, jolloin ruvet-
tiin tutkimaan, mistä muotoilussa on kyse ja miten sen prosesseja ja käytänteitä voitaisiin parantaa. 
(Hassi & Laakso 2011.)

2.2.1 Muotoiluajattelu-käsitteen kehittyminen
 
Muotoiluajattelun juuret voidaan nähdä ulottuvan vuoteen 1969, jolloin Herbert Simon (1996) jul-
kaisi kirjan ”The Sciences of Artificial” (Hassi & Laakso 2011). Teoksessaan Simon yrittää ymmär-
tää ja kuvailla suunnittelua (engl. design), osana ihmisen toimintaa luodessaan jotakin keinotekoista. 
Hänen mukaansa suunnittelu on ihmisen toiminnan ydin: ”kaikki suunnittelevat, jotka kehittävät 
toimintatapoja muuttaakseen olemassa olevaa tilannetta halutunlaiseksi” (Simon 1996, 111). Toisin 
kuin luonnontieteet, ”suunnittelutiede” (engl. design) on kiinnostunut seuraavasta: ”miten asioiden 
pitäisi olla, suunnittelemalla artefakteja saavuttaakseen tavoitteet” (Simon 1996, 114). Suunnittelu on 
tietoa, joka luo perustan ammateille muun muassa insinööritieteissä, johtamisessa ja lääketieteessä. 
Hänen mukaansa kyseiset alat ovat tekemisessä sen kanssa, ”mitä pitäisi olla”. Simon ei yhdistä suun-
nittelua ainoastaan esineisiin, vaan kuvailee sitä toimintana: rationaalisten menettelytapojen sarja 
jonkin määrätyn ongelman ratkaisemiseksi. Simonin työtä voidaan pitää viitekehyksenä myöhem-
mälle muotoilututkimukselle (Kimbell 2009; Zimmerman et al. 2010, 311). 

1960-luvulla alkoi kehittyä muotoiluntutkimuksen sivuhaara (Design Methods -movement), joka 
keskittyy siihen, mitä muotoilijat tekevät ja miten he ajattelevat erityisesti kohdatessaan monimut-
kaisia suunnitteluongelmia  (Kimbell 2009). Teoksessaan “The Reflective Practioner, How Pro-
fessionals Think in Action” Donald Schön (1983) kuvaa sitä, miten suunnittelun ammattilainen 
rajaa ongelman ja ratkaisee sen perustuen yksittäisiin päätöksiin. Samoihin aikoihin Lawson (2005) 
puolestaan pyrki kuvaamaan suunnitteluprosessia arkkitehtuurin näkökulmasta. Hänen mukaansa 
prosessi koostuu vaiheista, kuten muodostaminen (engl. formulating), siirtyminen (engl. moving), 
esittäminen (engl. representing), arviointi (engl. evaluating) ja reflektointi (engl. reflecting). Myös 
Rowe (1987) ja Cross (2006) ovat kuvanneet muotoilijoiden toimintatapoja ja käytänteitä. 

Yhtenä muotoiluntutkimuksen sivuhaarana voidaan pitää suuntausta, joka kehittyi käsitteen, 
viheliäiset ongelmat, (engl. wicked problems) ympärille (Johansson & Woodilla 2009). Richard 
Buchananin (1992) vuonna julkaistua artikkelia ”Wicked Broblems in Design Thinking” voidaan 
pitää merkittävänä siinä mielessä, että hän eriytti muotoilun (engl. design theory) taiteesta ja teolli-
sista tuotteista (Kimbell 2009). Buchananin (1992) mukaan muotoilua voi käyttää lähes kaikkeen 
suunnitteluun: aineellisten esineiden lisäksi aineettomien systeemien suunnitteluun. Hänen mie-
lestään suurin osa suunnitteluongelmista, joiden parissa muotoilijat työskentelevät ovat viheliäisiä 
ongelmia. (Buchanan 1992.) Viheliäisillä ongelmilla tarkoitetaan kompleksisia ongelmia, jotka usein 
liittyvät sosiaalisiin järjestelmiin. Viheliäisiin ongelmiin ei ole olemassa optimaalista ratkaisua, eikä 
niitä voida demonstroida laboratorio-olosuhteissa. (Rittel 1972.)
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2.2.2 Muotoiluajattelu ja johtamisen keskustelussa

Viimeaikaisessa ”johtamisen keskustelussa” muotoiluajattelun alkuperänä pidetään Pohjois-Amerik-
kaa ja Kalifornian osavaltiota ja siellä päämajaansa pitävää muotoilutoimisto IDEO:ta sekä Stanfor-
din yliopiston muotoilukoulua (Standford’s D School) (Hassi & Laakso 2011). Muotoilutoimisto 
IDEO:n johtaja Tim Brown (2009) määrittelee muotoiluajattelun melko laajasti: ”muotoiluajattelu 
on ala, joka hyödyntää muotoilijan herkkyyttä ja metodeja yhdistääkseen ihmisten halut, teknologiat ja 
kaupalliset strategiat kokonaisuudeksi, joka tuottaa asiakkaalle arvoa ja mahdollistaa liiketoiminnan” 
(Brown 2009, 86). Hänen mukaansa käytännössä tämä tarkoittaa muotoilijan työkalujen antamista 
ei-muotoilijoiden käyttöön ongelmanratkaisuvälineeksi. Muotoiluajattelu korostaa yksilön ominai-
suuksia, kuten intuitiota, kykyä tunnistaa kaavoja ja kehittää ideoita, joissa on tunneperäisiä sekä 
toiminnallisia ominaisuuksia sekä ilmaista itseään muilla keinoin kuin pelkästään sanoin ja symbo-
lein. (Brown 2009, 4.) Brownin mielestä muotoiluajattelua voivat toteuttaa kaikki, jopa organisaati-
oiden ylin johto (Brown 2009, 148). 

Kirjailija ja dekaani (Rothman School of Management) Roger Martinin (2006; 2009) mukaan 
muotoiluajattelu on muotoilijoiden tapa ajatella. Hän viittaa mentaalisiin prosesseihin, joita muo-
toilijat käyttävät tuotteiden, palveluiden ja prosessien suunnitteluissa (Dunne & Martin 2006, 517). 
Muotoiluajattelussa yhdistyy kolme näkökulmaa: kognitiivinen, asenteellinen ja ihmissuhdenäkö-
kulma (engl. interpersonal) (Dunne & Martin, 518). (1) Muotoiluajattelu yhdistää deduktiivisen ja 
induktiivisen ajattelutavan abduktiiviseen ajattelumalliin. Toisin sanoen muotoiluajattelu yhdistää 
uusien ideoiden tuottamisen niiden analyysiin ja arviointiin, kuinka ne toimivat yleisesti. (Dunne 
& Martin 2006, 518.) Toinen ajatteluun liittyvä näkökulma on systeemiajattelu, mikä tarkoittaa 
kokonaisuuden hahmottamista, kuten sen rakenteiden ja kaavojen sekä yksittäisten tapahtumien 
tunnistamista visualisoinnin avulla. Systeemiajattelun avulla voidaan hahmottaa kokonaiskuva, ja 
kuinka erilliset komponentit ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa. (Dunne & Martin 2006, 522.) (2) 
Rajoitteet tunnistetaan mahdollisuuksiksi sekä inspiraation ja luovuuden lähteeksi, eikä esteiksi niin 
kuin perinteisissä johtamisen ajattelumalleissa ajatellaan (Dunne & Martin 2006, 518-519). (3) 
Muotoiluprosessissa toimitaan ihmisten kanssa kahdella eri tasolla, joita ovat käyttäjien ymmärtämi-
nen ja yhteistyö. Tärkeä näkökohta on kuitenkin oman näkökulman laajentaminen muiden yksilöi-
den avulla. (Dunne & Martin 2006, 519.) 
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2.3 MUOTOILUAJATTELIJAN PROFIILI

Useat ammatinharjoittajat ja akateemikot ovat pyrkineet määrittämään ominaisuuksia, mitkä 
keskeisiä muotoiluajattelijalle. Joidenkin mielestä muotoiluajatteluun liittyy vahvasti käytännön 
työtapoihin ja menetelmiin. Lockwoodin (2010) mukaan muotoiluajattelu koostuu osa-alueista, 
kuten perinpohjainen asiakasymmärrys, käyttäjien osallistaminen suunnitteluprosessiin ja työsken-
tely monialaisissa tiimeissä sekä oppiminen kokeilujen, kuten nopeiden kokeilujen ja prototyyppi-
en kautta. Jotkut ovat sitä mieltä, että muotoiluajattelun ytimessä on se, miten asennoidumme ja 
suhtaudumme asioihin. Muun muassa Fraser (2009, 73) kirjoittaa erityisestä mielenlaadusta (engl. 
design mindset). Drewsin (2009, 39) mielestä muotoiluajattelun kolme pääaluetta ovat asiakaskes-
keisyys, tulevaisuusorientoituneisuus ja rohkeus haastaa normeja ja vallitsevia käytänteitä. Edellä 
mainittujen ominaisuuksien lisäksi Dunne ja Martin (2006, 518-522) nostavat esille muotoilijoiden 
tavat ajatella. Heidän mukaansa muotoiluajattelu koostuu kolmesta eri näkökulmasta, joita ovat 
kognitiivinen, asenteellinen ja ihmissuhdenäkökulma (engl. interpersonal). Brownin (2009) mukaan 
muotoiluajattelu painottaa ominaisuuksia, kuten empatiaa, integroivaa ajattelua, optimismia, kokei-
lunhalua ja yhteistyötä muiden kanssa (Brown 2008, 87). 

Hassi ja Laakso (2011) ovat jakaneet muotoiluajattelun kolmeen eri osa-alueeseen, joita ovat 
käytänteet, kognitiiviset prosessit sekä ajatusmaailma (Kuva 7, s 20). Käytänteillä (engl. practices) 
tarkoitetaan toimintatapoja ja työkaluja, jotka liittyvät käytännön tekemiseen. Tällaisia lähestymis-
tapoja ovat muun muassa ihmiskeskeinen lähestymistapa, ajattelu tekemisen kautta, visualisointi, 
divergentti ja konvergentti ajattelun yhdistäminen ja yhteistoiminta. Kognitiivisilla prosesseilla 
tarkoitetaan mielenlaatua ja ajattelutapoja. Näitä ovat integroiva ajattelu, reflektoiva rajaaminen, 
kokonaisvaltainen näkökulma sekä abduktiivinen ajattelu eli logiikka, ”mitä voisi olla”. Ajatusmaa-
ilmalla (engl. mindset) tarkoitetaan yksilön suhtautumista tai lähestymistapaa tehtävään työhön 
tai suunnitteluongelmaan. Muotoiluajattelijan ajatusmaailmaan puolestaan koostuu elementeistä, 
kuten optimistisuudesta, kokeellisuudesta, epävarmuudensietokyvystä ja tulevaisuus orientoitunei-
suudesta. (Hassi & Laakso 2011.) Tämän tutkimuksen tekohetkellä tietooni ei tullut kattavampaa 
määritelmää muotoiluajattelijan ominaisuuksista johtamisen keskustelun yhteydessä. Tämän vuoksi 
seuraavassa tarkastelen lähemmin näitä kyseisiä muotoiluajattelun osa-alueita Hassin ja Laakson 
(2011) tekemän mallin mukaan.
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Muotoiluajattelu kannustaa visuaaliseen työskentelyyn (Holloway 2009, 51). Visuaalisuuden teh-
tävä on tehdä abstrakteista asioista käsin kosketeltavia (Brown 2008), kuten muuttaa ideat käytän-
nöksi (Junginger 2007, 60). Muotoilun menetelmät, kuten konseptiluonnokset, fyysiset mock-upit, 
prototyypit, tarinat, roolileikit sekä kuvakäsikirjoitukset hyödyntävät kaikki visuaalisuutta. (Lock-
wood 2010; Brown 2008, 87.) Kyky visualisoida asioita (Cooper ym. 2009, 53), kuten uusia ideoita, 
konsepteja ja malleja mahdollistaa eri sidosryhmien osallistumisen suunnitteluprosessiin. Konkreet-
tiset mallit toimivat triggereinä keskustelulle, jotka ovat elintärkeitä ideoiden laadun ja kehittymisen 
näkökulmasta. Lisäksi ne mahdollistavat ideoiden testaamisen esimerkiksi potentiaalisten asiakkai-
den kanssa ja näin ollen auttavat saavuttamaan kokonaisvaltaisemman käsityksen aiheesta (Drews 
2009, 42). Visuaaliset viitekehykset, taulukot ja matriisit jäsentävät yritysten jokapäiväisiä haasteita 
uudella tavalla auttavat niiden artikuloinnissa (Ward ym. 2009, 80). 

Tekemisen kautta ajatteleminen (engl. thinking by doing) tarkoittaa iteratiivista työskentelytapaa 
(Hassi & Laakso 2011). ”Muotoiluajattelu ja muotoilunmenetelmät kuuluvat yhteen: muotoilussa ajattelemi-
nen tapahtuu tekemisen kautta ja päinvastoin” (Cooper ym. 2009, 49). Tuottamalla useita konkreettisia 
malleja mahdollisista ratkaisuista suunnitteluongelmaan voi auttaa hahmottamaan ongelmakenttää 
useammalta eri taholta, mikä puolestaan johtaa parempaan lopputulokseen (Boland & Collopy 2004, 
18). 

Divergentti ja konvergentti ajattelun yhdistämisellä tarkoitetaan mahdollisuuksien laajaa kar-
toittamista, josta valinnan ja synteesin avulla siirrytään kohti haluttua päämäärää (Hassi & Laakso 
2011). Muotoiluprosesseille on tyypillistä divergentti ajattelu prosessin alkuvaiheessa. Se tarkoittaa 
avoimuutta kokeilla tutkia monia eri mahdollisuuksia ongelman ratkaisemiseksi. (Drews 2009, 40.) 
Muotoiluajattelijalla on kyky tunnistaa kaavoja ja yhtäläisyyksiä asioiden ja ilmiöiden välillä (Brown 
2009, 4; Martin 2010). Pelkkä konvergenssi ongelman rajaamisessa on luultavasti tehokkaampaa, 
mutta johtaa ainoastaan inkrementaalisiin parannuksiin (Brown 2009, 67).

2.3.2 Kognitiiviset prosessit

Integroiva ajattelu tuottaa luovia ratkaisuja, joita muotoilijat ovat tottuneet tekemään. Toisin sa-
noen huomioidaan rajoitteet sekä mahdollisuudet ja keksitään kolmas luova ratkaisu. Muotoiluajatte-
lulle on ominaista samanaikainen systemaattinen liiketoiminta mahdollisuuksien analyysi suunnitte-
luprosessin aikana, tarkoituksena yhdistää luovat ideat strategisimpiin tavoitteisiin. (Lockwood 2010; 
Brown 2008, 87.) Integroiva ajattelu tarkoittaa myös tekniikan, muotoilun ja liiketoimintanäkökul-
man yhdistämistä ja tasapainottamista (Brown 2009; Holloway 2009, 51). Se on myös analyyttisen 
ajattelun yhdistämistä intuitiiviseen ajatteluun, asioiden ja ilmiöiden luotettavuuden (engl. reliability) 
yhdistämistä tiedon voimassaoloon (engl. validity) (Sato 2009) sekä olemassa olevan hyväksikäytön 
(engl. exploitation) ja uuden tutkimisen (engl. exploration) yhdistämistä (Martin 2010, 53-56).  

Reflektoiva rajaaminen (engl. reflective reframing) voidaan nähdä tyypillisenä muotoiluajattelulle. Sillä 
tarkoitetaan alkuperäisen ongelmanrajauksen kyseenalaistamista. Tätä kautta ongelmasta saadaan 
kokonaisvaltaisempi käsitys, joka mahdollistaa oikeiden kysymysten kysymisen. (Drews 2009, 41; 
Holloway 2009, 51). Ongelman rajaaminen ei rajoitu suunnitteluprosessin alkuun vaan on jatkuvaa 
(Hassi & Laakso 2011). 
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Kokonaisvaltainen näkökulmalla (engl. holistic view) tarkoitetaan muotoilijoiden kykyä hahmottaa 
systeemejä kokonaisuutena ja nähdä oman toiminnan seuraukset (Dunne & Martin 2006, 520). Se 
on kyky pystyä tunnistamaan yksityiskohdat ja siitä huolimatta näkemään ne isommassa kontekstissa 
(Clark ym. 2008, 10). Muotoilijoilla on kyky huomioida sidosryhmien, asiakkaiden, osakkeenomista-
jien ja yhteiskunnan etu samanaikaisesti, ei vaan yhden. (Dunne & Martin 2006, 520) Kokonaisval-
tainen ongelman ymmärtäminen tarkoittaa asiakastarpeiden, käyttöympäristön, sosiaalisten tekijöi-
den, nousevien trendien, jne. ymmärtämistä, toisin sanoen lähtökohtana on asiayhteyden ”360°” 
tarkastelu. (Holloway 2009, 51). Jotkut käyttävät myös tässä yhteydessä nimitystä ”systeemiajattelija” 
(engl. systems thinker) (Ward ym. 2009). Hollowayn (2009, 51) mukaan muotoiluajattelija osaa katsoa 
yli ongelman välittömien rajojen, mikä mahdollistaa oikeiden kysymysten kysymisen.

Abduktiivinen kyseenalaistaminen eli ”logiikka, mitä voisi olla” (Martin 2009, 63). ”Abduktiivinen 
päättely tarkoittaa päätelmän tekemistä tiedosta, mikä yllättävää tai poikkeavaa” (Dew 2007, 38). Muotoi-
lijat haastavat jatkuvasti perusolettamuksia ja siten avaavat uusia mahdollisuuksia (Junginger 2007, 
61; Martin 2009, 65). Usein samassa yhteydessä abduktiivisen kyseenalaistamisen kanssa puhutaan 
induktiivisesta ja deduktiivisesta ajattelusta (Dew 2007, 39), jotka nähdään myös olevan oleellinen 
osa muotoiluajattelua (Hassi & Laakso 2011). Induktiivinen ajattelu tai päättelytapa lähtee liikkeelle 
yksittäisestä havaintojoukosta ja muodostaen niistä yleistyksen tai teorian. Deduktiivinen ajattelu 
on päättelytapa, jossa yleiskäsityksestä seuraa yksittäistapausta koskeva johtopäätös. (Dew 2007, 39; 
Martin 2009, 63.) Se, kuinka abduktiivinen päättely tarkalleen ottaen toimii ja mitä tapahtuu aivois-
samme, on toistaiseksi hämärän peitossa tutkijoille (Dew 2007, 40).

2.3.3 Ajatusmaailma

Muotoiluajattelijalle on tyypillistä optimistinen ajattelutapa: uusi ratkaisu ongelmaan on parempi 
kuin vanha ongelman laadusta ja haastavuudesta riippumatta (Brown 2008, 87). Rajoitteet tunnis-
tetaan mahdollisuuksiksi ja luovuuden lähteeksi tai ne jopa otetaan vastaan haasteena tai jännitystä 
lisäävinä tekijöinä (Dunne & Martin 2006, 514, 518). Lisäksi muotoiluajattelijoille on tyypillistä 
haluttomuus tehdä kompromisseja ongelmien ilmetessä (Fraser 2007, 73). 

Muotoiluajatteluun kuuluu kokeellisuus ja kokeilevat työtavat, kuten nopea prototypointi. Nopei-
den ja yksinkertaisten mallien avulla saadaan hyödyllistä tietoa ja palautetta sekä ne auttavat arvi-
oimaan idean käyttökelpoisuutta ilman riskiä tai suurempien resurssien kuluttamista (Fraser 2007, 
73; Lockwood 2010). ”Epäonnistu nopeasti” (engl. fail early and cheap) tarkoittaa sitä, että virheistä 
oppimalla voi päästä nopeammin parempiin tuloksiin hyvin pienellä riskillä (Brown 2009; Fraser 
2009, 73; Lockwood 2010). Nopeiden kokeilujen avulla voidaan testata tuotteen mahdollisuuksia 
markkinoilla hyvin aikaisessa vaiheessa (Ward ym. 2009, 81).

Muotoilussa ”epäselvyys hyväksytään luonnollisena osana suunnitteluprosessia” (Rylander 2009, 7) Tästä syytä 
muotoiluajattelijalta vaaditaan hyvää epävarmuudensietokykyä (Drews 2009, 39). Muotoiluajat-
telu liitetäänkin enemmän nopeasti kehittyvään (engl. emerging) kuin deterministiseen tutkimukseen 
(Cooper et al. 2009, 51). 

Muotoiluajattelu on tulevaisuusorientoitunutta. Muotoiluajattelijoilla on kyky ennakoida ja visu-
alisoida uusia skenaarioita (Lockwood 2010, 86; Porcini 2009, 12). Muotoiluajattelijan ajatusmaail-
maan kuuluu  voimakas halu tehdä jotakin uutta, kuten luoda useita ratkaisuja suunnitteluongelmaan 
(Drews 2009, 39).
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2.4.1 Muotoiluajattelu johtamisessa päätöksenteon välineenä

Muotoiluajattelun nähdään tarjoavan välineitä johtamisen avuksi: ”muotoiluajattelun avulla  voidaan 
lähestyä johtamisen ongelmia samalla tavoin kuin muotoilija lähestyy muotoiluongelmaa” (Dunne & 
Martin 2006, 512). Toiset puhuvat samassa yhteydessä ”muotoilun asenteesta” (engl. design attitude) 
(Boland & Colloby 2004, 4). Johtamisen kulttuurissa on vallitsevana analyyttinen lähestymista-
pa ongelman ratkaisuun. Kyseinen lähestymistapa perustuu rationaalisten valintojen tekemiseen 
olemassa olevista vaihtoehdoista hyödyntäen eri tekniikoita, metodeja, algoritmeja ja heurestiikkoja. 
(Boland & Colloby 2004, 6.) Muotoiluajattelu vaatii kykyä soveltaa oikeaa menetelmää, viitekehystä 
tai työkalua oikeassa paikassa. Johtajat soveltavat tyypillisesti kaavoja, sillä ne ovat skaalattavissa ja 
niiden käytössä voi olla menestyksekäs ilman suurempaa kokemusta. (Sato 2009, 43-44.) Analyyt-
tiset menetelmät nähdään toimivina useassa tilanteessa, erityisesti silloin kun asiayhteys on hyvin 
tunnettu entuudestaan. Tapauksissa, jolloin tilanne on tuntematon tarvitaan ”muotoilun asennetta”  
(Boland & Colloby 2004, 4)

Perinteisesti business-ihmisiä pidetään numero-orientoituneina ja muotoilijoita luovina persoonina. 
Johtajille on tärkeää tiedon luotettavuus, kun taas muotoilijat välittävät enemmän tiedon oikeelli-
suudesta (Martin 2007, 6). Muotoilijat nähdäänkin usein edustavan intuitiivista ja johtajien analyyt-
tistä ajattelutapaa (Martin 2009; McGrory 2010). Martin (2009) määrittää intuitiivisen ajattelun 
tarkoittavan tietämistä ilman kyseenalaistamista. Ihmiset jotka soveltavat intuitiivista ajattelua, kes-
kittyvät tulevaisuuden mahdollisuuksiin, tunnistaen kaavoja, abstraktien suhteita ja epäsuoria tarkoi-
tuksia (Martin 2009, 5-6). Analyyttinen ajattelu puolestaan yhdistää deduktiivisen ja induktiivisen 
päättelytavan. Malli antaa ymmärtää, että maailmassa on olemassa vain muuttumattomia totuuksia. 
Ajattelumallin tavoitteena ovat täsmälliset, jatkuvat ja toistettavat prosessit. (Martin 2009, 5.) 

Carl Jungin (1923) teorian mukaan ihmisen päätöksentekoprosesseihin vaikuttaa suuresti heidän 
kognitiivinen tyylinsä. Tähän kyseiseen teoriaan perustuen Isabell Myers kehitti psykologisen indi-
kaattorin (Myers-Briggs Type Indicator), joka kuvaa ihmisen persoonallisuutta neljän ulottuvuuden 
avulla. Testi perustuu olettamukselle, että ihmiset on jaettavissa heidän luonteenpiirteidensä mukaan 
introvertteihin ja ekstravertteihin, tosiasiallisiin ja intuitiivisiin, ajatteleviin ja tunteviin sekä harkit-
seviin ja spontaaneihin. Myersin mukaan se, miten ihmiset sijoittuvat edellä mainitulla asteikolla, 
korreloivat hyvin heidän päätöksentekotyylin kanssa. (Myers & McCauley 1985.) McGroryn (2010) 
mukaan kyseinen indikaattori auttaa ymmärtämään paremmin johtajien ja muotoilijoiden ajatus-
maailmaa ja sitä, miten nämä ammattikunnat voisivat hyötyä toisistaan (Kuva 9).

Ero muotoilijoiden johtajien tavoissa toimia on silmiinpistävä ja hyvin dokumentoitu (Clark et 
al. 2008, 8). Martin (2007) näkee näiden ammattikuntien välillä olevan jopa eripuraisuutta. Syitä 
tähän ilmiöön on tiedettävästi useita. Yksi syy löytyy ”tieteellisen johtajakoulutuksen” perinteestä 
(Boland & Colloby 2004, 4) sekä koulutusjärjestelmistä, jotka keskittyvät etsimään oikeita ja vääriä 
vastauksia. (Drews 2009, 40). Kuitenkin viimeaikainen muotoiluajattelun ”johtamisen keskustelu” 
antaa ymmärtää, nämä kyseiset eri lähestymistavat voisivat täydentää toisiaan (Brown 2009, 160). 
Martinin (2009) mukaan muotoiluajattelussa on nimenomaan kyse analyyttisten ja intuitiivisten 
ajattelumallien yhdistämisestä (Kuva 10). Drewsin (2009, 40, 43) näkemystä voidaan pitää edellistä 
rajatumpana. Hän näkee, että muotoiluajattelua voidaan soveltaa liiketoiminnassa perinteisten liike-
toiminnassa käytössä olevien metodien rinnalla. Ideaa muotoilun toimintatapojen hyödyntämisestä 
johtamisessa ei nähdä täysin uutena (Dunne & Martin 2007, 512). Muun muassa Herbert Simonin 
(1996) mukaan johtajilla pitäisi olla perusteellinen ymmärrys suunnitteluprosessista lähestyessään 
johtamisen ongelmia.       











29

2.4.4 Muotoiluajattelu osana innovaatioprosessin toimintoja

Brownin (2009, 16) mukaan muotoiluajattelua voidaan hyödyntää innovaatioprosesseissa kolmella 
eri tavalla. Ideoinnin alkuvaiheessa muotoiluajattelu auttaa löytämään enemmän ideoita lyhyemmäs-
sä ajassa. Ihmiskeskeinen (engl. human centered) lähestymistapa auttaa ymmärtämään, mitä ihmiset 
todella haluavat. Nopeat kokeilut ja prototyypit lyhentävät tuotekehitysaikaa. Lisäksi yhteisluomi-
nen asiakkaiden ja loppukäyttäjien kanssa tehostaa innovaatioprosessia. (Brown 2009, 16.) Jotkut 
puhuvat muotoiluajattelun lisäävän ”innovaatioälykkyyttä” (Clark ym. 2008, 9). Voidaan siis nähdä, 
että muotoiluajattelu, ”johtamisen keskustelun” yhteydessä, tuo lisäarvoa innovaatioprosesseihin ja 
erityisesti niiden alkupäähän (Brown 2008; Sato 2009; Lockwood 2010). Seuraavassa tarkastelen 
käsitettä innovaatio ja niiden synnyttämiseen liitettäviä prosesseja.

2.4.4.1 Innovaatio

Innovaatio sanana on muotoutunut alun perin latinan kielisestä sanasta ”innovare” , mikä tarkoittaa 
jonkin uuden luomista (engl. making something new) (Johansson & Woodilla 2009). Arkikielessä 
innovaatiot määritellään usein keksinnöiksi, jotka tuottavat taloudellista arvoa. Akateemisessa maa-
ilmassa innovaatioiden alkuperä liitetään taloustieteisiin ja Joseph A. Schumpeteriin (1934) (Johans-
son & Woodilla 2009). Schumpeter (1934) on määritellyt innovaation olevan mikä tahansa keksin-
tö tai teoreettinen idea, joka on päässyt markkinoille. Hänen mukaansa ”innovaatio on mahdollista 
ilman mitään elementtiä, jota voitaisiin tunnistaa keksinnöksi, eikä keksintö välttämättä saa aikaan 
innovaatiota, sillä se ei tuota itsessään mitään taloudellista vaikutusta” (Schumpeter 1939, 80). Hän 
on arvioinut, että talouden kasvua pidetään yllä juuri innovaatioiden ja yrittäjyyden avulla. Schum-
peter määrittelee myös termit radikaali innovaatio ja inkrementaali innovaatio. Radikaali innovaatio 
aiheuttaa markkinoille suuria häiriöitä tai muutoksia, kun taas inkrementaalit innovaatiot kehittävät 
jo olemassa olevaa. (Schumpeter 1939.) Myöhemmin innovaatioiden ympärille on syntynyt myös 
muita suuntauksia (Johansson & Woodilla 2009), kuten teknisempi näkökulma niihin (Abernathy 
& Utterback 1978). 

Suurin osa innovaatioihin liittyvästä tutkimuksesta perinteisesti keskittynyt teknologisiin keksin-
töihin ja tuoteinnovaatioihin, sillä innovaatioteorioiden juuret ovat ajassa, jolloin tuotteiden val-
mistus oli taloudellisesti merkittävin tekijä (Drejer 2004, 552). Kuitenkin tänä päivänä innovaatiot 
ymmärretään paljon laajemmin. Nykykäsityksen mukaan innovaatioita voi tapahtua yrityksen 
toiminnan jokaisella alueella, kuten palveluissa (Drejer 2004) tai johtamisen alueella (Hamel 2004). 
Schumpeter (1934) jakaa innovaatiot viiteen eri kategoriaan: uusi tuote, uusi valmistustekniikka, 
uusi markkina-alue, uudet hankkijaverkostot ja uusi toimiala. Johtamisen asiantuntija Gary Hamel 
(2007) on puolestaan jakanut yritysmaailman innovaatiot neljään eri tyyppiin, joita ovat johtamisen 
innovaatio, strategiainnovaatio, tuote- ja palveluinnovaatio sekä operatiivinen innovaatio (Kuva 14, 
s 30). 
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2.5 KIRJALLISUUSKATSAUKSEN YHTEENVETO

Tämän tutkimuksen kannalta on tärkeää ymmärtää, että muotoilu ei liity ainoastaan taiteen ja teol-
listen tuotteiden perinteeseen, vaan sen toimintatapojen hyödyntämisessä on nähtävissä suurempia 
mahdollisuuksia. Muotoilijoiden työ on muuttunut perinteisenä pidetystä tuotteiden suunnittelusta 
kohti monimutkaisempia suunnitteluhaasteita ja strategista suunnittelua. Omat kokemukseni muo-
toilun roolin muuttumisesta ja muotoilun käyttökohteiden laajenemisesta uusille alueille innostivat 
minua kehittämään osaamistani yliopisto-opintojen avulla. Lisäksi, on hyvä tehdä raja muotoi-
lunammattilaisten, kuten teollisten muotoilijoiden, graafisten suunnittelijoiden ja pakkausmuotoili-
joiden työn ja viimeaikaisen muotoiluajattelu-keskustelun välille. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteivät 
kyseiset ammattilaiset voisi hyödyntää muotoiluajattelua.

Muotoiluajattelua käsittelevä kirjallisuus ”johtamisen keskustelussa” on melko laveaa ja ei kovin täs-
mällistä. Katsauksen perusteella voidaan nähdä, että viimeaikainen muotoiluajattelun ”johtamisen 
keskustelu” haluaa selventää, mitä muotoilijat tekevät ja mitä muotoiluprosessin aikana tapahtuu. 
Kyseinen keskustelu voidaan tulkita muun muassa konsulttien ja muotoilutoimistojen tavaksi lisätä 
omien palveluidensa myyntiä. Muotoiluajattelu käsitteenä olla hieman harhaanjohtava. Ensinnäkin 
termi viittaa enemmän ajatteluun kuin tekemiseen, vaikka muotoilijoiden toimintatavat, kuten 
visuaalisuus ja prototyyppien teko, nousevat jatkuvasti esille muotoiluajattelu keskustelun yhtey-
dessä. Toiseksi on vaarana, että muotoiluajattelun ”johtamisen keskustelu” ja ”muotoilun keskus-
telu” sekoitetaan toistensa kanssa. Läpikäymäni kirjallisuuden yhteydessä nousi esille myös muita 
käsitteitä, kuten ”open thinking”, ”concept thinking” ja ”thinking like designer”, joissa on havaittavissa 
yhtäläisyyksiä muotoiluajattelu-konseptin kanssa. Yhteistä näille käsitteille näyttäisi olevan se, että 
niillä tarkoitetaan muotoilijoiden käytänteitä ja ajatusmaailmaa. 

Muotoiluajattelun ”johtamisen keskustelussa” muotoilun käytänteistä nähdään olevan hyötyä lähes 
kaikessa suunnittelussa ja niitä voivat soveltaa myös muut kuin muotoilijat. Muotoiluajattelukeskus-
telun yhteydessä puhutaan sekaisin muotoilijoiden toimintavoista, menetelmistä, ajatusmaailmasta 
sekä kognitiivisista prosesseista. Muotoiluajattelun nähdään tarjoavan johtajille uusia työkaluja 
strategian muodostamiseen ja liiketoiminnan suunnitteluun. Lisäksi sitä voidaan hyödyntää inno-
vaatioiden, kuten tuotteiden ja palveluiden suunnitteluun. Liike-elämän analyyttiset menetelmät ja 
muotoilun menetelmät voivat hyödyntää toisiaan. Sama pätee analyyttisiin ja intuitiivisiin ajatte-
lumalleihin. Käytännössä ajattelumallien yhdistäminen on kuitenkin haastavaa, sillä esimerkiksi 
ammatillinen koulutus vaikuttaa siihen, mitä pidetään oikeana lähestymistapana asioihin. Aikaisem-
man tietämykseni mukaan joissakin aikaisemmissa tutkimuksissa muotoilun tutkimuksen alueella 
on havaittavissa yhtäläisyyksiä muotoiluajattelu-konseptin kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi osallis-
tavat yhteissuunnittelumenetelmät. Kyseisistä menetelmistä käytetään usein nimityksiä osallistava 
suunnittelu (engl. participatory design) (Brandt 2006; Sanders 2008) ja yhteissuunnittelu (engl. 
co-design) (Mattelmäki 2007; Thackara, 2008).
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Oma määritelmäni muotoiluajattelusta perustuu läpikäymääni kirjallisuuteen, asiantuntijanäke-
myksiin ja oman ammatilliseen kokemukseeni muotoilijana. Määritelmäni toimi lähtökohtana 
tutkimuksessa apuna käytetyn materiaalin tuottamiselle. Määrittelen muotoiluajattelun olevan 
iteratiiviseen suunnitteluprosessiin perustuva toimintatapa, joka koostuu menetelmistä, kognitiivi-
sista prosesseista sekä ajatusmaailmasta. Muotoiluajattelun toimintatavat painottavat muun muassa 
kokonaisvaltaista näkökulmaa asioihin, yhteistyötä käyttäjien ja eri alojen edustajien kanssa, nopeita 
kokeiluja ja oppimista tekemisen kautta, käyttäjälähtöisyyttä sekä visuaalisuutta. Muotoiluajattelua 
voidaan soveltaa innovaatioiden synnyttämiseen erityisesti innovaatioprosessin alkupäässä. Muo-
toiluajattelua tarvitaan varsinkin etsittäessä radikaaleja innovaatioita, mutta menetelmiä voidaan 
myös käyttää kehitettäessä inkrementaalisia innovaatioita. Lisäksi muotoiluajattelun avulla etsitään 
ratkaisuja organisaation kehittämiseksi ja työntekijöiden tietotaidon hyödyntämiseksi sekä liiketoi-
mintamallien kehittämisen avuksi. Muotoiluajattelun menetelmiä voivat soveltaa muotoilijat sekä 
ammattikunnan ulkopuoliset henkilöt.
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3 PRODUKTIIVINEN OSIO 
– MUOTOILUAJATTELUMENETELMÄKORTTIEN KEHITTÄMINEN

Tutkimukseni yhtenä tavoitteena oli kokeilla muotoiluajattelua käytännössä ja selvittää, voiko se tuoda 
lisäarvoa suunnittelu- ja kehittämistyöhön. Tutkimuksessa kehitin muotoiluajattelumenetelmäkortit, 
joiden tekoprosessia kuvaan tässä osiossa. Käytännössä menetelmäkorttien kehittäminen sekä tutkimuksen 
aineistonkeruu etenivät osittain samanaikaisesti. Kuitenkin tutkimusraportin rakenteen selkeyden vuoksi 
kuvaan tutkimustuloksia vasta tämän osion jälkeen.

3.1 TUTKIMUKSESSA KÄYTETTYJEN MENETELMÄKORTTIEN TEKO

Kirjallisuuskatsaus osiossa tein oman määritelmän muotoiluajattelu konseptista johtamisen keskus-
telun perusteella. Määritelmäni mukaan muotoiluajattelussa on kyse muotoilun menetelmistä ja 
sovellettuna tietynlaiseen ajatusmaailmaan. Menetelmien osalta siinä on kyse perinpohjaisesta käyt-
täjien tuntemisesta, visuaalisuudesta sekä prototypoinnista. Muotoiluajattelijalle on tyypillistä myös 
kokonaisvaltainen näkökulma ongelmanratkaisussa, mutta myös kyky huomata yksityiskohdat. 
Muotoiluajattelija pystyy soveltamaan analyyttisiä ja intuitiivisia ajattelumalleja samanaikaisesti. Yh-
teistyö muiden kanssa ja yli oman ammattikunnan rajojen auttaa muotoiluajattelijoita laajentamaan 
käsitystä asioista. Muun muassa nämä edellä mainitut osa-alueet toimivat lähtökohtana ja ennakko-
oletuksina empiirisessä tutkimuksessa apuna käytettävien menetelmäkorttien suunnittelutyössä.

• Käyttäjälähtöisyys ja asiakasempatia suunnittelun keskiössä 

• Visuaalisuus auttaa kokonaisuuden hahmottamisessa ja asioiden kommunikoinnissa 

• Kokonaisvaltainen näkökulma sekä yksityiskohtien huomaaminen ovat suunnittelu  
   työssä yhtä tärkeässä roolissa 

• Nopeat kokeilut auttavat ongelman ratkaisussa ja ideoiden testaamisessa käytännössä 

• Analyyttiset ja intuitiiviset menetelmät tukevat toisiaan 

• Monialaisuus suunnittelutyössä auttaa särkemään paradigmoja ja nostaa ideoiden  
   laatua 
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3.1.1 Asiakkaan tarpeen määrittäminen

Tutkimuksessa käytettävien menetelmäkorttien suunnittelu toteutettiin yhteistyössä Pohjois-Karja-
lan ammattikorkeakoulun Muotoilun ja Kansainvälisen kaupan keskuksessa toimivan Monialainen 
innovatiivinen tuote- ja palvelukehitysympäristö -hankkeen (MONNI) kanssa. Yhteistyön tarkoi-
tuksena oli toteuttaa konsepti, jonka avulla muotoiluajattelua voitaisiin kokeilla käytännössä. Toteu-
tettava konsepti tulisi olla hyödynnettävissä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opetuksessa ja 
aluekehitystyössä.
 
Työskentelyprosessin aluksi järjestin työpajan, jonka tarkoitus oli määrittää asiakkaan tarpeet myö-
hempää suunnittelua varten. Tässä vaiheessa ei ollut vielä varmuutta siitä, että lopullinen konsepti 
tulisi olemaan menetelmäkortit. Aloitustyöpajaan osallistui Monialainen innovatiivinen tuote- ja 
palvelukehitysympäristö -hankkeen henkilökuntaa ja yhteistyökumppaneita. Työpajassa kartoitin 
eri toimijoiden kokemuksia ja tarpeita innovaatiotoimintaan ja kehitystyöhön liittyen. Työpajassa 
nousseiden ideoiden sekä tarpeiden pohjalta päätettiin toteuttaa ”työkalupakki”, joka on suunniteltu 
monialaisen suunnittelutyön tueksi. Työkalupakki oli tarkoitus koota olemassa olevien suunnittelu-
menetelmien sekä hyvien käytänteiden pohjalta. 

Lähtötietojen pohjalta syntyi konsepti, menetelmäkortit. Menetelmäkortit toimisivat sekä sähköi-
sessä että painetussa muodossa (Kuva 17). Korttiformaatti olisi myös helposti täydennettävissä ja 
muokattavissa myöhempien tarpeiden mukaan. Menetelmäkorttien suunnitteluprosessin voidaan 
nähdä edustavan muotoiluajattelulle tyypillistä lähestymistapaa, jossa suunnitteluvaihetta seurasi 
testausvaihe. Tämän jälkeen kyseisiä vaiheita iteroitiin tarvittava määrä. Seuraavassa kuvaan menetel-
mäkorttien suunnitteluprosessia ja sen vaiheita. 

Kuva 17. Muotoiluajattelumenetelmäkortien ensimmäinen prototyyppi 
   (kuva Mikko Matveinen).
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Kuva 18. InnoViikko oli muotoilun ja kansainvälisenkaupan  opiskelijoille suunnattu innovaatiotyöpaja  
   (kuva Ari Stenroos).
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3.1.2 Menetelmäkorttien ensimmäinen iterointikierros

Ensimmäistä menetelmäkortti-prototyyppiä kokeiltiin käytännössä Monialainen Innovatiivinen 
Tuote- ja palvelukehitysympäristöhankkeen järjestämässä InnoViikko-työpajassa lokakuussa 2010 
(Kuva 18, s 37). Työpajaan osallistui Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opiskelijoita muotoi-
lun ja kansainvälisen kaupan keskuksesta, yritysten edustajia sekä asiantuntijoita tekniikan, liike-
talouden ja kulttuurin aloilta. InnoViikon tarkoituksena oli tutustuttaa ja kouluttaa opiskelijoita 
ja yritysten henkilökuntaa innovaatiotoimintaan oikeiden toimeksiantojen kautta. Kehittämäni 
muotoiluajattelumenetelmäkortit toimivat tukimateriaalina työryhmätyöskentelyssä. Työpajasta ja 
korttien käytöstä tein seuraavanlaisia havaintoja:

• Osallistuvat tunsivat huonosti innovaatioprosessin alkupäähän liittyvät toiminnot 

• Osallistujilla oli ”romantisoitunut” kuva luovasta työskentelystä: luotettiin yksittäisen mielen  
   luovuuteen, jolloin aitoa vuorovaikutusta ryhmän kanssa ei löydy

• Osallistujilla näytti olevan korkea kynnys kokeilla uusia työskentelytapoja

• Ohjeet menetelmäkorttien käyttöön olivat puutteelliset 

Työpajasta opitun perusteella suunnittelin menetelmäkorttien tueksi prosessimallin (Kuva 19), 
jonka tarkoitus oli tukea menetelmäkorttien käyttöä. Prosessimalli pitää sisällään seuraavat vaiheet: 
valmistautumisvaihe, tutkimusvaihe, jäsennysvaihe, ideointivaihe ja kommunikointivaihe. Käytän-
nössä malli linkittää jokaisen menetelmäkortin johonkin edellä mainituista vaiheista. Prosessin ei 
ole tarkoitus edetä välttämättä lineaarisesti, vaan tarvittaessa toistetaan prosessin edellisiä vaiheita. 
Seuraavalla sivulla on kuvattu lyhyesti jokaista prosessin vaihetta.

Valmistautumisvaiheessa määritetään kehitystyön suunta ja muodostetaan yhteinen ymmärrys 
siitä, mihin yhteisillä ponnistuksilla pyritään. Ryhmädynamiikan parantaminen kuuluu myös oleel-
lisena osana kyseiseen vaiheeseen.

Tutkimusvaiheeseen kuuluu liiketoimintaympäristön kartoittaminen ja siinä tapahtuvien muu-
tosten tunnistaminen pitkällä sekä lyhyellä aikavälillä. Lisäksi vaiheeseen kuuluu kokonaisvaltaisen 
käsityksen muodostaminen toimialan tai yrityksen toimintalogiikasta.

Jäsennysvaiheessa yrityksen nykyinen tarjoama analysoidaan yksityiskohtaisesti tarkoituksena 
parannuskohteiden tunnistaminen sekä suunnittelutehtävän rajaaminen varsinaiseksi suunnittelu 
toimeksiannoksi.

Ideointivaiheessa pyritään tuottamaan mahdollisimman paljon uusia ideoita suunnitteluongelman 
ratkaisemiseksi.

Kommunikointivaiheen aikana tuotetaan konsepteja, joista ilmenee miten uusi ratkaisu toimii tai 
ratkaisee aikaisemman ongelman. Konseptit tuotetaan sellaiseen muotoon, että ne voidaan kommu-
nikoida muille.
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Kuva 19. Prosessimalli muotoiluajattelumenetelmäkorttien tueksi (kuva Mikko Matveinen).



40

Kuva 20. Menetelmäkorteissa käytettäviä symboleita (kuva Ilari Havukainen).

Kuva 21. Innovaatiotyökalun suunnitteluprosessi.

3.1.3 Menetelmäkorttien toinen iterointikierros

Toisen iterointikierroksen aikana menetelmäkortteja kokeiltiin erään koulutus- ja asiantuntijaorga-
nisaation kanssa marraskuussa 2010 järjestetyssä työpajassa. Työpajan aikana toteutin myös tiedon-
keruun varsinaista tutkimusta varten, jonka tuloksia on käsitelty tämän tutkimusraportin myöhem-
mässä osassa. 

Työpajan aiheena oli kyseisen organisaation palvelutarjonnan kehittäminen. Työpajaan osallistui 
yhdeksänhenkinen monialainen työryhmä, jonka jäsenistä osa toimi organisaationsa johtotehtävissä 
ja osa operatiivisessa toiminnassa. Työpajan aikana osallistujat pääsivät kokeilemaan menetelmäkort-
teja suunnittelutyönsä tukena. Vastasin itse työpajan suunnittelusta sekä fasilitoinnista. Tiedonkeruu 
menetelmäkorttien ja prosessimallin toimivuudesta tapahtui havainnoimalla ja tutkimuslomakkeen 
avulla. Menetelmäkorttien edelleen kehittämisen kannalta merkittäviä havaintoja olivat seuraavat: 

• Ohjeiden menetelmäkorteissa tulisi olla yhä selkeämpiä 

• Näkökulman vaihtaminen tarkasteltavaan asiaan kesken työpajan ei ollut helppoa

• On tärkeää perustella valveutuneille osallistujille, miksi jotakin menetelmää 
   käytetään työskentelyssä.

Työpajasta satujen kokemusten perustella suunnittelin menetelmäkortteihin ”infopalkin”, jossa 
käytettyjen symboleiden (Kuva 20) avulla menetelmäkortit kommunikoivat käyttäjille, mihin 
tarkoitukseen kukin menetelmä sopii erityisen hyvin, mitä tarvikkeita menetelmän soveltamiseksi 
tarvitaan sekä mihin prosessin vaiheeseen menetelmä kuuluu. Lisäksi suunnittelin käyttöohjeen, 
josta kävivät ilmi myös korteissa käytettävien symboleiden merkitykset (Liite 1). Kiinnitin myös 
huomiota menetelmäkorteissa olevien ohjeiden selkeyteen.
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4 TUTKIMUSOSIO – 
MUOTOILUAJATTELUMENETELMÄKORTTIEN TESTAUS 

Tässä osiossa kuvaan tutkimuksen toteutustapaa, aineiston keruuta ja sen etenemistä. Tutkimusaineis-
to koostuu kahdesta osasta ja se kerättiin järjestämieni suunnittelutyöpajojen yhteydessä. Ensimmäisen 
työpajan toteutin yhteistyössä koulutus- ja asiantuntijaorganisaation kanssa. Toiseen työpajaan osallistui 
julkisen terveydenhuollon organisaation edustajia.  

4.1 ENSIMMÄINEN TYÖPAJA

Ensimmäinen tiedonkeruu toteutettiin marraskuussa 2010 järjestetyn työpajan yhteydessä. Työpa-
jaan osallistui 11 henkilöä, jotka edustivat koulutus- ja asiantuntijaorganisaatiota. Työpajan aikana 
osallistujat pyrkivät kehittämään oman organisaationsa palveluntarjontaa suunnittelemiani mene-
telmäkortteja hyödyntäen. Työpaja toteutettiin poissa osallistujien jokapäiväisestä työympäristöstä 
puolentoista päivän pituisena. 

Työpajaohjelman (Liite 3) olin jakanut viiteen eri vaiheeseen suunnittelemani innovaatioproses-
simallin mukaan. Jokaisen prosessinvaiheen aikana ryhmä pääsi kokeilemaan vähintään kahta eri 
menetelmää, ensimmäistä prosessinvaihetta lukuun ottamatta. Työpajan jokaiseen vaiheeseen olin 
valinnut yhden menetelmän, jota kaikkien ryhmien tulisi käyttää. Muut sovellettavat menetelmät 
ryhmät saivat valita antamistani vaihtoehdoista, joita oli yleensä kaksi tai kolme. Työskentelyä varten 
jokaiselle ryhmälle oli jaettu käytettävissä olevat menetelmäkortit sekä muita työskentelyssä tarvit-
tavia välineitä, kuten tusseja, tussitaulupaperia, tarralappuja sekä puisia rakennuspalikoita, legoja, 
pillejä ja varrastikkuja fyysisten mallien tekoa varten (Kuva 22, s 44). 

Työpajan aluksi pidin lyhyen alustuksen, josta kävi ilmi työpajan ohjelma, tarkoitus ja työskentelyn 
luonne. Varsinainen työskentely noudatti seuraavaa kaavaa: prosessin vaiheen esittely, menetelmien 
esittely, työskentelyä ja tuotosten esittely (Kuva 23). Tämän jälkeen siirryttiin seuraavaan prosessin 
vaiheeseen, kunnes kaikki viisi vaihetta oli käyty läpi. Työskentely tapahtui kolmessa ryhmässä, 
joiden henkilövahvuudet vaihtelivat kahden ja neljän henkilön välillä, sillä osa henkilöistä ei voinut 
osallistua työpajan alkuun tai sen loppuun. Oma roolini työpajassa, sen läpiviemisen lisäksi, oli 
auttaa ryhmiä menetelmien soveltamisessa. Varsinaiseen kehitystyöhön en osallistunut.
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Kuva 22. Työpajamateriaaleja (kuva: Mikko Matveinen)
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Kuva 24. Työpajan aihealuetta jäsennettiin visuaalisen viitekehyksen avulla (kuva Mikko Matveinen).

Kuva 25. Työpajatyöskentelyä (kuva Ari Stenroos).
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5 TULOKSET

Tässä osiossa kuvaan kenttätutkimuksessa saatuja tuloksia kahden eri työpajan osalta. Tutkimuslomake 
koostui kahdesta osasta (Liite 4). Ensimmäiseen osaan työpajoihin osallistujat vastasivat ennen työpajan 
alkua ja toiseen osaan työpajan jälkeen.

5.1 TYÖPAJA 1.

5.1.1 Taustatiedot

Kyselyyn vastasi 11 henkilöä. Heistä yhdellä oli ammatillinen tai opistotason tutkinto, kun taas viisi 
oli suorittanut alemman korkeakoulututkinnon. Vastaajista neljällä oli suoritettuna ylempi korkea-
koulututkinto. Koulutusaloista vahvimmin oli edustettuna kulttuuriala viiden vastaajan vahvuudel-
la. Kaupallisen alan koulutuksen oli suorittanut kolme vastaajaa ja teknillisenalan koulutuksen yksi 
vastaaja. Lisäksi yksi vastaajista edusti yhteiskunnallisia aloja. 

5.1.2 Aikaisemmat kokemukset innovaatiotoiminnasta ja suunnittelutyöpajoista

Seuraavan luvun tulokset ovat työpajaan osallistuneiden kokemuksia innovaatiotoiminnasta ja suun-
nittelutyöpajoista ennen työpajan alkua.

5.1.2.1 Vastaajien soveltamien innovaatioprosessien  vaiheet

Vastaajista jokaisella oli aikaisempaa kokemusta innovaatiotoiminnasta.  Vastaajien kuvaamissa 
innovaatioprosesseissa oli erotettavissa seuraavat vaiheet: ongelmakentän kartoitus, vaihtoehtojen 
hahmottaminen, ideointi, ideoiden arviointi ja testaus, konseptointi, liiketoiminnan- ja tuotannon-
suunnittelu, prototyypit ja 0-sarjat sekä lanseeraus. Näitä innovaatioprosessin eri vaiheita kerrottiin 
yleensä toistettavan prosessin aikana. 

Joidenkin vastaajien soveltama innovaatioprosessi liittyi erityisesti innovaatiotoiminnan sumean 
alkupään toimintoihin:  

”Ongelman hahmottaminen ja ongelmakohtien tunnistaminen. Ratkaisujen etsiminen, ideoin-
tia. Generointi kierrokset. Loppuratkaisu generointikierroksen ja karsinnan tuloksena.”

Osa vastaajista oli aikaisemmin osallistunut lyhytkestoisiin innovaatiotyöpajoihin tai innovaatiolei-
reihin. Eräs vastaajista kuvaa organisaationsa innovaatioprosessia seuraavasti:  
 

”Yleensä aloitetaan ryhmäytymisvaiheella, jota seuraa hullutteleva ideointivaihe pienryhmissä. 
Ryhmien tulosten yhteen saattaminen presentaatiossa karsitaan ideoita, joita jatkotyöstetään. 
Jatkotyöskentely on sekalainen prosessi, jossa punainen lanka helposti katoaa.”
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5.1.2.2 Vastaajien soveltamat  suunnittelumenetelmät

Tutkimukseen osallistuneiden mainitsemat innovaatioprosesseissa käytetyt menetelmät ovat jaetta-
vissa viiteen eri kategoriaan: tiedonhankintamenetelmät, käyttäjälähtöiset menetelmät, ideointime-
netelmät, tulevaisuusmenetelmät sekä prototypointi. Menetelmiä, joita vastaajat olivat soveltaneet 
aikaisemmin, innovaatiotoiminnassaan, on kuvattu oheisessa taulukossa (Taulukko 1).

Vastaajat kuvasivat innovaatiotoiminnassaan käyttämiään menetelmiä seuraavasti:

”Käyttäjää osallistavia, empatia asiakasta kohtaan auttavia, inspiroivia, uusia näkökulmia 
avaavien (eri ammattitaustat), visuaalisia, quick and dirty, tulevaisuusanalyysi.”

”Tapauskohtaista, mutta yleensä alkaa ongelman kartoittamisesta, ansaintalogiikan   
rajaamisesta, tuoteideoinnista, muotoratkaisuista, eri valmistustekniikoiden benchmarkkaukses-
ta kohti tuotteistamista immateriaalioikeudet huomioiden.”

Yksi vastaajista kertoi, että innovaatiotoiminnassa käytettävät menetelmät ovat sidoksissa työskente-
lyn tavoitteisiin:

” Jos haetaan määrää, käytetään erilaisia assosiaatiotekniikoita, aivoriihet, tuumatalkoot, jne. 
Pyrittäessä laatuun käytetään etupäässä erilaisia tiedonhankintamenetelmiä ideointimenetelmi-
en rinnalla niitä risteyttäen.”

Yhden vastaajan mukaan  innovaatioprosesseissa ei välttämättä aina sovelleta mitään erityistä mene-
telmää:

”Usein prosessit ovat olleet spontaaneja toimijoiden yhteistyöhön ja luottamukseen perustuvia 
prosesseja, joissa ei ole välttämättä käytetty erityisiä menetelmiä.” 

trendit, tulevaisuuspyörä, tulevaisuusanalyysi

brainstorming, morfologiset metaforat, mindmapit, ideoiden kompinaatio, 
assosiaatiotekniikat, sparraus, ryhmäkeskustelu

asiakaskyselyt, käyttäjätiedon kerääminen, persoonat, skenaariot

benchmarkkaus 

3D-mallinnus, fyysiset mallit, mock-upit, visualisointi

TIEDONHANKINTAMENETELMÄT

PROTOTYPOINTI

KÄYTTÄJÄLÄHTÖISET MENETELMÄT

IDEOINTIMENETELMÄT

TULEVAISUUSMENETELMÄT

Taulukko 1. Innovaatiotoiminnan menetelmiä.
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5.1.2.3 Innovaatiotoiminnan osa-alueet vastaajien kokemusten mukaan
 
Vastaajat arvioivat eri osa-alueiden merkitystä innovaatiotoiminnassa asteikolla 1-5 (1 = vähäinen 
merkitys ja 5 = suuri merkitys). Analyyttisten ja intuitiivisten menetelmien käyttö koettiin keske-
nään yhtä tärkeiksi innovaatiotoiminnassa. Molempien menetelmätyyppien merkitys koettiin melko 
suureksi (tyyppiarvo = 4). Visuaalisuudella oli melko suuri tai suuri merkitys (tyyppiarvo = 4,5).  
Nopean prototypoinnin merkitys innovaatiotoiminnassa koettiin melko suureksi (tyyppiarvo = 4).  
Käyttäjälähtöisyyden merkitystä pidettiin suurena (tyyppiarvo = 5). Monialaisuuden merkitys ko-
ettiin melko suureksi tai suureksi (tyyppiarvo = 4,5), kun taas luovuuden merkitys arvioitiin melko 
suureksi (tyyppiarvo = 4). Kokonaisuuden hahmottamisen merkitystä pidettiin suurempana (tyyp-
piarvo = 5) kuin yksityiskohtien huomaamisen merkitystä (tyyppiarvo = 4). Fyysisen ympäristön 
merkitys innovaatiotoiminnassa koettiin vähäisimmäksi verrattuna muihin osa-alueisiin (tyyppiarvo 
= 3,5).

5.1.2.4 Vastaajien kokemukset suunnittelutyöpajoista

Vastaajista kymmenellä  oli aikaisempia kokemuksia suunnittelutyöpajoista. Vastaajat arvioivat 
suunnittelutyöpajoille tyypillisiä yksittäisiä ominaisuuksia asteikolla 1-5 (1 = kuvaa huonosti ja 5 = 
kuvaa hyvin). Vastaajien mielestä epävarmuus lopputuloksen osalta kuvaa hyvin suunnittelutyöpajo-
ja (tyyppiarvo = 5), kun taas epävarmuus menetelmien osalta kuvaa niitä tyydyttävästi (tyyppiarvo = 
3). Lineaarisuus/järjestelmällisyys suunnitteluprosessissa kuvaa suunnittelutyöpajoja melko huonosti 
(tyyppiarvo = 2). Vastaajien mukaan vahva motivaatio/sitoutuminen on ominaista suunnittelutyö-
pajoille (tyyppiarvo = 5). Syntyneiden ideoiden suuri määrä sekä ideoiden korkea laatu kuvaavat 
suunnittelutyöpajoja melko hyvin (tyyppiarvo = 4). Monialaisuus ei  puolestaan ole niin kuvaava 
ominaisuus (tyyppiarvo = 3).  
 

5.1.3 Kokemuksia menetelmäkorttien käytöstä

Seuraavan luvun tulokset ovat työpajaan osallistuneiden kokemuksia pidetystä työpajasta ja menetel-
mäkorttien soveltamisesta siinä.

5.1.3.1 Käytetyt menetelmät

Työpajaan osallistuneet arvioivat työpajassa käytettyjen menetelmien sovellettavuutta ja hyödylli-
syyttä kyseisessä suunnitteluhaasteessa asteikolla 1-5 (1 = vähän ja 5 = paljon). Vastaajat olivat sitä 
mieltä, että työmenetelmät toivat lisäarvoa suunnitteluun melko paljon (tyyppiarvo = 4). Enemmis-
tö oli sitä mieltä, että menetelmät auttoivat hahmottamaan kokonaisuutta melko paljon (tyyppiarvo 
= 4). Menetelmien koettiin auttaneen ideoinnissa, melko paljon (tyyppiarvo = 4). Lisäksi suurin osa 
vastaajista oli sitä mieltä, että menetelmät auttoivat pääsemään konkreettiseen lopputulokseen, missä 
ne auttoivat melko paljon (tyyppiarvo = 4). Vaikka vastaajat olivat sitä mieltä, että menetelmät aut-
toivat melko paljon jokaisessa edellä mainituissa neljässä kohdassa, on kuitenkin huomattava, että 
kahdessa viimeisessä kysymyksessä vastausten vaihteluväli on suurempi verrattuna kahteen ensim-
mäiseen. Vastaajista jokainen uskoi voivansa hyödyntää käytettyjä menetelmiä myöhemmin. Lisäksi 
kaikki aikoivat myös käyttää menetelmiä tulevaisuudessa.
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5.1.3.2 Työpajan osa-alueet

Vastaajat arvioivat työpajan osa-alueita asteikolla 1-5 (1 = huono ja 5 = hyvä). Työpajan soveltuvuus 
kyseiseen suunnittelutehtävään oli melko hyvä, samoin kuin menetelmien soveltuvuus (tyyppiarvo 
= 4). Vastaajat arvelivat käytetyn prosessimallin soveltuvan kyseiseen suunnittelutehtävään melko 
hyvin (tyyppiarvo = 4). Ohjeiden selkeyttä pidettiin myös melko hyvänä (tyyppiarvo = 4).
 
Lisäksi vastaajilta kysyttiin fasilitoinnin merkityksestä työskentelyssä, jolla tarkoitetaan menetelmien 
käyttöön saatua tukea ja ohjausta.  Arviointi tapahtui asteikolla 1-5, jossa 1 = vähäinen ja 5 = suuri. 
Vastaajien mukaan  fasilitoinnin merkitys oli melko suuri (tyyppiarvo = 4). Samalla asteikolla arvioi-
tiin myös käytetyn työskentelytavan mielekkyyttä, jonka vastaajat arvioivat melko suureksi (tyyppi-
arvo = 4). Kokonaisarvosanaksi asteikolla 1-5 yksi vastaaja antoi viisi ja muut kymmenen antoivat 
arvosanaksi neljä.

5.1.3.3 Kommentteja työpajassa käytetystä suunnitteluprosessista ja työmenetelmistä
 
Osallistujat arvioivat, että menetelmien esittelyyn ja toteutukseen olisi tarvittu enemmän aikaa. Yksi 
vastaajista kirjoitti:

”Aluksi hieman vaikea hahmottaa. Tehtävien ja briefaukseen olisi voinut käyttää enemmän 
aikaa. Tehtävien toteutusaika suhteessa laajuuteen oli verrattain lyhyt. Kokonaisuus oli looginen 
ja tulokseen pyrkivä.”

Toisaalta tiukka aikataulutus koettiin myös hyvänä:

”Selkeät työmenetelmät auttoivat keskittymään olennaiseen ideointiin. Ryhmätyöskentelyä 
tehosti aikataulutus. Ympäristö hyvä. Esitykset tärkeässä roolissa oppimisen ja ryhmädynamiikan 
kannalta.”

Muutama vastaaja epäili suunnittelutyön avuksi saatua lisäarvoa. Eräs vastaajista kirjoittaa:

”Vilkas hedelmällinen keskustelu, mutta menetelmien vaikutusta vaikea arvioida. Kysymys: 
onko käytettävien menetelmien määrä oltava näin suuri? Joskin niiden soveltamisessa käytettiin 
kaupunkilaisjärkeä.” 

Suurin osa vastaajista piti menetelmiä havainnollisina ja olivat sitä mieltä, että ne auttoivat suunnit-
telussa. Yksi vastaajista kommentoi työskentelyä seuraavasti: 

”Hyvä valikoima työkaluja kokonaisuuksien hahmottamiseen. Käytännössä työskentely lähti 
jonkin verran toistamaan itseään menetelmien käsitellessä samaa teemaa.”



53

5.1.3.4 Havainnot työpajan pohjalta

Työpajan fasilitaattorina minulla oli mahdollisuus kierrellä työryhmissä ja havainnoida ryhmien 
työskentelyä ja menetelmäkorttien käyttöä. Lisäksi pyrin kiinnittämään huomiota asioihin, jotka 
koin tärkeiksi työpajoja suunniteltaessa.  Alla on listattu joitakin huomioistani.

• Työpajojen suunnittelulle haasteita asettaa muun muassa tarkan tiedon puute osallistujien   
   määrästä. Se vaikeuttaa esimerkiksi ryhmien, erityisesti niiden kokoon panon suunnittelua.
 
• Menetelmien esittely ja ryhmien ohjeistaminen on haasteellista, varsinkin jos työmenetelmät   
   ovat uusia osallistujille. Usein jouduin kiertelemään ryhmissä toistamassa ohjeistuksen.

• Jokaisesta ryhmästä löytyi automaattisesti oma fasilitaattori, joka piti keskustelua yllä koko   
   työpajan ajan. Ryhmille jaetut menetelmäkortit olivat käytössä ja ne toimivat työskentelyn  
   tukena. Monesti osallistujat halusivat lukea ohjeet vielä itse ennen työskentelyn aloittamista.

• Menetelmäkorteissa käytettyjä visuaalisia viitekehyksiä ei noudatettu kovin orjallisesti vaan   
   ne näyttivät olevan enemmänkin suuntaa antavia.

• Käytin työpajassa apuna ajastinta aikatauluttamaan työskentelyä. Tiukat aikarajat näytti 
   vät tehostavat työskentelyä, vaikka toisinaan ne saattoivat katkaista kiihtyvän keskustelun. 

• Työpajan vetäjänä tunsin, että olisin kaivannut apua ryhmien tuotosten dokumentoinnissa.
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5.2 TYÖPAJA 2.

5.2.1 Taustatiedot

Kyselyyn vastasi 9 henkilöä, jotka toimivat julkisen terveydenhuollon eri tehtävissä.

5.2.2 Aikaisemmat kokemukset kehitystyöstä ja suunnittelutyöpajoista

Seuraavan luvun tulokset ovat työpajaan osallistuneiden kokemuksia innovaatiotoiminnasta ja suun-
nittelutyöpajoista ennen työpajan alkua.

5.2.2.1 Toiminnankehittämisprosessi  

Vastaajista kuudella oli aikaisempia kokemuksia oman organisaation toiminnan kehittämisestä. Vas-
tauksien perusteella kehittämistoiminta tapahtuu usein kehityshankkeiden tai -projektien puitteissa. 
Eräs vastaajista kuvaa käyttämäänsä toiminnankehittämisprosessia seuraavasti:

 ”Projektien valmistelu, suunnittelu, toimeenpano, lopettaminen ja raportointi”

Toiminnankehittäminen voi myös olla iteratiivista:

”1. Koulutukset, teoria, käytännön harjoittelut. 2. Palaute ja arviointi. 3. Mallin luominen palautteen 
pohjalta” 

Yksi vastaajista koki, että hän osallistuu toiminnan kehittämiseen päivittäin. Kehitystyöhön liittyy 
toimintoja, kuten ”suunnittelua, keskustelua, ideointia, ohjeistusta käytännön toimista”. 

5.2.2.2 Suunnittelumenetelmät

Toiminnankehittämisessä sovellettuja suunnittelumenetelmiä olivat muun muassa suunnitteluko-
koukset ideariihi, tuplatiimi, etnografia, muutoslaboratoriot ja olemassa olevien mallien benchmark-
kaus. Ideoiden arvioinnin tukena käytettiin ulkoista arviointia ja idean kokeilua käytännössä.
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5.2.2.3 Innovaatiotoiminnan osa-alueet

Vastaajat arvioivat eri osa-alueiden merkitystä innovaatiotoiminnassa asteikolla 1-5 (1 = vähäinen 
merkitys ja 5 = suuri merkitys). Analyyttisten menetelmien käyttö innovaatiotoiminnassa koettiin 
merkitykseltään neutraaliksi (tyyppiarvo = 3). Intuitiivisten menetelmien käyttö koettiin puolestaan 
merkitykseltään melko vähäiseksi (tyyppiarvo = 2). Visuaalisuuden merkitys innovaatiotoiminnas-
sa koettiin melko vähäiseksi tai neutraaliksi (tyyppiarvo = 2,5), kun taas nopean prototypoinnin 
merkitys koettiin melko vähäiseksi tai vähäiseksi (tyyppiarvo = 1,5). Käyttäjälähtöisyyden merkitystä 
pidettiin neutraalina (tyyppiarvo = 3). Vastausten perusteella Monialaisuuden merkitys innovaatio-
toiminnassa koettiin suureksi (tyyppiarvo = 5). Luovuuden, kokonaisuuden hahmottamisen ja yksi-
tyiskohtien huomaamisen merkitys arvioitiin melko suureksi (tyyppiarvo = 4). Fyysisen ympäristön 
merkitys innovaatiotoiminnassa koettiin neutraaliksi (tyyppiarvo = 3).

5.2.2.4 Suunnittelutyöpajojen ominaisuudet

Vastaajista viidellä (n = 9) oli aikaisempia kokemuksia suunnittelutyöpajoista. Vastaajat arvioivat 
työpajoille tyypillisiä yksittäisiä ominaisuuksia asteikolla 1-5 (1 = kuvaa huonosti ja 5 = kuvaa hyvin). 
Vastaajien mielestä epävarmuus lopputuloksen osalta sekä epävarmuus menetelmien osalta kuvaa 
melko huonosti suunnittelutyöpajoja (tyyppiarvo = 2). Lineaarisuus/järjestelmällisyys suunnittelu-
prosessissa kuvaa suunnittelutyöpajoja neutraalisti (tyyppiarvo = 3). Vastaajien mukaan vahva mo-
tivaatio/sitoutuminen on ominaista suunnittelutyöpajoille (tyyppiarvo = 5). Syntyneiden ideoiden 
suuri määrä kuvaa melko huonosti (tyyppiarvo = 2) suunnittelutyöpajoja, kun taas ideoiden laatu 
kuvaa suunnittelutyöpajoja hieman paremmin (tyyppiarvo = 3,5). Osallistujien monialaisuus puoles-
taan kuvaa suunnittelutyöpajoja hyvin (tyyppiarvo = 5)  
 

5.2.3 Kokemuksia menetelmäkorttien käytöstä

Seuraavan luvun tulokset ovat työpajaan osallistuneiden kokemuksia pitämästäni työpajasta ja me-
netelmäkorttien soveltamisesta siinä. Osa kysymyksistä oli  samoja kuin ennen työpajaa täytetyssä 
tutkimuslomakkeen osassa. Tässä tapauksessa vastaajia pyydettiin arvioimaan aikaisempien koke-
musten sijaan pidettyä työpajaa. 
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5.2.3.1 Työpajatyöskentelyn osa-alueet

Vastaajat arvioivat eri osa-alueiden merkitystä päättyneessä työpajassa asteikolla 1-5 (1 = vähäinen 
merkitys ja 5 = suuri merkitys). Analyyttisten menetelmien käyttö työpajassa arvioitiin melko vähäi-
seksi (tyyppiarvo = 2), kun intuitiivisten menetelmien käytön merkitys koettiin suureksi (tyyppiar-
vo = 5). Visuaalisuuden ja nopean prototypoinnin merkitys koettiin myös suureksi (tyyppiarvo = 
5). Käyttäjälähtöisyyden merkitystä vastaajat pitivät melko suurena tai suurena (tyyppiarvo = 4,5). 
Monialaisuuden merkitys koettiin suureksi (tyyppiarvo = 5), kun taas luovuuden merkitys koettiin 
melko suureksi tai suureksi (tyyppiarvo = 4,5). Kokonaisuuden hahmottamisen merkitystä pidettiin 
tärkeämpänä (tyyppiarvo = 4,5) kuin yksityiskohtien huomaamisen merkitystä (tyyppiarvo = 3). 
Fyysisen ympäristön merkitys työskentelylle koettiin melko suureksi (tyyppiarvo = 4).

Alla olevassa taulukossa (Taulukko 2) on kyselylomakkeen ensimmäisen ja toisen osan vastausten 
tyyppiarvot on esitetty kuvaajana. Ennen työpajaa intuitiivisten menetelmien käyttöä sekä visuaali-
suuden, nopean prototypoinnin ja käyttäjälähtöisyyden merkitystä innovaatiotoiminnassa pidettiin 
huomattavasti vähemmän tärkeänä kuin pidetyssä työpajassa. Luovuuden, kokonaisuuden hahmot-
tamisen ja fyysisen ympäristön merkitystä pidettiin hieman tärkeämpänä pidetyn työpajan osalta 
kuin yleensä. Analyyttisten menetelmien käyttöä ja yksityiskohtien huomaamista innovaatiotoimin-
nassa puolestaan pidettiin vähemmän tärkeänä pidetyn työpajan osalta verrattuna lähtötilanteeseen.

Taulukko 2. Osallistujien aikaisemmat kokemukset innovaatiotoiminnasta yleensä ja pidetyn työpajan osalta. 
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5.2.3.2 Työpajan ominaisuudet

Vastaajat arvioivat päättyneen työpajan ominaisuuksia asteikolla 1-5 (1 = kuvaa huonosti ja 5 = 
kuvaa hyvin). Vastaajien mukaan epävarmuus lopputuloksen osalta kuvasi työpajaa melko huonosti 
(tyyppiarvo = 2). Epävarmuus menetelmien osalta koettiin neutraaliksi (tyyppiarvo = 3). Lineaari-
suus/järjestelmällisyys suunnitteluprosessissa kuvasi työpajaa melko hyvin (tyyppiarvo = 4). Vahva 
motivaatio/sitoutuminen kuvasi sitä hyvin (tyyppiarvo = 5). Vastaajien mielestä syntyneiden ideoi-
den suuri määrä ja ideoiden laatu kuvasivat työpajaa melko hyvin (tyyppiarvo = 4). Lisäksi Osallistu-
jien monialaisuutta pidettiin hyvin kuvaavana (tyyppiarvo = 5). 

Oheisessa taulukosta (Taulukko 3) käy ilmi, että epävarmuus menetelmien osalta kuvasi paremmin 
pidettyä työpajaa verrattuna innovaatiotyöpajoihin yleensä. Lineaarisuus/järjestelmällisyys suun-
nitteluprosessissa koettiin kuvaavan paremmin pidettyä työpajaa verrattuna työpajoihin yleensä. 
Lisäksi syntyneiden ideoiden suuri määrä ja hyvä laatu kuvasi paremmin pidettyä työpajaa verrattuna 
työpajoihin yleensä.

Taulukko 3. Osallistujien aikaisemmat kokemukset suunnittelutyöpajoista ja pidetyn työpajan osalta. 
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5.2.3.3 Työpajassa käytetyt menetelmät

Vastaajat arvioivat työpajassa käytettyjen menetelmien sovellettavuutta ja hyödyllisyyttä verrattuna 
aikaisempiin kokemuksiin asteikolla 1-5 (1 = vähän ja 5 = paljon). Vastaajat olivat sitä mieltä, että 
työmenetelmät toivat paljon lisäarvoa suunnitteluun (tyyppiarvo = 5). Enemmistö arvioi, että me-
netelmät auttoivat hahmottamaan kokonaisuutta melko paljon tai paljon (tyyppiarvo = 4,5). Mene-
telmien koettiin auttaneen ideoinnissa paljon (tyyppiarvo = 5). Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, 
että menetelmät auttoivat paljon pääsemään konkreettiseen lopputulokseen (tyyppiarvo = 5). Lisäksi 
vastaajat kokivat ,että menetelmät auttoivat paljon ideoiden kommunikoinnissa muille (tyyppiarvo 
= 5). Kaikki kyselyyn vastanneet uskoivat voivansa hyödyntää käytettyjä menetelmiä myöhemmin. 
Lisäksi kaikki aikoivat myös käyttää niitä tulevaisuudessa.

5.2.3.4 Kokonaisarvio työpajasta

Vastaajat arvioivat työpajan eri osa-alueita asteikolla 1-5 (1 = huono ja 5 = hyvä). Työpajan so-
veltuvuutta kyseiseen suunnittelutehtävään pidettiin melko hyvänä (tyyppiarvo = 4), samoin kuin 
menetelmien ja prosessimallin soveltuvuutta (tyyppiarvo = 4). Vastaajat pitivät ohjeiden selkeyttä 
hyvänä (tyyppiarvo = 5). Lisäksi vastaajilta kysyttiin fasilitoinnin merkityksestä työskentelyssä, jolla 
tarkoitettiin menetelmien käyttöön saatua tukea ja ohjausta.  Arviointi tapahtui asteikolla 1-5 (1 = 
vähäinen ja 5 = suuri) Vastaajien mielestä  fasilitoinnin merkitys oli suuri (tyyppiarvo = 5). Lisäksi 
työskentelytavan mielekkyys koettiin suureksi (tyyppiarvo = 5). Kokonaisarvosanaksi asteikolla 1-5 
neljä vastaaja antoi arvosanaksi viisi ja loput viisi antoivat arvosanaksi neljä.

5.2.3.5 Kommentteja työpajassa käytetystä suunnitteluprosessista ja työmenetelmistä 

Kaikki vastaajat pitivät työpajakokemusta positiivisena tai kokivat siitä olleen hyötyä hankkeiden 
ideoinnissa. Osallistujat kommentoivat työpajaa muun muassa seuraavasti:

”Erittäin antoisa kokemus. Alussa tuntui, että en keksi mitään, mutta prosessi auttoi ja niin luovuus ja 
ideointi käynnistyi.”

”Hyvä prosessi! Alkulämmittely avasi ”mielen” näkemään uusia asioita. Arviointivaihe visuaalisena 
hyvä. Ideariihi toimi hyvin.”

Menetelmien koettiin myös kiihdyttäneen keskustelua:

 ”Herätti nopeasti hyvää keskustelua, joka varmasti poikii uusia ideoita.”

Menetelmien tuoma konkretia koettiin myös hyödylliseksi:

 ”Konkretia tuntui helpottavan asioiden miettimistä aikaansaannosta.”

Eräs vastaajista koki, että hänen aikaisempi ideansa jatkojalostui työpajan aikana:

”Alussa epävarmuus siitä, saanko oman asiani tuotua esille. Lopputuloksena tunne siitä, että sain ja 
vielä jatkojalostuneena.”
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Vastauksista oli myös havaittavissa, että on vaikea nähdä asioita jo olemassa olevien  ideoiden ulko-
puolella:

”Kun piti suunnitella hankeideat, päädyttiin aiemmin osastopäälliköiden nimeämiin teemoihin.”

5.2.3.6 Näkemyksiä työpajaan osallistuneelta

Seuraavassa kuvaan työpajaan osallistuneen henkilön näkemyksiä työskentelytavoista. Haastateltava 
toimii kyseisen julkisen terveydenhuollon organisaation viestintäpäällikkönä ja hankesuunnittelutyö-
ryhmän puheenjohtajana.

Haastateltavalle oli ensimmäinen kerta käyttää omassa työssään ”muotoilun menetelmiä”. Muo-
toilun menetelmillä tässä yhteydessä tarkoitetaan visuaalisia ja konkretisoivia menetelmiä. Hänen 
mukaansa käytetyt menetelmät ovat tuskin hyödynnettävissä hänen jokapäiväisessä työssään, mutta 
esimerkiksi kehittämishankkeiden ja projektien sekä ideointipäivien yhteydessä niiden hyödyntämi-
nen on mahdollista. Haastateltavan mukaan käytettyjen menetelmien arvo on siinä, kun lyhyessä 
ajassa halutaan tuottaa mahdollisimman paljon uusia ideoita. Lisäksi hän koki menetelmien tuoneen 
monipuolisuutta ideointityöhön. Kuitenkin niiden omatoimien soveltaminen vaatisi ehkä enemmän 
tietämystä menetelmistä itsessään. Edustamansa organisaationsa innovaatiotoiminnassa haastateltava 
näki kehittämistarpeita osallistavien suunnittelukäytänteiden kehittämisessä: ”hallintokunnissa suunnit-
teluja ja innovaatiotyöskentelyä tulisi monipuolistaa ja ymmärtää, että muilla ammattikunnilla, kuten muotoilijoilla, 
diplomi-insinöörejä, kauppatieteilijöiden on paljon annettavaa.”

5.2.3.7 Havainnot työpajan pohjalta

Työpajan aikana kirjasin ylös havaintojani työpajatyöskentelyyn ja menetelmäkorttien soveltamiseen 
liittyen. Seuraavassa joitakin huomioitani:

• Konkreettiset esimerkit menetelmien soveltamiseksi osallistujien näkökulmasta näyttivät   
  tehostavan työskentelyä. Käytännössä se tarkoittaa, että fasilitoijalla tulee olla riittävä
  ymmärrys käsiteltävästä aihealueesta. 

• Osallistujien kynnys tarttua ”rakennuspalikoihin” näytti olevan hyvin pieni. Lisäksi konk- 
  reettisten mallin rakentaminen sai aikaan vilkasta keskustelua jokaisessa ryhmässä. 

• Kolmen hengen ryhmäkoko näytti olevan toimiva ryhmädynamiikan kannalta, aktivoiden  
   osallistujat vilkkaaseen vuoropuheluun. 

• Jokaisesta ryhmästä löytyi luontevasti henkilö, joka toimi ryhmän sisäisenä fasilitaattorina. 
  Monesti menetelmästä toiseen siirryttäessä myös kyseistä roolia kierrätettiin ryhmän sisällä. 

• Etukäteen tehdyt aikataulut ovat viitteellisiä ja työpajan edetessä muutoksiin on syytä 
  varautua. 
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6 TULOSTEN TARKASTELUA

Työpajoissa käytettiin eri tutkimuslomaketta, joten tarkastelen niiden tuloksia eri kappaleissa. En-
simmäisen työpajan osallistujien mukaan heidän soveltamiinsa innovaatioprosesseihin kuuluivat seu-
raavat vaiheet: rikkaan ongelmakentän kartoitus, vaihtoehtojen hahmottaminen, ideointi, ideoiden 
arviointi ja testaus, konseptointi, liiketoiminnan- ja tuotannonsuunnittelu, prototyypit ja 0-sarjat 
sekä lanseeraus. Osalle vastaajista innovaatiotoiminta liittyi vahvasti lyhytkestoiseen työpajatyösken-
telyyn. Vastaajien käyttämät suunnittelumenetelmät olivat usein käyttäjälähtöisiä sekä visuaalisia. 
Analyysi ja tiedonhankinta koettiin myös tärkeiksi suunnittelumenetelmiksi. 

Toiseen työpajaan osallistuneet kokivat, että heidän organisaationsa toiminnankehittäminen tapah-
tui pääasiassa kehitysprojektien ja -hankkeiden puitteissa. Toiminnan kehittämisprosessit noudat-
tivat pitkälti seuraavaa kaavaa: projektien valmistelu, suunnittelu, toimeenpano, lopettaminen ja 
raportointi. Suunnittelumenetelmät koettiin lähes synonyymeina suunnittelukokouksien kanssa, 
mutta käytössä oli myös muita menetelmiä, kuten ideoiden kokeilu, etnografia ja benchmarkkaus. 
Tässä tutkimuksessa toteutettu työpaja edusti erilaista lähestymistapaa innovointiin, mihin vastaajat 
olivat aikaisemmin tottuneet. Vastaajat arvioivat, että työpajassa intuitiivisuus, visuaalisuus ja nopea 
prototypointi olivat huomattavasti merkittävämmässä roolissa, kuin heidän aikaisemmassa innovaa-
tiotoiminnassaan. Sekä suunnittelutyöpajojen ominaisuuksiin yleensä että toteutuneeseen työpajaan 
nähtiin kuuluvaksi vahva motivaatio ja sitoutuminen sekä osallistujien monialaisuus. Lisäksi vas-
taajat arvioivat, että tässä työpajassa ideoita oli syntynyt enemmän ja ne olivat laadultaan parempia 
verrattuna heidän aikaisempiin työpajakokemuksiinsa.

Osa työpajoihin osallistuneista sovelsi omien sanojensa mukaan ensimmäistä kertaa ”muotoilun me-
netelmiä”. Vaikka sovellettujen menetelmien merkitystä työpajojen lopputulokseen on vaikea mitata 
tai arvioida, osallistujat kokivat, että menetelmien avulla syntyi hyvää keskustelua. Koettiin, että 
tässä tutkimuksessa toteutetut työpajat ja niissä sovelletut menetelmät ja prosessimalli olivat tuoneet 
lisää lineaarisuutta ja järjestelmällisyyttä työpajatyöskentelyyn. Näyttää myös siltä, että muotoilun 
toimintatapoja sovellettaessa on ominaista osallistujien vahva motivaatio ja sitoutuminen. Lisäksi 
fasilitoinnin merkitystä työpajoissa pidettiin suurena. Kaikki henkilöt, jotka osallistuivat järjestämii-
ni työpajoihin, kokivat työskentelytavan mielekkääksi ja arvelivat soveltavansa samoja menetelmiä 
uudelleen tulevaisuudessa, mitä voidaan mielestäni pitää merkittävänä.
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7  POHDINTA JA YHTEENVETO

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella muotoiluajattelu-konseptia: selvittää, mitä muotoi-
luajattelulla tarkoitetaan ”johtamisen keskustelun” yhteydessä ja mitä muotoiluajattelu voisi tarkoit-
taa käytännön tasolla. Tavoitteena oli tuottaa tietoa muotoiluajattelusta sekä menetelmäkorttien 
käytöstä muotoiluajattelun työvälineenä työpajakontekstissa. 

Tutkimuksessa tuotettujen muotoiluajattelumenetelmäkorttien avulla muotoiluajattelua halut-
tiin testata käytännössä. Tätä varten toteutin kaksi työpajaa, joissa menetelmäkortteja sovellettiin 
suunnittelutyössä. Kehittämis- ja innovaatiotoiminta koetaan hyvin eri tavalla riippuen toimialasta: 
ensimmäisen työpajaan osallistujat edustivat koulutus- ja asiantuntijaorganisaatiota, kun taas toiseen 
osallistui terveydenhuollossa toimivia henkilöitä, mikä teki vertailukelpoisen määrällisen tutkimus-
aineiston keräämisen haastavaksi. Esimerkiksi ensimmäiseen työpajaan osallistui myös muotoilun 
ammattilaisia, jotka ovat tottuneet työpajoissa sovellettuihin työmenetelmiin. Järjestettyjen työ-
pajojen voidaan myös nähdä edustavan osallistavan suunnittelun (engl. co-design) toimintatapoja. 
Yhteissuunnittelulla tarkoitetaan työtapaa, jonka avulla ihmiset, ammattitaustastaan riippumatta 
osallistetaan työskentelemään kehitysprosesseissa yhdessä suunnittelijoiden kanssa. Yhteissuunnittelu 
antaa työkaluja luovaan toimintaan myös sellaisille ihmisille, joilla ei ole suunnittelualan koulutusta. 
(Sanders & Stappers 2008.)  

Tässä tutkimuksessa eettiset kysymykset koskevat osallistujien tietosuojan ja ihmisarvon kunnioitta-
mista sekä osallistumisen vapaaehtoisuutta (Hirsjärvi 2009). Ennen tiedonkeruuta tiedonantajille ja 
haastateltavalle kerrottiin, ettei heidän tunnistamistaan edistäviä tietoja tulla julkaisemaan. Jälkim-
mäisessä työpajassa pyysin jokaiselta tutkimukseen osallistujalta kirjallisen suostumuksen (Liite 8), 
jossa vakuutin, että käsittelen vastuksia luottamuksellisesti. Tutkimusraportissa on huomioitu, ettei 
työpajoihin osallistujien taustaorganisaatiot ole siitä tunnistettavissa. Lisäksi tutkimukseen osallistu-
minen oli vapaaehtoista ja osallistujilla oli vapaus jättää vastaamatta esitettyihin kysymyksiin. 

Tutkimuksen yhtenä tarkoituksena oli kokeilla muotoiluajattelua käytännössä. Järjestettyjen työpa-
jojen voidaan nähdä sisältävän elementtejä muotoiluajattelun eri osa-alueilta (ks. Hassi & Laakso 
2011), mutta kuitenkin siten, että niissä sovelletut menetelmät edustivat enemmän muotoiluajat-
telun käytänteitä. Jotkut työpajaan osallistuneet henkilöt kokivat, että laadukkaita ideoita syntyi 
enemmän verrattuna heidän aikaisempiin työpajakokemuksiin. Brownin (2009, 16) mukaan muo-
toiluajattelu auttaa löytämään enemmän ideoita lyhyemmässä ajassa innovaatioprosesseissa hyödyn-
nettynä. Fasilitoinnin, eli menetelmien käyttöön saadun tuen ja ohjauksen merkitys näyttää olevan 
suuri sovellettaessa tutkimuksessa käytettyjä muotoiluajattelumenetelmäkortteja. Tällöin fasilitoijan 
ammattitaito vaikuttaa oleellisesti työpajan kulkuun sekä lopputuloksiin. Tulevaisuudessa voisikin 
olla kiinnostavaa tutkia eri teknologioiden tuomia mahdollisuuksia menetelmien käytön tukena. 
Esimerkiksi sormitietokoneet ja älypuhelimet voisivat tarjota luontevan alustan kehitystyölle, josta 
onkin viitteitä näkyvissä (esim. IDEO).   
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Tutkimuksessa käytetyt menetelmäkortit toivat lisäarvoa erityisesti työpajojen suunnitteluun. Toi-
saalta kortit auttoivat kommunikoinnissa työpajan tilaajan sekä tarvittavien sidosryhmien kanssa. 
Toisaalta ne toimivat myös ”työkalupakkina” työpajojen suunnittelussa tarjoten vaihtoehtoisia 
välineitä matkalla kahden haluttua suuntaa tai päämäärää. Kuitenkaan menetelmätkään itsessään 
eivät takaa onnistunutta työpajaa. Haasteena on valita asiayhteyteen sopivimmat työkalut: pysy-
mällä siinä, mikä on oleellista suunnittelutehtävän kannalta, sulkematta pois mahdollisuuksia. 
Toisin sanoen suunnittelutyöpajojen järjestäjältä vaaditaan käsiteltävän aihealueen tuntemusta, jotta 
suunnittelutehtävän eri ulottuvuudet olisi mahdollista hahmottaa. Lisäksi ohjauksen rooli liittyen 
suunnittelumenetelmien käyttöön näyttää olevan suuri. Työpajatilanteessa sen ohjaajalla täytyy olla 
hyvät sosiaaliset taidot sekä valmius perustella menetelmiin liittyviä näkökulmia. Muotoilun roolin 
muuttuessa näkisinkin, että suunnittelutyöpajojen koordinointiin ja suunnitteluun liittyvää ope-
tusta tulisi lisätä tulevaisuudessa muotoilun koulutuksen yhteydessä. Käytännössä se voisi tarkoittaa 
teoreettista tietämystä suunnittelusta ja  suunnitteluprosesseista sekä käytännön harjoittelua. 

Tutkimuksessa käytin sekä määrällistä että laadullista tutkimusotetta kuvaamaan osallistujien koke-
muksia suunnittelutyöstä. Laadulliselle tutkimusotteelle on tyypillistä, ettei tuloksista pysty teke-
mään yleistäviä johtopäätöksiä (Hirsjärvi ym. 2009). Tutkimuksessa toteutetut työpajat edustavatkin 
yksittäistapauksia, minkä vuoksi on tärkeää, että keskustelu muotoiluajattelusta jatkuu. Tutkimus 
vahvisti kuitenkin omaa näkemystäni siitä, että muotoilun käytänteitä ja toimintatapoja voivat hyö-
dyntää myös muiden ammattikuntien edustajat. Lisäksi se antoi varmuutta ja työkaluja osallistaa eri 
alojen ammattilaisia mukaan suunnitteluprosesseihin työssäni tulevaisuudessa, vaikka perinteisesti 
muotoilun toimintatavat voidaan nähdä lähes vastakohtaisena organisaatioissa vallitseville asenteille 
ja käyttäytymiselle (ks. Lockwood 2010, 25).

Kuten kirjallisuuskatsauksen yhteenvedossa jo totesin,  viimeaikainen muotoiluajattelu-keskustelu 
voidaan tulkita konsulttien ja muotoilutoimistojen tavaksi lisätä omien palveluidensa myyntiä. 
Samaan aikaan liiketoimintaympäristöjen monimutkaisuus ja muutostahti pakottavat oppilaitoksia 
uudistamaan koulutusaloja, kuten johtajakoulutusta. Muotoilun toimintatavat tarjoavatkin tuo-
reen näkökulman,  jota voidaan hyödyntää lähes kaikilla aloilla. Uskon vahvasti, että muotoilun 
käytänteet, kuten visuaalisuus sekä aineettomien asioiden prototypointi voivatkin tuoda lisäarvoa 
monenlaiseen toimintaan ja toimialasta riippumatta. Nähtäväksi jää, tuleeko muun muassa edellä 
mainituista toimintavoista yleismaailmallisia toimintamalleja vai osa suppeamman ammattikunnan 
ydinosaamista. Selvää kuitenkin on muotoiluajattelun (engl. design thinking) ympärillä on menossa 
jonkinlainen buumi. Tiedostaen suunnitteluprosessien monimutkaisen luonteen, tulevaisuudessa 
olisi tärkeää kehittää mittareita,  joiden avulla voitaisiin osoittaa jonkun työmenetelmän tai toimin-
tatavan vaikutus lopputulokseen esimerkiksi yrityksen uuden strategian muodostamisprosessissa.  

Elämme monimutkaisessa maailmassa, jossa ihmisten oma toiminta aiheuttaa jatkuvasti uusia haas-
teita yhteiskuntajärjestelmille ihmisten elämänlaadun ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Monet näistä 
haasteista ovat muodostuneet niin suuriksi, etteivät ne ole yksittäisten ihmisten ratkaistavissa. Tästä 
syystä on tärkeää kehittää uusia toimintatapoja ja malleja ihmisten tietojen ja taitojen saamiseksi 
yhteiseen käyttöön organisaatioissa, työryhmissä sekä verkostoissa. Erityisesti tässä kyseisessä asiayh-
teydessä näen muotoilun menetelmien toimivan arvokkaana välineenä. Muotoiluajattelusta käytävä 
”johtamisen keskustelu” voi olla merkityksellistä siinä mielessä, että sen avulla tietoisuus muotoilun 
käytänteistä ja sen hyödyntämisen mahdollisuuksista voi saavuttaa suuremman tietoisuuden.  
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Lopuksi

Tässä vaiheessa haluan kiittää kaikkia niitä jotka ovat mahdollistaneet tämän tutkimuksen 
tekemisen. Erityinen kiitos ohjaajalleni Lotta Hassille rakentavasta palautteesta ja hyvistä neu-
voista. Tuuli Mattelmäelle, joka osaltaan mahdollisti aihealueeseen tutustumisen. Ulla Rädylle, 
joka oli avoin ideoilleni ja antoi tilaa toteuttaa omaa visiotani. Kirsi Hakiolle ja Meri Virralle, 
jotka olivat suurena apuna työpaja järjestelyissä. Siskolleni Marille, joka toimi sparraajana 
lähes jokaisella työn osa-alueella. Lisäksi erityinen kiitos vanhemmilleni Lealle ja Ensiolle, jotka 
ovat antaneet hyvät eväät henkilökohtaiselle kehittymiselle sekä puolisolleni Hanna-Kaisalle, 
joka jaksaa ymmärtää ja rakastaa.
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FEEDBACK FORM 
 
 
Experiences about 3eyes Innovation Workshop 
 
Assess the meaning of the following parts in an innovation activity 
based to your experience of the 3eyes Innovation Workshop 
                                   not important  1  2  3  4  5 important 
Use of analytical tools and methods   □  □  □  □  □   
Use of intuitive tools and methods    □  □  □  □  □ 
Visuality     □  □  □  □  □ 
Early prototyping/mock-ups    □  □  □  □  □ 
User centricity     □  □  □  □  □ 
Multidisciplinary working teams    □  □  □  □  □ 
Creativity     □  □  □  □  □ 
Holistic view     □  □  □  □  □ 
Knowing the details    □  □  □  □  □ 
Physical environment     □  □  □  □  □ 
 
In your view, how do the following measures describe  
the 3eyes Innovation Workshop? 
             describes badly  1  2  3  4  5 describes well 
Uncertainty about the end results    □  □  □  □  □   
Uncertainty about the tools and methods   □  □  □  □  □ 
Linearity of the work process    □  □  □  □  □ 
Strong motivation and commitment   □  □  □  □  □ 
A number of new ideas    □  □  □  □  □ 
Good quality of new ideas    □  □  □  □  □ 
 
*********************************************************************************************************** 
 
MONNI –Innovation tool 
                   little   1  2  3  4  5   much 
Did the method cards give any added value for the workshop?  □  □  □  □  □ 
Did the method cards help you to get the holistic view about the design problem? □  □  □  □  □ 
Did the method cards help you in producing ideas?   □  □  □  □  □ 
Did the method cards help you to achieve concrete results?  □  □  □  □  □ 
Did the method cards help you to represent your ideas to others?  □  □  □  □  □ 
 
Do you believe you could utilize the same methods later?  □  yes       □ no 
 
*********************************************************************************************************** 
 
Your assessment about the workshop 
 
Please analyse the following aspects of the workshop                  
                badly  1  2  3  4  5 well 
How applicable was the MONNI innovation process model?   □  □  □  □  □ 
How applicable were the MONNI innovation methods cards?  □  □  □  □  □ 
How clear were the instructions for the MONNI innovation method cards? □  □  □  □  □   
 
Your comments about the MONNI-innovation tool   
 
 
 
 
 
 
 

Thank you for your reply! 
 

More information about the study: Mikko Matveinen, MA/IDBM -student, mikko.matveinen@aalto.fi  

Liite 1    I    Palautelomake 
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TORSTAI 25.11 
 
*********************************************************************************************** 

VALMISTAUTUMISVAIHE 

 

Mitä?   Työpajan tavoitteiden määrittäminen  

Miksi?  Työryhmä määrittää kehitystyölle suunnan ja muodostaa yhteisen ymmärryksen siitä, mihin se 
ponnistuksillaan pyrkii. 

Miten?  Visuaalinen suunnitelma 

 

8:30 Aloitus/prosessin esittely/kyselylomake/jakautuminen ryhmiin (30 min) 

9:00 Valmistautumisvaihe: menetelmien esittely (5 min) 

9:05 Visuaalinen suunnitelma (25 min) 

9:30 Tuotosten esittely (3x5=15 min) 

*********************************************************************************************** 

TUTKIMUSVAIHE 

 

Mitä?   Organisaation toiminnan ja toimintaympäristön analysointi 

Miksi?   Ryhmä saa konkreettisen käsityksen siitä, miten kyseinen organisaatio toimii ja mitkä ovat sen 
vahvuudet. Mitkä tekijät liiketoimintaympäristössä vaikuttavat organisaation toimintaan pitkällä ja 
lyhyellä aikavälill 

Miten? Kontekstin kartoitus  
Flow-mallinnus 
Toimintaverkoston selvitys 

 

9:45 Tutkimusvaihe: menetelmien esittely (10 min) 

9:55 Kontekstin kartoitus  (30 min) 

10:25  Menetelmä  (30 min) 

11:00 Tuotosten esittely (3x10=30 min) 

*********************************************************************************************** 

11:00 -11:50  Lounastauko  

Liite 3    I    Työpajaohjelma (1/3) 
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JÄSENNYSVAIHE 

 

Mitä?  Pyritään löytämään mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseksi 

Miksi? Organisaation nykyisen tarjoaman analysointi ja parannuskohteiden löytäminen 

Miten? Empatia kartta  

Kulutustunneli 
Palvelupolku 

 
 
11:50 Jäsennysvaihe: menetelmien esittely (10 min) 

12:00 Empatiakartta  (30 min) 

12:30  Menetelmä  (30 min) 

13:00 Tuotosten esittely (3x10 =30 min) 

*********************************************************************************************** 

13:30 Kahvit 

*********************************************************************************************** 

IDEOINTIVAIHE 

 

Mitä?  Pyritään löytämään ratkaisuja suunnitteluongelmaan 

Miksi? Tuotetaan useita uusia ideoita suunnitteluongelman ratkaisemiseksi 

Miten? Käsinkosketeltava luonnostelu  
Brainstorming  
Brandi-matriisi  

 

14:00 Ideointivaihe: menetelmien esittely (10 min) 

14:10 Käsinkosketeltava luonnostelu  (30 min) 

14:45 Menetelmä  (30 min) 

15:15 Menetelmä  (30 min) 
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PERJANTAI 26.11 

*********************************************************************************************** 

8:30 Ideointivaiheen tuotosten esittely (3x15=45 min) 

***********************************************************************************************  

KOMMUNIKOINTIVAIHE 

 

Mitä?  Tuotettujen ratkaisujen konseptoiminen 

Miksi? Visuaalisesta konseptista käy ilmi miten tuotettu ratkaisu toimii tai ratkaisee aikaisemman ongelman. 
Tuotetun materiaalin pohjalta koostetaan havainnollistava, jäsennelty ja johdonmukainen esitys. 

Miten? Liiketoimintasuunnitelma-kanvas  
Skenaario 
Persoonakuvaus 
Palvelumalli 

   
 
9:15 Kommunikointivaihe: menetelmien esittely (10 min) 

9:30 Liiketoimintasuunnitelma-kanvas  (45 min) 

10:15 Menetelmä  (45 min) 

11:00 Tuotosten esittely (3x10=30 min) 

11:30  Kyselylomake + Työpajan päättäminen 
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TUTKIMUSLOMAKE    
 
Palveluiden kehittämistyöpaja  25.-26.11.2010 
 
 
OSA 1. - Täytetään ennen työpajaa 
 
*********************************************************************************************************** 
 
Kokemukset innovaatiotoiminnasta 
 
Oletko osallistunut innovaatiotoimintaan aikaisemmin?   □ kyllä       □ ei 
 
(Jos vastasit kyllä,) kuvaile lyhyesti innovaatioprosessia ja sen eri vaiheita   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Millaisia suunnittelumenetelmiä käytitte? 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Arvioi alla olevien osa-alueiden merkitystä nykyisessä innovaatiotoiminnassa 
 
                                  vähäinen merkitys  1  2  3  4  5   suuri merkitys 
Analyyttisten menetelmien käyttö    □  □  □  □  □   
Intuitiiviset menetelmien käyttö    □  □  □  □  □ 
Visuaalisuus     □  □  □  □  □ 
Nopea prototypointi/ideoiden kokeilu   □  □  □  □  □ 
Käyttäjälähtöisyys    □  □  □  □  □ 
Monialaisuus      □  □  □  □  □ 
Luovuus     □  □  □  □  □ 
Kokonaisuuden hahmottaminen    □  □  □  □  □ 
Yksityiskohtien huomaaminen    □  □  □  □  □ 
Fyysinen ympäristö    □  □  □  □  □ 
 
*********************************************************************************************************** 
 
Kokemukset monialaisesta työpajatyöskentelystä 
 
Oletko osallistunut ennen monialaisiin suunnittelutyöpajoihin   □ kyllä      □ ei  
 
(Jos vastasit kyllä,) miten seuraavat asiat mielestäsi kuvaavat suunnittelutyöpajoja             
                huonosti  1  2  3  4  5    hyvin 
Epävarmuus lopputuloksen osalta     □  □  □  □  □   
Epävarmuus menetelmien osalta    □  □  □  □  □ 
Lineaarisuus/järjestelmällisyys suunnitteluprosessissa  □  □  □  □  □ 
Vahva motivaatio/sitoutuminen    □  □  □  □  □ 
Syntyneiden ideoiden suuri määrä    □  □  □  □  □ 
Syntyneiden ideoiden hyvä laatu    □  □  □  □  □ 
Osallistujien monialaisuus    □  □  □  □  □ 
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OSA 2. - Täytetään työpajan jälkeen 
 
*********************************************************************************************************** 
 
Kokemukset käytetyistä menetelmistä 
                   vähän   1  2  3  4  5   paljon 
Toivatko työmenetelmät lisäarvoa suunnitteluun?   □  □  □  □  □ 
Auttoivatko menetelmät hahmottamaan kokonaisuutta?  □  □  □  □  □ 
Auttoivatko menetelmät ideoinnissa?   □  □  □  □  □ 
Auttoivatko menetelmät pääsemään konkreettiseen lopputulokseen?  □  □  □  □  □ 
Auttoivatko menetelmä idean kommunikoinnissa prosessin aikana? 
 
Uskotko voivasi hyödyntää käyttämiäsi menetelmiä myöhemmin?  □ kyllä       □ ei 
Aiotko käyttää menetelmiä tulevaisuudessa?   □ kyllä       □ ei 
 
*********************************************************************************************************** 
 
Kokonaisarvio työpajasta 
 
Arvioi seuraavia työpajan osa-alueita                  
                   huono   1  2  3  4  5   hyvä 
Työpajan soveltuvuus kyseiseen suunnittelutehtävään (prosessi)  □  □  □  □  □ 
Menetelmien soveltuvuus kyseiseen suunnittelutehtävään (menetelmät) □  □  □  □  □ 
Käytetyn prosessimallin soveltuvuus kyseiseen suunnittelutehtävään  □  □  □  □  □ 
Ohjeiden selkeys     □  □  □  □  □  
               vähäinen   1  2  3  4  5  suuri 
Fasilitoinnin* merkitys työskentelyssä   □  □  □  □  □  
Työskentelytavan mielekkyys    □  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5   
Kokonaisarvosana työpajalle    □  □  □  □  □ 
 
*menetelmien käyttöön saatu tuki ja ohjaus 
 
*********************************************************************************************************** 
 
Kommentteja työpajassa käytetystä suunnitteluprosessista ja työmenetelmistä    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiitos vastauksistasi! 
 
 
 
 
Lisätiedot:   
 
Mikko Matveinen, TaM/IDBM -opiskelija, p. 050 555 9266 
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 TYÖPAJA 11.3.2011 – TERVEYSKESKUS   
 
 
Aihe: WDC-hankkeiden valmistelu 
Paikka: Auroran sairaala, rakennus 16, monitoimitila (sisäänkäynti Nordenskiöldinkadun puolelta) 
Aika: 12.00-15.00 
 
 
12:00  
Työpajan avaus 
- Työpajan esittely: Mikko Matveinen/Kirsi Hakio  
- Jakautuminen ryhmiin 
 
12:15 (20 min) 
Skenaario 
- Millainen on terveyspalvelu Helsingissä 2025? 
 
12:35 (40 min) 
Kontekstin kartoitus 
- Ulkoisen toimintaympäristön ja asiakastarpeiden määrittäminen 
 
13:15 (30 min) 
Flow-mallinnus 
- Sisäisen toimintaympäristön tarkastelu, mm. hallintokuntien ja palveluiden väliset riippuvuussuhteet 
 
13:45 
Kahvitauko 
 
14:00 (40 min) 
Ideointi 
- Aikaisemmat tehtävät toimivat lähtökohtana ideoinnille 
 
14:40 (15 min) 
Tuotosten esittely 
-  Ryhmät esittelevät tuotetut ideat toisilleen 

 
14:55 
Työpajan päättäminen 
 

Liite 5    I    Työpajaohjelma  





61 
 

TUTKIMUSLOMAKE    
 
WDC-hankkeiden ideoimistyöpaja  11.3.2011 
 
OSA 1. - Täytetään ennen työpajaa 
 
*********************************************************************************************************** 
 
Aikaisempi kokemus kehittämistoiminnasta 
 
Oletko osallistunut Helsingin terveyskeskuksen toiminnan kehittämiseen aikaisemmin?  □ kyllä       □ en 
 
Jos vastasit kyllä, vastaa myös seuraavaan kolmeen kohtaan: 
 
Kuvaile lyhyesti toiminnankehittämisprosessianne, sen vaiheita ja toimintoja.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Millaisia suunnittelumenetelmiä käytitte? 
 
   
 
 
 
 
 
 
Arvioi alla olevien osa-alueiden merkitystä nykyisessä innovaatiotoiminnassanne (prosessit  ja menetelmät) 
 
                                  vähäinen merkitys   1  2  3  4  5   suuri merkitys 
Analyyttisten menetelmien käyttö    □  □  □  □  □   
Intuitiiviset menetelmien käyttö    □  □  □  □  □ 
Visuaalisuus     □  □  □  □  □ 
Nopea prototypointi/ideoiden kokeilu   □  □  □  □  □ 
Käyttäjälähtöisyys    □  □  □  □  □ 
Monialaisuuden hyödyntäminen     □  □  □  □  □ 
Luovuus     □  □  □  □  □ 
Kokonaisuuden hahmottaminen    □  □  □  □  □ 
Yksityiskohtien huomaaminen    □  □  □  □  □ 
Työpajan fyysinen ympäristö    □  □  □  □  □ 
 
*********************************************************************************************************** 
 
Kokemukset monialaisesta työpajatyöskentelystä 
 
Oletko osallistunut ennen monialaisiin suunnittelutyöpajoihin?   □ kyllä      □ en  
 
Jos vastasit kyllä, miten seuraavat asiat mielestäsi kuvaavat suunnittelutyöpajoja? 
              
                huonosti   1  2  3  4  5   hyvin 
Epävarmuus työpajan lopputuloksen osalta    □  □  □  □  □   
Epävarmuus suunnittelumenetelmien osalta   □  □  □  □  □ 
Lineaarisuus/järjestelmällisyys suunnitteluprosessissa  □  □  □  □  □ 
Vahva motivaatio/sitoutuminen    □  □  □  □  □ 
Syntyneiden ideoiden suuri määrä    □  □  □  □  □ 
Syntyneiden ideoiden hyvä laatu    □  □  □  □  □ 
Osallistujien monialaisuus    □  □  □  □  □ 
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TUTKIMUSLOMAKE    
 
WDC-hankkeiden ideoimistyöpaja  11.3.2011 
 
OSA 2. - Täytetään työpajan jälkeen 
 
*********************************************************************************************************** 
 
Kokemukset työpajasta 
 
Arvioi alla olevien osa-alueiden merkitystä juuri päättyneessä työpajassa? 
                                  vähäinen merkitys   1  2  3  4  5   suuri merkitys 
Analyyttisten menetelmien käyttö    □  □  □  □  □   
Intuitiiviset menetelmien käyttö    □  □  □  □  □ 
Visuaalisuus     □  □  □  □  □ 
Nopea prototypointi/ideoiden kokeilu   □  □  □  □  □ 
Käyttäjälähtöisyys    □  □  □  □  □ 
Monialaisuuden hyödyntäminen     □  □  □  □  □ 
Luovuus     □  □  □  □  □ 
Kokonaisuuden hahmottaminen    □  □  □  □  □ 
Yksityiskohtien huomaaminen    □  □  □  □  □ 
Työpajan fyysinen ympäristö    □  □  □  □  □ 
 
 
Miten seuraavat asiat mielestäsi kuvaavat juuri päättynyttä suunnittelutyöpajaa        
                huonosti   1  2  3  4  5   hyvin 
Epävarmuus työpajan lopputuloksen osalta    □  □  □  □  □   
Epävarmuus suunnittelumenetelmien osalta   □  □  □  □  □ 
Lineaarisuus/järjestelmällisyys suunnitteluprosessissa  □  □  □  □  □ 
Vahva motivaatio/sitoutuminen    □  □  □  □  □ 
Syntyneiden ideoiden suuri määrä    □  □  □  □  □ 
Syntyneiden ideoiden hyvä laatu    □  □  □  □  □ 
Osallistujien monialaisuus    □  □  □  □  □ 
 
                   vähän   1  2  3  4  5   paljon 
Verrattuna aikaisempiin suunnittelutyöpajoihin 
 
Toivatko työmenetelmät lisäarvoa suunnitteluun?   □  □  □  □  □ 
Auttoivatko menetelmät hahmottamaan kokonaisuutta?  □  □  □  □  □ 
Auttoivatko menetelmät ideoinnissa?   □  □  □  □  □ 
Auttoivatko menetelmät pääsemään konkreettiseen lopputulokseen?  □  □  □  □  □ 
Auttoivatko menetelmät idean kommunikoinnissa prosessin aikana?  □  □  □  □  □ 
 
Uskotko voivasi hyödyntää käyttämiäsi menetelmiä myöhemmin?  □ kyllä       □ en 
Aiotko käyttää menetelmiä tulevaisuudessa?   □ kyllä       □ en 
 
*********************************************************************************************************** 
 
Kokonaisarvio työpajasta 
 
Arvioi seuraavia työpajan osa-alueita                  
                   huono  1  2  3  4  5  hyvä 
Työpajan soveltuvuus kyseiseen suunnittelutehtävään (prosessi)  □  □  □  □  □ 
Menetelmien soveltuvuus kyseiseen suunnittelutehtävään (menetelmät) □  □  □  □  □ 
Käytetyn prosessimallin soveltuvuus kyseiseen suunnittelutehtävään  □  □  □  □  □ 
Ohjeiden selkeys     □  □  □  □  □   
               vähäinen   1  2  3  4  5  suuri 
Fasilitoinnin* merkitys työskentelyssä   □  □  □  □  □  
Työskentelytavan mielekkyys    □  □  □  □  □ 

 1  2  3  4  5   
Kokonaisarvosana työpajalle    □  □  □  □  □ 
*menetelmien käyttöön saatu tuki ja ohjaus 
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Kommentteja työpajassa käytetystä suunnitteluprosessista ja työmenetelmistä    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiitos vastauksistasi! 
 
 
 
 
 
Lisätiedot:   
 
Mikko Matveinen, TaM/IDBM -opiskelija, p. 050 555 9266 
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Liite 7. 
 
HAASTATTELUKYSYMYKSET 17.3.2011 

 

Osallistujan näkökulma 

Ammattinimike?  

Oletko aikaisemmin käyttänyt muotoilun menetelmiä? 

Miten arvioit työpajassa käytettyjen menetelmien sovellettavuutta tulevaisuudessa oman työsi 
näkökulmasta?  

Mikä on mielestäsi suurin lisäarvo, mitä työpajassa käytetyt menetelmät voivat tuoda suunnittelutyöhön? 

Missä on mielestäsi suurin kehittämistarve oman organisaatiosi suunnittelu/innovaatio työskentelyssä? 

 

Tilaajan näkökulma 

Toivatko ”menetelmäkortit”, joissa esiteltiin käytettäviä menetelmiä, lisäarvoa työpajan suunnitteluun? 

Täyttyivätkö työpajalle ennakkoon asetetut tavoitteet? 
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Liite 8. 
 

Aalto yliopisto     11.3.2011 

Taideteollinen korkeakoulu 

Muotoilun laitos 

 

TIEDOTE TUTKIMUKSESTA JA SUOSTUMUS TUTKIMUKSEEN 

 

Hyvä työpajaan osallistuja, 

Teen pro gradu –tutkielmaa aiheesta muotoiluajattelu ja sen menetelmien hyödyntäminen 
suunnittelutyössä. Tutkimuksessa kokeillaan muotoiluajattelua konkreettisena toimintona 
työpajakontekstissa. Yhtenä tarkoituksena on kuvata työpajoihin osallistujien kokemuksia 
työpajatyöskentelystä. Tuotettua tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi työpajojen 
suunnittelussa ja järjestämisessä, joissa pyritään kehittämään organisaatioiden 
suunnittelukäytänteitä. Pro gradu –tutkielman ohjaajana toimii KTM/tohtoriopiskelija Lotta 
Hassi (Aalto yliopisto).  

Ohessa pyydän Teiltä suostumusta osallistua tutkimukseen antamalla minulle oikeuden 
käyttää antamianne kyselyvastuksia tutkimuksessani. Vastaajan henkilöllisyys tai organisaatio 
eivät tule ilmi tutkimusraportissa. 

 

Kunnioitten, 

Mikko Matveinen 

 

Annan TaM-opiskelija Mikko Matveiselle luvan käyttää antamiani kyselyvastauksia pro gradu 

-tutkielmassaan. 

 

Paikka ja aika _________________________________________ 

Allekirjoitus _________________________________________ 

Nimen selvennös _________________________________________ 
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