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Abstract
Implementing sustainability to all actions is more relevant than ever before. 
The implementation of the UN’s 2015 Agenda 2030 Sustainable Development 
Goals is progressing at international and national levels. According to the 
experts, the time to limit the average temperature rise to 1.5 degrees Celsius is 
running out. Design, originated with industrialization, is a discipline which has 
been based on the exploitation and shaping of materials for most of its history. 
As natural resources are depleted, mankind will have to radically and exten-
sively decrease the consumption and use of raw materials. All in all, design has 
an important role in shaping a better future.

This Master’s thesis aims to contribute to the development of the design in-
dustry towards a more sustainable future. In this study, the main focus is in 
Finnish design education and the implementation of sustainability in it. In 
Finland, there has not been much multidisciplinary research combining 
design, pedagogy and sustainable development. Research subjects were 
mainly design teachers from Aalto University and Metropolia University of 
applied sciences. According to Ornamo’s survey, 42.4% of professional designers 
only have a bachelor’s degree, which is why the study was limited to this level 
of education. 

Design teachers were interviewed for the study in the autumn of 2018, after 
which the material was analyzed using phenomenographic research method 
and discourse analysis. A small-scale survey for design students was also 
conducted. The purpose of this was to test the validity of the research question.

The study showed that design teachers’ perceptions of sustainable development 
varied. The teaching of sustainable development was often perceived as super-
ficial and there was a lot of variation between different courses and teachers. 
Looking at which factors might affect this situation, discourse analysis showed 
that the question was not so much what was taught, but what was not.

Design teachers’ substance expertise was at an admirable level and their 
positive attitude towards the students was noticeable in the interviews. Their 
professional narrative for design was clear and unified, but the collective 
narrative of sustainability was conspicuously absent. The missing narrative of 
sustainability is the most significant finding of the study. It is hoped that this 
Master’s thesis and its findings will form the basis for future discussions to 
create a narrative of sustainability which will enhance the education of future 
designers.

Keywords: sustainability, design education, design, sociocultural learning 
perspective, phenomenography, discourse analysis
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Abstrakti
Kestävän kehityksen sisällyttäminen kaikkeen toimintaan on ajankohtaisempaa 
kuin koskaan ennen. YK:n vuonna 2015 julkaiseman Agenda 2030 kestävän 
kehityksen tavoitteiden soveltaminen etenee kansainvälisellä sekä kansallisella 
tasolla. Aika ilmaston keskilämpötilan nousun rajoittamiseen 1,5 celsiusasteen 
tasolle alkaa käymään asiantuntijoiden mukaan vähiin. Teollistumisen myötä 
syntynyt muotoilu on ala, joka on suurimman osan historiastaan perustunut 
materiaalien hyväksikäyttöön ja muokkaamiseen. Luonnonvarojen ehtyessä 
ihmiskunnalta edellytetään yhä radikaalimpia ja laajempia muutoksia raaka- 
aineiden kulutuksessa ja käytössä. Näin ollen muotoilulla on merkittävä rooli 
paremman tulevaisuuden muovaamisessa. 

Tämän pro gradu -tutkimuksen tavoitteena on edesauttaa muotoilualan 
kehitystä kohti kestävämpää tulevaisuutta. Tässä tutkimuksessa keskitytään 
suomalaiseen muotoilukoulutukseen ja katsotaan, miten kestävä kehitys 
ilmenee siinä.Tutkimuskohteina oli pääasiallisesti muotoiluopettajat Aalto-yli-
opistosta sekä Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Ornamon selvityksen 
mukaan 42,4% ammattiaan harjoittavista muotoilijoista työskentelee pelkän 
alemman korkeakoulututkinnon pohjalta, minkä takia tutkimus rajattiin 
koskemaan tätä koulutustasoa. Monialaisia tutkimuksia yhdistäen muotoilua, 
pedagogiikkaa sekä kestävää kehitystä ei ole juurikaan tehty Suomessa.

Tutkimuksessa syvähaastateltiin muotoiluopettajia syksyllä 2018, minkä 
jälkeen aineistoa analysoitiin fenomenografisella tutkimusotteella sekä 
diskurssianalyysin avulla. Myös muotoiluopiskelijoille tehtiin pienimuotoinen 
kysely. Tämän tarkoituksena oli testata tutkimuksen kysymyksenasettelun 
validiutta.

Tutkimuksesta ilmenee, että muotoiluopettajien käsitykset kestävästä 
kehityksestä olivat tasoltaan ja laadultaan vaihtelevia. Kestävän kehityksen 
opetuksen koettiin jäävän usein pinnalliseksi sekä vaihtelevan kurssi- ja opet-
tajakohtaisesti. Tarkasteltaessa, mitkä tekijät mahdollisesti vaikuttavat tähän 
asiantilaan, diskurssianalyysin avulla oli havaittavissa, että kysymys ei niinkään 
ollut siitä, mitä opetuksessa löytyi vaan siitä, mitä sieltä puuttui. 

Muotoiluopettajien substanssiosaaminen oli korkealla tasolla ja suhtautuminen 
opiskelijoihin välittyi haastatteluista. Heidän ammatillinen narratiivinsa 
muotoilusta oli selkeä ja yhtenäinen, mutta kollektiivinen kestävän kehityksen 
narratiivi loisti poissaolollaan. Kestävän kehityksen puuttuva narratiivi nousee 
tutkimuksen merkittävimmäksi löydökseksi. On toivottavaa, että tämä pro 
gradu löydöksineen luo pohjaa tuleville keskusteluille kestävän kehityksen 
narratiivin syntymiseksi, joka tulee näkymään tulevaisuuden muotoiluopiske-
lijoiden koulutuksessa.

Avainsanat: kestävä kehitys, muotoilukoulutus, muotoilu, sosiokulttuurinen 
oppimisnäkökulma, fenomenografia, diskurssianalyysi 
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1 Johdanto

1.1 Taustaa
Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja kokonaisvaltaisuus konkretisoituvat 
vuosi vuodelta tutkijoiden löytäessä kaikkialta lisää erilaisia indikaattoreita 
muutokselle. Planeetan kantokyvyn rajat (Planetary Boundaries, Stock-
holm Resilience Centre 2009) ovat uhattuina, emmekä vieläkään käsitä 
täysin monimuotoisen ja monimutkaisen elinympäristömme kokonai-
suuden haavoittuvuutta ja tilaa. Antroposeenin aikakautena koko ihmiskun-
ta kohtaa kompleksisia, kokonaisvaltaisia ja monelta osin itse aiheutettuja 
massiivisia haasteita (Zalasiewiczi, Williams, Haywood & Ellis 2011, 836–837). 
Ensimmäistä kertaa ihmiset joutuvat tekemään päätöksiä ja toimimaan 
tulevien sukupolvien hyväksi tavalla, jolla ihmiskunta ei ole vielä koskaan 
toiminut. 

Viimeisin ja kansainvälisesti merkittävin YK:n vuonna 2015 julkaisema Agen-
da 2030 määrittelee 17 eri osa-aluetta, joita jäsenvaltiot ovat sitoutuneet 
parantamaan (UN 2015). Suomessa kestävän kehityksen toimintasuunnitel-
maa on alettu jalkauttaa Valtioneuvoston kanslian (2017) toimesta. Samalla kun 
eri tahot ympäri maailmaa asemoivat toimintaansa kestävän kehityksen 
tavoitteisiin, World Design Organization (WDO 2018) on määritellyt niistä 
seitsemän liittyvän erityisesti teollisen muotoilijan työhön. Myös Lewisin 
(et al. 2001, 15) mukaan muotoilijat ovatkin avainasemassa kestävämmän 
tulevaisuuden muovaamisessa.

Yhteiskunnallisesti valveutunut muotoilija ja kouluttaja Victor Papanek 
(1971, ix) totesi jo 1970-luvulla muotoilijan ammatin olevan yksi maailman 
vaarallisimmista, sillä asioiden luojilla on aina vastuunsa. Elämme ajassa, 
jolloin maailma on hukkumassa tavarapaljouteen luonnonvarojen huvetes-
sa. Muodin ja tavaratuotannon syklit pyörivät nopeammin kuin koskaan 
aiemmin ja kuilu rikkaiden ja köyhien välillä on valtava. Vuonna 2018 yksi 
prosentti väestöstä omisti 82% maailman rikkauksista, kun puolet koko 
maapallon väestöstä jakoi yhdessä vain yhden prosentin (Oxfam 2018, 8).

Muotoilun ja muotoilijoiden rooli kestävän kehityksen suhteen on tunnistet-
tu, ja siitä on kirjoitettu jo vuosikymmeniä sitten (ks. alaluku 2.3.4). Myös 
kestävän kehityksen opetuksesta eri koulutusasteilta löytyy runsaas-
ti kirjallisuutta ja tutkimuksia niin maailmalta (ks. Cullingford & Blewitt 
2004; Doerr 2004) kuin Suomestakin. Esimerkiksi Cantell on kirjoitta-
nut ympäristökasvatuksesta opetuksessa (2004) sekä Lehtonen, Salonen, 
Cantell ja Riuttanen (2018) ovat esittäneet moniuloitteisen pedagogiikan 
(Pedagogy of interconnectedness) olevan ratkaisu kestävän kehityksen 
yhdistämisessä opetukseen.
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Muotoilukoulutusta kestävän kehityksen näkökulmasta on kuitenkin 
alettu tarkastelemaan vasta viime vuosina ja sekin on pääasiassa kes-
kittynyt kestävän kehitykseen orientoituneisiin maisterilinjoihin. Marttila 
(2018) on tutkinut väitöskirjassaan suomalaisen Aalto-yliopiston Creative 
sustainability -maisterilinjan toteutusta ja toimintaa kestävän kehityksen 
opetuksen suhteen. Salovaara (2019) on tutkimuksessaan vertaillut kes-
tävän kehityksen maisterilinjojen opetussuunnitelmia ympäri maailmaa. 

UNESCO:n mukaan kaikentasoinen koulutus on merkittävä avaintekijä kes-
tävän kehityksen edistämisessä (Pigozzi 2003, 4). Sen lisäksi UNESCO on 
vielä tunnustanut erityisesti opettajien koulutuksen (Hopkins & McKeown 
2005, 4) merkittäväksi tekijäksi, jotta kestävä kehityksen läpäisy toteutuu 
opetuksessa. Huolimatta poliittisista linjauksista, työryhmien julkaisuista 
tai työpajoista kestävän kehityksen opettaminen kumuloituu aina lopuksi 
yksittäisen opettajan vastuulle. On kyse yksilöstä ja hänen käsityksistään 
sekä arvoistaan kestävän kehityksen suhteen (Howard 2012, 150).  

Kestävää kehitystä ja yrityksiä käsittää sen kompleksisuutta ja kokoa voisi 
verrata aluperin John Godfrey Saxen (1963) runoon kuudesta sokeasta ja 
elefantista. Runossa miehet tutkivat valtavaa eläintä tunnustelemalla sitä 
eri puolilta. Jokaisen miehen subjektiivinen tulkinta eläimestä on oikea ja 
tosi, mutta toisistaan poikkeava. Ilman kommunikaatiota ja jaettua näke-
mystä jokainen sokea mies voi käsittää elefantin olevan pelkästään kar-
vainen kuin häntätupsu, käärmemäinen kuin kärsä tai pylväsmäinen kuin 
tukeva jalka. 

Tutkimuksen lähtökohdat

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa tämän hetkinen tilanne, 
miten kestävä kehitys läpäisee muotoilukoulutusta opettajien käsitysten 
mukaan Suomessa.  Tästä asetelmasta johdetut tutkimuskysymykset esitellään 
seuraavassa alaluvussa. Tutkimuksen aiheesta on huomattavissa, että tut-
kimuksessa yhdistyvät välttämättä niin muotoilu, kestävä kehitys kuin 
muotoilun opetus. Tämän monialaisen työn viitekehystä käsitellään luvussa 
kaksi. 

Tutkimuksen pohjana on omakohtainen kokemus alemman korkeakoulu-
tason muotoiluopinnoista vuosina 2008-2012 ja kestävän kehityksen puut-
tumisesta sieltä. Tutkimusta varten toteutettiin myös yksinkertainen 
kysely tämänhetkisille muotoiluoppilaille. Kyselyn tulokset antoivat viitteitä, 
että laajempaa ja kaiken kattavaa kestävän kehityksen keskustelua ja 
tietoisuutta kaivataan alan koulutukseen. Kyselyyn vastanneista 85% eivät 
olleet varmoja siitä, onko heillä valmiuksia harjoittaa muotoilijan ammattia 
kestävän kehityksen mukaisesti (ks. liite 1).
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Tutkimuksessa käytetään kvalitatiivisia menetelmiä, joihin paneudutaan 
luvussa kolme. Pääasiallisena tutkimusaineistona on muotoiluopettajien 
syvähaastattelut. Haastateltavat muotoiluopettajat valikoituivat sen 
perusteella, että he ovat opettaneet tai opettavat muotoilua Aalto-yli-
opistossa tai Metropolia Ammattikorkeakoulussa (AMK). 

Muotoiluopettajien haastattelut toteutettiin ensisijaisesti fenomenografisella 
menetelmällä, jolla tutkitaan millaisia sisäisiä konstruktioita haastateltavil-
la on tutkittavasta ilmiöstä. Kielellinen ilmaisu on ainoa keino sisäis-
ten konstruktioiden kuvaamiseen, mutta se sisältää mahdollisuuden, 
että haastateltavat vastaavat kuten heidän oletetaan vastaavan (Ahonen 
1994, 153). Tutkimuksessa tarkastellaan haastatteluja fenomenografista 
menetelmää täydentäen myös diskurssianalyysin keinoin, jolloin on mah-
dollista nähdä sanojen taakse ja tulkita, millaisia vallitsevia ajattelutapoja 
muotoiluopettajilla on.

Tutkimuksen analyysi on kaksiosainen. Ensimmäisessä vaiheessa käydään 
läpi päähavainnot haastatteluista fenomenografisella lähestymistavalla. 
Toiseen vaiheeseen on nostettu haastatteluista tutkittavan ilmiön kannalta 
kiinnostavimmat analyyttiset teemat, jotka liittyvät muotoiluopetuksen 
diskursseihin kestävän kehityksen suhteen. 

Johtopäätöksissä vastataan tutkimuskysymyksiin sekä tarkastellaan 
tutkimuksen muita löydöksiä tarkemmin tulevaisuuden kannalta sekä 
suhteessa muihin tutkimuksiin. Loppupäätelmissä tutkimuksen tulokset 
nivotaan vielä kerran yhteen. 

“Elefantin oikea suomenkielinen nimi on norsu. Tämän lähes kaikista 
muista kielistä poikkeava nimityksen epäilty alkuperä kuvaa erino-
maisesti kuinka teemme tulkinnat ympäröivästä maailmasta aina 
rakentaen olemassa olevaan tietopohjaan:
Ennen norsunluun rantautumista Suomeen, samankaltaisia ko-
riste-esineitä oli liikkunut alueella valmistettuna hieman vastaavas-
ta materiaalista eli mursun luusta. Nähdessään tämän luonnonvalkoisen 
luuaineksen oli loogista päätellä, että se on lähtöisin siitä itselle 
jo tutusta valtavasta ruskean harmaasta oliosta, jolla tiedetysti oli 
myös isot torahampaat. Tämän myötä silloin tutuista nimityksistä 
nursu, njuorju ja mursu muotoutui ja eriytyi meidän tuntemamme 
norsu. (Häkkinen 2007, 482–500).”
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1.2 Tutkimuskysymykset

Tutkimuksen päällimmäisin tarkoitus on selvittää kestävän kehityksen 
läpäisy muotoilukoulutuksessa. Jotta olisi mahdollista selvittää  tämän 
hetkistä tilannetta asiasta, tulee tarkastella  opetussuunnitelmien (ks. Aalto-yli-
opisto 2017 ; Metropolia AMK 2014)  ja koulujen strategioiden (ks. Aal-
to-yliopisto 2019a; Metropolia AMK 2015) lisäksi opettajien näkemyksiä ja 
ymmärrystä kyseisestä aiheesta. Vertauskuvallisesti voisi sanoa, että tar-
kastelussa on millainen, kuinka monipuolinen ja yhtenäinen jaettu näke-
mys opettajilla on “elefantista”. Päätutkimuskysymykset ovat:

1. Miten muotoiluopettajat käsittävät kestävän kehityksen?

2. Miten kestävä kehitys ilmenee muotoiluopetuksessa?

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen asettelua ei ole rajattu koskemaan 
kestävän kehityksen käsityksiä pelkästään ammatillisesta näkökulmasta. 
Kestävä kehitys pitäisi olla niin koulutusta läpileikkaava kuin myös  läsnä 
elämän jokaisessa osa-alueessa mikäli noudatamme Agenda 2030 tavoit-
teita (UN 2015). Aiemmissa tutkimuksissa muun muassa Leal Filhon mu-
kaan on lisäksi huomattu kuinka  akateemisessa maailmassa kestävän 
kehityksen ymmärtämisessä on puutteita sekä väärinymmärryksiä hen-
kilökohtaisten uskomusten ja arvojen vaikuttaessa akateemiseen työhön 
(Cebrián, Grace & Humphris 2015, 80). Siinä missä henkilökohtaisilla us-
komuksilla on mahdollisuutta vaikuttaa opetukseen, tulee käsitteiden 
ymmärtämistä laajentaa opetuksen ulkopuolelle. 

Toisessa tutkimuskysymyksessä on tarkoitus tuoda ensimmäisen kysy-
myksen vastauksia ja näkemyksiä opetuksen kontekstiin ja verrata niitä 
samalla muotoiluoppilaiden kokemuksiin. Tutkimus keskittyy pääasi-
assa opettajien subjektiivisten kokemusten kautta, mutta huomioiden 
oppilaiden esiintuomat mielipiteet. Tämä tarkoittaa sitä, ettei työssä 
niinkään vertailla tuloksia esimerkiksi opetussuunnitelmien tai koulujen 
strategioiden välillä,vaan annetaan ääni subjektiiviselle kokemukselle, joka 
on yhtä todellinen ja jopa merkittävämmässä roolissa (ks. 1.1) kuin kirjatut 
viralliset linjat tai määritelmät. 

Kestävä kehitys on julkisesti näkyvillä niin Aalto-yliopiston (2019a) kuin 
Metropolia AMK:n(2015) arvoissa ja toimintastrategioissa. Tarkasteltaessa 
kummankin koulun muotoilun opetussuunnitelmia (Aalto-yliopisto 2017; 
Metropolia AMK 2014) kestävä kehitys ei kuitenkaan nouse esiin niistä, lu-
kuunottamatta Metropolian kolmen opintopisteen kestävän muotoilun 
kurssia. Koska kestävä kehitys on oletettavasti sisäänkirjattu opetussuun-
nitelmiin löyhästi ja tulkinnanvaraisesti, korostuu opettajien omat käsi-
tykset ja arvopohja. Tätä havaintoa tukee myös aiemmin (ks. 1.1) mainittu 
UNESCON (Hopkins & McKeown 2005, 4) kannanotto opettajien uudel-
leen orientoitumisen tärkeydestä kestävän kehityksen suhteen. Kestävä 
kehitys ei ole pelkästään lista opittavia asioita vaan nimenomaan arvopohjas-
ta kumpuava ja näin kaikessa mukana oleva lähtökohta. Alaluvussa 2.4.2 
käsitellään enemmän kysymyksiä, voiko arvoja edes opettaa.



11

1.3 Keskeiset käsitteet

Muotoilu (design) ammatillisena toimintana on syntynyt 1800-luvulla al-
kaneen teollistumisen myötä. Alunperin teollinen muotoilu on ollut teol-
lisesti valmistettavien tuotteiden ja esineiden suunnittelutyötä, jossa on 
huomioitu valmistustekniset, esteettiset sekä taloudelliset tekijät. Nyky-
päivän muotoilu on myös immateriaalista ongelmien ratkaisua sekä palve-
luiden tai konseptien suunnittelua. (Korvenmaa, 2010).

Muotoilija (designer) on strateginen ongelmanratkaisija, joka huomioi 
työssään tuotteiden ja palveluiden valmistettavuuteen, ulkonäköön, 
käytettävyyteen ja kustannuksiin liittyviä tekijöitä (WDO 2015a). Nyky-
päivänä Suomessa (teolliseksi) muotoilijaksi voi valmistua sekä yliopistoista 
että ammattikorkeakouluista alemmalla ja ylemmällä korkeakoulututkin-
tonimikkeellä (Kettunen, 2018).

Alempi korkeakoulututkinto on yliopistoissa sekä ammattikorkeakouluis-
sa alin suoritettavissa oleva tutkinto. Suomessa yliopistoissa suoritettava 
alempi korkeakoulututkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä ja tun-
netaan nimellä kandidaatti(Opetushallitus 2019a). Ammattikorkeakouluis-
sa alempi korkeakoulututkinto on yleensä laajuudeltaan 210-270 opinto-
pistettä ja se on suuntautunut työelämään. Opintopisteiden määrän ero 
yliopiston kandidaattiin tulee pääasiassa ammattikorkeakoulun harjoit-
teluista (Opetushallitus 2019b). Tästä eteenpäin tutkimuksessa puhuet-
taessa muotoilukoulutuksesta tarkoitetaan alempaan korkeakoulututkin-
toon tähtäävää koulutusta. 

Teollisen muotoilun opettaja on (muotoilijan) ammattinsa ohella opiskel-
lut pedagogisia aineita vähintään 60 opintopisteen verran. Aineenopetta-
jan vakituiseen virkaan vaaditaan edellä mainitun 60 opintopisteen lisäksi 
120 opintopisteen laajuinen ylempi korkeakoulututkinto (Finlex 1998). Tästä 
eteenpäin käytän tutkimuksessani kyseisestä ammatista termiä muotoilu-
opettaja.

Kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable development goals, SDG) eli 
Agenda 2030 on vuonna 2015 valtioiden päämiestasolla hyväksytty YK:n 
kestävän kehityksen toimintaohjelma, joka sisältää 17 kestävän kehityksen 
kokonaisvaltaista päätavoitetta ja 169 alatavoitetta. (UN 2015).

Sosiaalinen konstruktionismi on tutkimuksellinen viitekehys laajalle 
määrälle tutkimussuuntia. Määrittävä tekijä sosiaalisessa konstruktionis-
missa on näkemys käsitysten ja merkitysten eli tiedon olevan aina subjek-
tiivisia eli yksilön tai yhteisön rakentamia. (Tynjälä 2000, 37).
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2 Teoreettinen viitekehys
Tässä kappaleessa käsitellään tutkimuksen teoreettista viitekehystä, joka 
koostuu kestävästä kehityksestä, muotoilusta sekä pedagogiikasta. Näitä 
osa-alueita lähestytään sosiaalisen konstruktionismin kautta. 

Yhteisön jäsenenä elämä on jatkuvaa tietoista tai tiedostamatonta vuorovai-
kutusta ja merkitysten rakentumista sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. 
Tämän myötä tutkimuksen viitekehystä määrittää pohjimmiltaan sosiaa-
linen konstruktivismi. Sen sisälle sijoittuu yhdistelmä kestävästä kehityk-
sestä, muotoilusta sekä pedagogiikasta (kuva 1). Tämä tutkimus sijoittuu 
näiden kolmen alan yhtymäkohtaan. 

Jotta voidaan tutkia kestävän kehityksen toteutumista muotoilukoulutuk-
sessa, tulee ensin määrittää, mitä kestävä kehitys ylipäätään on ja mistä 
näkökulmasta siitä puhutaan tässä tutkimuksessa (alaluku 2.2). Toiseksi 
tarkastelussa on muotoilu alana ja erityisesti Suomessa; mitkä näkemykset 
muotoilun historiasta määrittävät alaa ja miten tämänhetkiset ulkoiset 
disruptiot vaikuttavat ammattiin(alaluku 2.3). Kestävällä kehityksellä ja 
muotoilulla on oma historiansa, jota tarkastellaan enemmän alaluvussa 
2.3.4. 

Kolmanneksi tutkimuksen kannalta olennaista on avata oppimista (alaluku 
2.4); miten välitämme tietoa, mitä oppiminen on ja millä tavalla rakennamme 
ja jäsennämme ymmärrystä ympäröivästä maailmasta. Tämän suhteen 
tutkimuksessa viitekehyksenä toimii sosiokulttuurinen oppimisnäkökulma, 
joka pohjautuu käsitykseen sosiaalisen sekä kulttuurisen vuorovaikutuk-
sen merkityksestä oppimiseen eli sisäisten konstruktioiden uudelleen 
jäsentämistä ja laajentamista kielen avulla. 

muotoilu pedagogiikka

pro gradu
-tutkimus

kestävä 
kehitys

Kuva 1. Tutkimuksen osa-alueet.
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sosiaalinen 
konstruktionismi

muotoilu pedagogiikka

kestävä 
kehitys

2.1 Sosiaalisen konstruktionismin kautta

Tutkimuksen viitekehykseen kuuluu olennaisesti se, millaisten linssien 
(kuva 2) läpi näiden kolmen yllämainitun alan yhtymäkohtaa tarkastel-
laan. Tässä tutkimuksessa merkittävimmäksi tekijäksi on valikoitunut kieli. 
Tämä ei tarkoita, että kyseessä olisi tai edes pyrkisi olemaan lingvistinen 
tutkimus, sillä kielen merkityksen korostaminen kuuluu tieteenfilosofisesti 
sosiaaliseen konstruktionismiin (Anttila 2004). Kielen lisäksi Anttila (2004) 
mainitsee olennaiseksi piirteeksi kiinnostuksen ihmisten välisiin suhteisiin. 

Sosiaalinen konstruktionismi on monitieteellinen yleiskäsite lukuisille tutkimus-
suunnille, ja sen alle lukeutuu myös konstruktiivinen oppimiskäsitys. Siinä 
missä konstruktiivinen oppimiskäsitys kuvaa ihmisen sisäisen toiminnan 
rakentumista, sosiokulttuurinen oppimisnäkökulma (alaluku 2.4.1) lisää 
keskusteluun ulkoisen maailman kulttuurisen ja sosiaalisen vaikutuksen 
oppimiseen. 

Mitä sosiaalisen konstruktionismin käyttäminen viitekehyksenä merkitsee 
tutkimukselle? Ensimmäiseksi kielen korostunut merkitys on vaikuttanut 
ratkaisevasti tutkimuksen kielen valintaan eli työn kirjoittamiseen suomeksi. 
Toiseksi se on vaikuttanut tutkimusmenetelmien valintaan olennaisesti; 
siellä missä fenomenografialla (alaluku 3.1) pyritään tutkimaan kielen avulla 
tutkittavaa ilmiötä ja sen subjektiivista käsittämistä, diskurssianalyysilla 
(alaluku 3.2) mennään lausuttujen sanojen väliin tai niiden puuttumiseen. 

Kuva 2. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys.
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2.2 Kestävä kehitys

Tämä luku keskittyy tarkastelemaan erilaisia tapoja kuvata kestävää 
kehitystä ja sen osa-alueita. Kestävästä kehityksestä ei ole yhtä oikeaa 
näkemystä. Siksi on tärkeää pystyä tunnistamaan minkälaisena kokonai-
suutena ja minkälaisten osien summana kestävää kehitystä tarkastel-
laan eri mallien avulla. 

ekologinen
kestävyys

taloudellinen
kestävyys

sosiaalinen
kestävyys

kestävä 
kehitys

Kuva 3. Kestävän kehityksen kolme ulottuvuutta 
(Elkingtonin 1994 mukaan)

Kestävästä kehityksestä puhuttaessa on aiheen kaiken kattavuuden takia 
tärkeää määritellä, millä tasolla ja missä mittakaavassa asioista puhutaan. 
Samalla, kun se koskee jokaista ihmistä päivittäin, kestävyyden haasteet 
laajentuvat koko maapallon ja sen kantokyvyn rajatkin ylittäväksi komplek-
siseksi haasteeksi. Heikurisen (2014) mukaan kestävän kehityksen ydina-
jatus, elää kokonaisvaltaisesti maapallon kantokyvyn rajoissa varmistaen 
elämän jatkumisen vähintäänkin samanlaisena tuleville sukupolville, on 
paljon vanhempi kuin itse kestävä kehitys terminä. Se esiteltiin varsinaisesti 
Brutlandin (1987) komission esittämässä raportissa 1980-luvulla. 

Sittemmin kestävää kehitystä on kuvattu erilaisin kaavioin. Kaikista ylei-
sin on alunperin Elkingtonin (1997, 1) vuonna 1994 esittämä Kestävän ke-
hityksen kolme ulottuvuutta (Triple bottom line), jossa kestävän kehityk-
sen vyöhyke löytyy ekologisen, ekonomisen sekä sosiaalisen ulottuvuuden 
risteymästä (kuva 3). 
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ekologinen
kestävyys

taloudellinen
kestävyys

sosiaalinen
kestävyys

Kuva 4. vahvan kestävyyden malli kestävästä kehityksestä 
(Doppeltin mukaan 2008)

Kuva 5. Esimerkki Planetary boundaries -mallista

ilmaston
lämpeneminen

otsoonikato

fosforikierto

makean veden
käyttö

biodiversiteetin
kato

kemialliset
saasteet

pienhiukkas-
saasteet

metsäkato
ja maankäyttö

merien 
happamoituminen

typpikierto

?

?

maan kantokyvyn rajat tieteelliset havainnot 2009 asti

Kestävän kehityksen kolmikantaa on kuitenkin kritisoitu paljon, sillä vaik-
ka siitä hahmottuu kestävän kehityksen rajapinnat, siitä ei hahmotu eri 
ulottuvuuksien suhteet toisiinsa. Kolmikantamallin heikkouteen lukeutuu 
myös vääristymä, että sosiaalinen tai taloudellinen kestävyys voisivat olla 
olemassa myös irrallaan ja ilman ekologista kestävyyttä. Tämän vuoksi kes-
tävästä kehityksestä on esitetty myös vahvan kestävyyden malli (Nested 
sustainability), jossa eri ulottuvuudet ovat sisäkkäin (kuva 4). Vahvan kes-
tävyyden mallin vahvuus on siinä, että se korostaa ekologisuuden tärkeyttä 
ja sitä kuinka kaikki muu toiminta sijoittuu maapallon ekologisen kan-
tokyvyn sisälle. Mitä tulee ekologiseen kantokykyyn, Rockström ym. (2009) 
ovat esitelleet maapallon kantokyvyn rajat -mallin (Planetary boundaries), 
joka havainnollistaa yhdeksän ekologisen kestävyyden indikaattoria (kuva 
5).
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2.2.1 Kestävän kehityksen tavoitteet

Vaikka kestävän kehityksen käsite ja haasteet ovat olleet jo useamman vuosi-
kymmenen tiedossa, niihin puuttuminen niin kansainvälisellä, kansallisella 
kuin yksilötasolla on ollut riittämätöntä. Kansainvälisiä sopimuksia tilan 
parantamiseksi on tehty eri valtioiden kokoonpanolla jo 1989 voimaan-
tulleesta otsonikerrosten suojaamiseen tähtäävästä Montrealin protokollasta 
(UN 1987) lähtien. Viimeisimpänä kansainvälisesti merkittävänä sopimuksena 
on 2015 julkistettu YK:n Agenda 2030 (UN 2015), jossa kestävän kehityksen 
tavoitteet ja niiden alatavoitteet on määritelty tarkasti. Agenda 2030 on jat-
kumoa vuonna 2000 (UN) päätetyille vuosituhattavoitteille, jotka päättyivät 
vuonna 2015. Agenda 2030 tavoitteet on myös jäsennelty kerroskakkumai-
seen (the wedding cake) järjestykseen, joka pohjautuu vahvan kestävyyden 
malliin(Stockholm Resilience Center 2016).

Suomen valtio on tehnyt julkaisuja ja yhden selonteon kestävämmän tule-
vaisuuden puolesta. Vuonna 2013  julkaistu Suomi, jonka haluamme 2050 
-yhteiskuntasitoumus oli jatkoa valtion kestävän kehityksen strategialle 
(VNK 2019). Agenda 2030 voimaantulon jälkeen Suomi, jonka halu   amme 
2050 -yhteiskuntasitoumusta yhtenäistettiin vielä kansainvälisen agenda 
2030 tavoitteiden suhteen (VNK 2016). Tämän myötä tavoitteena on sitout-
taa julkishallintoa sekä muita toimijoita edistämään kestävää kehitystä 
kaikessa työssä läpäisevästi ja kokonaistavaltaisesti (Berg ym. 2019, 17). 
Vuonna 2016 Valtioneuvoston kanslia kartoitti myös Agenda 2030:n kunkin 
17 tavoitteen tilaa Suomessa (Lyytimäki ym.). Tämän pohjalta vuonna 2019 
valmistui myös tuoreimpana selvityksenä POLKU2030 Suomen kestävän 
kehityksen politiikan arviointi-raportti (ks. Berg ym.). Se jatkaa edellä mainittua 
työtä kartoittaen Suomen kestävän kehityksen politiikan nykytilaa, esitellen 
kompastuskiviä sekä tarjoten konkreettisia suosituksia kestävän kehityksen 
politiikkaan.

Kestävän kehityksen tavoitteet muotoilussa

WDO on tunnistanut Agenda 2030:n 17 tavoitteesta kahdeksan koskevan 
erityisesti teollisen muotoilun alaa. Nämä kahdeksan tavoitetta ovat:

“3. Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille.
4. Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset 
oppimismahdollisuudet.
6. Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille.
7. Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia 
kaikille.
9. Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja 
innovaatioita.
11. Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.
12. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.
17. Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia 
kumppanuutta.“
(YK-liitto 2015)



18

WDO on jo aikaisemmin julkistanut teollisille muotoilijoille yleisen viisi-
kohtaisen eettisen koodiston, jonka kolmas kohta nimenomaan koskee 
maapallon resurssien suojelua ja viisasta käyttöä (WDO 2015). Kuten monen 
muunkin järjestön tai instituution kohdalla, tehtävät rajautuvat yleisimmin 
neuvoa antaviksi valvomisen ja sääntelyn sijaan. Kestävän kehityksen mu-
kainen muotoilu ei kuitenkaan tule ensimmäistä kertaa muotoilun kentälle, 
mihin paneudumme enemmän luvussa 2.3.4, joka käsittelee nimenomaan 
muotoilua ammattina ja alalla tapahtunutta kehitystä.

2.2.2 Kestävän kehityksen paradoksi

On tärkeää tiedostaa, että ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa määrittää, 
elää ja toimia kestävän kehityksen mukaisesti (Pigozzi 2003, 4). Tämä 
saattaa vaikuttaa mukavan sallivalta ajatukselta, mutta toisaalta se voi 
epämääräisyydessään passivoida ihmisiä. Tässä tutkimuksessa lähestytään 
seuraavaksi kestävyyden paradoksia kahdelta kannalta: Ensimmäiseksi 
on huomioitava, että ei ole olemassa oikeaa, täydellistä tai valmista tapaa 
elää kestävän kehityksen mukaista elämää. Toiseksi kestävän kehityksen 
haasteet ovat niin laajoja ja kompleksisia, että niihin tarttuminen saattaa 
tuntua epämotivoivalta.

Donitsimalli 

Kuten aiemmin esitellyistä kestävyysmalleista voi huomata, ne ovat pääasiassa 
keskittyneet kuvaamaan ainoastaan eri tekijöiden olemassaoloa ja suhdetta 
toisiinsa. Tähän tekee poikkeuksen aikaisemmin esitelty Agenda 2030, jossa 
on määritelty jo tarkemmin kestävän kehityksen osatekijät ja indikaat-
torit. Toisaalta vaikka Agenda 2030 tarjoaa jo mitattavuutta, sen tulokset 
ovat suhteellisen irrallaan toisistaan ja kokonaistilanteen hahmotus ei ole 
välttämättä selkeää.

Kestävän kehityksen kokonaistilanteen havainnoimiseen ja käsittämiseen 
käytetään nykyään mm. taloustieteilijä Kate Raworthin (2017) esittelemää 
donitsimallia (Doughnut Economics), jonka avulla pystytään huomioimaan 
kestävän kehityksen tilannetta kokonaisvaltaisemmin (kuva 6). Tämä malli 
lähestyy kestävää kehitystä pohjautuen planeetan kantokyvyn rajoihin (ks. 
2.2.1), jossa nämä rajat luovat donitsin ulomman kehän. kehä kuvaa maapallon 
resursseja, joiden kulutusta emme voi ylittää. Uloimpaan kehään lukeutuvat 
hiilidioksidipäästöt, typen ja fosforin kuorma, makean veden riittävyys, 
ekologinen sekä materiaalijalanjälki ja maankäytön muutokset. Donitsin 
sisempi kehä muodostuu sosiaalisesta kestävyydestä, johon tässä mallissa 
on myös  sisällytetty ekonominen kestävyys. Nämä tavoitteet tulee saada 
riittävän korkeaksi, jotta sosiaalinen kestävyys toteutuisi. 

Mikään malli ei itsessään riitä ratkaisuksi, mutta voi tarjota konkreettisia 
työkaluja ongelmien  tekemiseksi näkyväksi ja siitä jatkamiseksi eteenpäin. 
Vaikka donitsimalli tekee näkyväksi rajat, joiden puitteisiin ihmiskunnan pitäisi 
niin yhteiskunnallisesti kuin ekologisestikin päästä, se ei vielä itsessään kerro 
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elinkelpoinen vyöhykeekologinen kestävyys sosiaalinen kestävyys

mitatut tulokset

kuinka tämä tehdään. Leedsin yliopistossa on tutkittu eri maiden tilaa 
suhteessa donitsimallin rajoihin, mikä toi ilmi ettei yksikään valtio mahdu 
tällä hetkellä sekä sosiaalisen että ekologisen kestävyyden suhteen donitsi-
mallin elinkelpoisen alueen sisälle (O’Neil, Fanning, Lamb & Steinberger 
2018, 90). Tutkimuksessa (em. 92) todetaan, että maapallon väestömäärän 
kasvaessa vuoteen 2050 mennessä donitsin elinkelpoinen alue tulee 
olemaan mitättömän ohut.

Motivaation puute

Kestävän kehityksen eli Agenda 2030  tavoitteiden yhteensovittamisen 
vaikeuden lisäksi jo pelkästään sen yksittäisten tekijöiden parantaminen 
on äärimmäisen haastavaa ja paikoin ratkaisuja vailla. Tästä on esimerkkinä 
muovijätteen poistamiseksi merestä suunniteltu ja mullistavaksi ylistetty 
Ocean Cleanup Project, jonka tarkoituksena oli puolittaa valtamerien muovi-
jäte puoleen viidessä vuodessa. Pian aloittamisen jälkeen tämän maailman 
pelastamiseen pyrkivän projektin huomattiin muovin keräämisen lisäksi 
tuhoavan mahdollisesti samalla tehokkaasti elintärkeän neustonien eko-
systeemin (Helm 2019). Miten tulisi edetä, kun tilanne tuntuu yrityksistä 
huolimatta menevän paikoin ojasta allikkoon vai kannattaako edes yrittää? 

Motivaation puutteen katsotaan liittyvän olennaisesti myös aikaansaamat-
tomuuteen (procastination), jonka määritellään olevan itselleen haitallista 
viivyttelyä. Vaikka aikaansaamattomuuden pääasiassa katsotaan vaikutta-
van ensisijaisesti yksilöön ja hänen kokemaan kärsimykseen, sillä on myös 
mahdollisesti yhteiskunnallisia vaikutuksia. Yksittäiset ihmiset ovat kuitenkin 
niitä, jotka tekevät ratkaisevia päätöksiä yhteiskunnan jokaisella tasolla. 
Näin aikaasaamaattomuuden vaikutukset kumuloituvat niin poliittisissa, 
taloudellisissa kuin ekologisissa päätöksenteoissa. (Inkinen, Mikkonen, 
Heikkilä,  Tukiainen & Lindblom-Ylänne 2012, 172). 

Kuva 6. kestävän kehityksen donitsimalli (Kate Raworthin mukaan 
2017). Vasemmalla esimerkki tämän hetkisistä tilanteista, oikealla elin-
kelpoisen vyöhykkeen alue.
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Kestävään kehitykseen liittyvät haasteet ovat sen luonteisia, että ne luon-
nostaan ruokkivat aikaansaamattomuuteen yhdistettyjä tekijöitä. Aikaan-
saamattomuutta edistäviä tekijöitä Inkisen ym. (em. 176) mukaan ovat 
esimerkiksi onnistumisen ja siitä saatavan palkkion epätodennäköisyys, 
huono itsetunto ja siihen liittyen käsitys omasta pystyvyydestä, epäon-
nistumisen pelko ja liika itsekriittisyys. Kestävän kehityksen kohdalla  
esimerkiksi onnistuminen ja siitä saatava palkkio ei ole käytännössä 
yhden ihmiselämän ulottuvissa. Haasteet menevät lähes poikkeuksetta 
yhden ihmisen pystyvyyden yli sekä ajatus ääri-ilmiöiden tulevaisuudesta 
saattaa vaikuttaa vähintäänkin pelottavalta. Tämän myötä on vähintäänkin 
ymmärrettävää, vaikkakin harmillista, että kestävän kehityksen leviäminen 
on ollut niin hidasta. On tärkeää tiedostaa niitä psykologisia tekijöitä, jotka 
vaikuttavat aikaansaamiseen tai -saamattomuuteen ja sen kautta pyrkiä 
muuttamaan niitä.

Suuntaviivoja ylhäältä arkeen

Vaikka emme omista valmista karttaa maailmamme muuttamiseksi kes-
tävämmäksi, paljon asioita tehdään jatkuvasti paremman tulevaisuuden puoles-
ta. Siitä viimeisimpänä kotimaisena esimerkkinä on juuri valmistunut 
Valtioneuvoston selvitys POLKU2030 (ks. Berg ym. 2019), joka arvioi 
Suomen kestävän kehityksen politiikkaa antaen konkreettisia suosituksia 
hallitustason jatkosuunnista.

Yksittäisille ihmisille esimerkiksi Sitra on tehnyt merkityksellistä työtä 
jakaen tietoa elämäntavoista planeetan kantokyvyn rajoissa. Sitran (ks. 
2018) 100 fiksua arjen tekoa esittelee keinoja elää sekä laadukkaampaa 
että monin tavoin kestävämpää elämää. Samalta sivustolta löytyvä elämän-
tapa  testi (ks. Sitra 2018) auttaa ihmisiä tutkimaan ja suhteuttamaan omaa 
tilannettaan hiilijalanjäljen muodossa. 

2.2.3 Tutkimuksen mittakaava 

Tässä tutkimuksessa keskitytään kestävän kehityksen tarkasteluun pääasiassa 
yhteiskunnallisessa ja globaalissa mittakaavassa. Tutkimuksen empiirisessä 
vaiheessa tullaan kuitenkin sivuamaan kestävää kehitystä myös yksilön 
näkökulmasta ja arjessa. Tämä on välttämätöntä tutkittaessa ilmiötä laa-
jempana kokonaisuutena. Päätöstä tukee myös muotoilijan työn luonne 
(jota käsitellään enemmän luvussa 2.3), sillä ammattiaan harjoittaessaan 
muotoilijan mahdollinen vaikutusvalta ulottuu aina yksittäisiä ihmisiä 
laajemmalle, on kyse konkreettisten tuotteiden teollisesta valmistuksesta 
tai immateriaalisesta palveluiden suunnittelusta.
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2.3 Muotoilu

Tämä luku keskittyy kuvaamaan muotoilun ammatin pääpiirteitä sekä 
sen kokemaa muutosta. Samalla kurkistetaan, minkälaisia muutoksia 
odotetaan tulevaisuudessa alan kehitykselle? 

Muotoilijan ammatti syntyi länsimaissa teollisen vallankumouksen 
jälkimainingeissa 300 vuotta sitten. Teollistumisen aikakauden alussa 
ensimmäiset 100 vuotta tuotteita suunnitteli kuitenkin pääasiassa arkkiteh-
dit, insinöörit ja käsityöläiset. Vasta reilun sadan vuoden ajan tuotteiden 
valmistuksen yleistyessä niiden oikea suunnittelu ja muotoilu yleistyi. Teol-
lisen muotoilijan ammatti onkin nimensä veroisesti yhdistänyt estetiikan ja 
käytettävyyden tuotteiden teolliseen valmistettavuuteen. 

2.3.1 Modernismi ja muotoilu 

Teollisen muotoilun synnyn jälkeen alan kasvuun vaikutti merkittävimmin 
modernismi. Tämä 1900-luvun alussa alkunsa saanut suuntaus vaikutti 
kaikilla kulttuurin alueilla ilmentyen uskolla uudistumiseen ja tulevaisuuden 
rakentamiseen. Kulutustavaroiden ja -hyödykkeiden teollinen valmistus ja 
niiden kuluttaminen loivat uuden modernisaation narratiivin: se oli lupaus 
paremmasta. Tämä yhteiskunnallinen muutos loi tilaa muotoilijoille antaen 
heille isomman roolin yhteiskunnan edistämisessä. (Poutasuo 1987, 8).

Toisen maailmansodan jälkeen, jälleenrakentamisen mainingeissa, 
modernismi nousi todella kukoistamaan. Uudelleen rakennettu maailma ja 
nousu kurjista sotavuosista tapahtui teollisen valmistamisen avulla kautta 
koko länsimaisen maailman. Muotoilijat kehittivät entistä enemmän muun 
muassa uusia käyttöesineitä, jotka helpottivat päivittäistä elämää. Teollisen 
massatuotannon avulla yhä useampi tuote oli myös yhä useamman 
ihmisen ulottuvilla. (Korvenmaa 2009, 321).

Muotoilun ja muotoilijoiden arvostuksen nousuun modernismin ajan-
jaksolla liitetään usein myös maailmannäyttelyt (em. 321; Poutasuo 1987, 
8). Nämä jo 1800-luvun puolivälistä toimineet teollistumisen ilosanoman 
näyttämöt, olivat jälleen tärkeässä roolissa sotien jälkeen tuoden kansakuntia 
yhteen. Maailmannäyttelyiden painopisteet ovat kehittyneet sitten niiden 
alun teollisuuden glorifioinnista, sotien jälkeisen maailman jälleenrakenta-
miseen ja yhdistämiseen sekä toimimiseen maiden identiteetin ja brändin 
vahvistamisen areenana. Suomi tunnetaankin nykyään maailmalla hyvästä 
muotoilusta ja suomalaiseen muotoiluun törmää arjessa kodin käyttö- 
esineistä lähtien(Korvenmaa 2009, 315–317). 
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2.3.2 Myyttinen muotoilija

Suomalaisesta muotoilusta löytyy myyttinen sankarihahmo, joka ammentaa 
innoituksen työhönsä luonnosta (Valtonen 2007, 282–283). Tämä metsien 
mies suunnittelee työnsä alusta alkaen itse halliten yksin lähes koko 
suunnitteluprosessia (em. 282). Luonnon karuus ja kauneus sekä mini-
malistinen estetiikka määrittelevät suomalaisen muotokielen (Poutasuo 
1987, 6). Jostain luovuuden syövereistään sankarimuotoilija ammentaa 
esineitä, ratkaisuja ja muotoja, jotka niittävät maailmallakin mainetta vielä 
vuosikymmenien jälkeen. Sankarimuotoilijat tunnetaan niin Suomessa 
kuin maailmalla.

Sankarimuotoilijoiden nousu alkoi varsinaisesti toisen maailmansodan 
jälkeen 1950-luvulla, jolloin muotoilijat pääsivät osaltaan jälleenraken-
tamaan Suomea ja niittämään työllään mainetta ulkomaita myöten (em. 
8). Tämän jälkeen muotoilijan ammatti onkin kehittynyt sankarimuotoilus-
ta tiimityöhön (Valtonen 2007, 289) sekä laajentunut kattamaan tuotteista-
misen lisäksi  immateriaalista osaamista (em. 292–294). Toisaalta edelleen 
tuotteiden suunnittelusta kunnian saa vain muotoilija insinöörien ja valmista-
jien sijaan (Kettunen 2013, 27). Tämä tukee edelleen myyttiä, jossa kunnia ja 
maine sekä ihailtu luovuus keskittyvät suunnittelijaan ja hänen nimissään 
myytäviin tuotteisiin (Valtonen 2003, 284–286). On kuitenkin  huomioitava, 
kuinka 1960-luvulta lähtien iso osa muotoilijoista on yhä useammin alkanut 
toimia anonyymisti yhtenä tiiminsä jäsenenä (em. 291; 307–308).

Tarkasteltaessa tämän päivän ja tulevaisuuden muotoilijan ammattia onkin 
hyvä kysyä, minkä verran nämä sankarimyytit vaikuttavat tänä päivänä 
muotoilun alaan maailman kehittyessä ja muuttuessa? Miten työelämässä 
muotoilijan rooli yksittäisestä visionääristä on muovautunut tiimin yhdeksi 
jäseneksi? 

2.3.3 Materiasta aineettomaan 

Muotoilualan kenties merkittävin muutos on tapahtunut siirryttäessä 
pelkästä materialistisesta maailmasta ergonomian kautta immateriaaliseen 
muotoiluun, säilyttäen kaikki edelliset muotoilun muodot (Valtonen 2003, 
307-308). Tavallaan tämä siirtymä on ollut looginen, sillä muotoilijan olen-
naisimmat taidot, näkemys ja kyky luoda asioita, joita ei vielä ole olemassa 
sekä taito parantaa olemassa olevia asioita, eivät ole sidonnaisia mihinkään 
materiaaliin. 

Palvelumuotoilun synty oli looginen jatke esineiden valmistuksesta niiden 
käyttöön. Kun tuotteiden käyttöä huomioitiin jo esineen muotoilussa, 
tietämystä ihmisten käyttäytymisestä oli mahdollista lähteä hyödyntämään 
täysin erillisenä palveluna. Transformaation alkaessa 1970-luvulla ergonomiasta 
ja käyttöliittymäsuunnittelusta siirryttiin aikaa myöten palvelumuotoiluun 
sekä strategiseen designiin ja brandin muotoiluun. Tästä muotoilijan työ 
levisi myös markkinoinnin käyttöön sekä organisaatioiden sisäisten 
prosessien parantamiseen. (em.292–308). 
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Vaikka palvelumuotoilu eri muodoissaan kehittyi pikkuhiljaa, sen opet-
taminen alkoi varsinaisesti vasta 1990-luvulla. Seuraavat kymmenen vuotta 
kului ennen kuin palvelumuotoilulle perustettiin virallinen ammatillinen 
verkosto. (Moritz 2005, 66–67).

2.3.4 Kestävän kehityksen muotoilu

Kestävä kehitys ei sinänsä ole uusi ajatus muotoilun kentällä, vaan raaka-
aineiden huoletonta ja turhaa käyttöä on kritisoitu jo 1970-luvulta lähtien. 
Ensimmäiset huolet maapallon rajattomasta resurssien  käytöstä nosti 
Brutlandin komissiossa toiminut Buckminster Fuller (1969). Tähän kritiik-
kiin ja huoleen ympäristöstä ovat sen jälkeen osallistuneet jo aiemmin 
mainittu Victor Papanek (1971, ix), Kaj Franck (1989) ja Dieter Rams, joista 
viimeksi mainittu on esittänyt käsitteeksikin muodostuneet Hyvän muotoi-
lun 10 periaatetta (Jong, Klemp, Mattie & Goodwin 2017, 94–130). Sinänsä 
on surullista, että lähes viisikymmentä vuotta on kulunut ja edelleen vas-
tassamme on samat epäkohdat ja haasteet, joita nämä visionäärit nostivat 
esiin ja käsittelivät jo omana aikanaan.

Ensimmäiset huolet kestävän kehityksen suhteen liittyivät muotoilussa 
fyysisten resurssien riittävyyteen maapallolla. Huolien myötä syntynyt 
ekodesign (ts. green design) keskittyi resurssiviisauteen ja ekologisuuden 
huomioimiseen (Burall 1991, 16; Mackenzie 1997, 9–10; 68–79). Vaikka ekolo-
gisten tuotteiden muotoilu on tarpeellista edelleen tänäkin päivänä, niiden 
olemassaolo ei itsessään vähennä kuluttamista, huomauttavat Ceschin ja 
Gaziulusoy (2016, 13–16).

Alan kehittyminen ja laajeneminen immateriaalisen muotoilun myötä, 
myös kestävän kehityksen mukainen muotoilu on päässyt kehittymään 
ekologi- sesta kestävyydestä ja resurssiviisaudesta laajemmalle. Ensim-
mäinen askel tästä tapahtui ergonomian ja käyttäjän huomioimisen 
lisääntyessä tuote-palvelumuotoilussa (Product-service system) (em. 13–
17). Muotoilun kehitys on jaettavissa neljään tasoon VanPatternin mukaan 
(Aminoff, Hänninen, Kämäräinen & Loiske 2010, 14) perinteisen muotoilun 
ollessa Design 1.0, tuote- ja palvelumuotoilu edustaessa seuraavaa tasoa 
Design 2.0 (kuva 7).

Seuraavat merkittävät muotoilun kehityksen tasot Design 3.0 sekä 4.0 
kehittyvät VanPatternin mukaan (em. 14) organisaation strategisista muu-
toksista (3.0) sosiaaliselle tasolle (4.0). Ceschin ja Gaziulusoy (2016, 16–19) 
taas nimeävät seuraavat muutokset spatio-sosiaaliseksi tasoksi (Spatio- 
social system) sekä sosiotekniseksi innovaatiotasoksi (socio-technical system). 
Yhteistä näille näkemyksille on muutos yksinkertaisemmasta tuotemuotoilun 
tasosta strategisen ja systeemisen tason kautta laajemmille, koko yhteiskun-
nan kattaville sosiaalisille ja kulttuurisille tasoille (Marttila 2018, 27–28).
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Ammatin kehityksen kautta pystytään muotoilulla nykyään paneutumaan 
yhä kompleksisempiin haasteisiin, kuten liikkumiseen tai ravintoon, ja 
etsimään radikaalimpia ratkaisuja systeemisellä tasolla. Näin ollen voidaan 
nähdä, miten muotoilun kehitys on laajentunut yksittäisten tuotteiden ja 
ratkaisujen suunnittelusta laajoihin ja monimutkaisiin kokonaisuuksiin. 
Ceschin ja Gaziulusoy (2016, 1) korostavatkin, että muotoiltaessa kestävää 
kehitystä varten on huomioitava, ettei se ole staattinen tila tai tavoite vaan 
dynaaminen ja muuttuva määränpää.

Kuva 7. Muotoilun 4 tasoa (VanPatternin mukaan 
Aminoff ym. 2010, 14) 

1.0

2.0 3.0

4.0
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2.4 Oppiminen

Tässä luvussa perehdytään oppimiseen. Aihetta lähestytään sosiokulttuurisen 
näkökulman kautta, jossa on keskeisessä roolissa kieli ja kommunikaatio. 
Luvussa pohditaan myös, voiko kestävää kehitystä opettaa ja sen myötä 
oppia.

Konstruktiivisia oppimiskäsityksiä yhdistää näkemys oppijasta aktiivisena 
tulkitsijana. Oppimisessa on kyse suhteellisen pysyvistä muutoksista  
yksilön tiedoissa ja taidoissa, jotka kehittyvät kokemusten myötä jäsen-
tyen sekä kasvattaen yksilön valmiuksia ja mukautumiskykyä ympäristöön 
(Ikonen 2001, 14) Tämä kehitys on Säljön (2001, 11) mukaan kaiken inhimil-
lisen toiminnan seurausta. Poiketen vanhoista oppimiskäsityksistä, opet-
taja ei ole välttämätön tekijä oppimisessa sosiokulttuurisen näkökulman 
mukaan, sillä oppimista tapahtuu jatkuvasti myös tiedostamattomasti 
opiskelun ulkopuolella. (Anttila 2004, luku 1.2).

2.4.1 Sosiokulttuurinen näkökulma

Sosiokulttuurisen näkökulman kehittäjän Lev Vygostkyn mukaan termeillä 
väline ja työkalu on erityinen merkitys kielellisinä, älyllisinä tai fyysisinä kei-
noina ympäristömme ymmärtämisessä ja siinä toimimisessa. Monet 
tieteilijät ovat todenneet, että ihminen eli homo sapiens -lajin edustaja ei 
ole koskaan ollut ylivertainen fyysisiltä ominaisuuksiltaan eikä aivokapasi-
teetilta. Sen sijaan ihmisen mahti on tullut ennemminkin vertaansa vailla 
hioutuneesta apuvälineiden käytöstä sekä kielellisesti kommunikoivista 
ja alati kehittyvistä yhteisöistä. Sosiokulttuurista näkökulmaa oppimisesta 
määrittääkin erityisesti kolme tekijää ja niiden keskinäinen vuorovaiku-
tus. Nämä tekijät ovat: Älyllisten välineiden kehittäminen ja käyttö, fyy-
sisten apuvälineiden kehittäminen ja käyttö ajatusprosessien tueksi sekä 
viestinnän ja yhteistyön muodot erilaisissa yhteisöllisissä toiminnoissa ja 
yhteisöissä. (Säljö 2001, 12–20).

Näitä kolmea sosiokulttuurisen oppimisnäkökulman pääpiirrettä tullaan 
avaamaan seuraavissa alaluvuissa. Ensimmäisessä alaluvussa tarkastellaan 
kielen roolia älyllisenä apuvälineenä. Toisessa alaluvussa käsitellään sekä 
fyysisten apuvälineiden merkitystä että viestinnän yhteisöllisyyttä. Viimei-
sessä alaluvussa pohditaan mitä yhteisön oppiminen tarkoittaa historial-
lisesti.

Kommunikaation ja kielen merkitys

Kielen avulla ihminen on kehityshistoriansa ajan voinut jakaa kokemuk-
siaan toistensa kanssa ja sen myötä muodostaa mielessään käsitteitä. 
Tämän myötä ihmiselle on ollut mahdollista ymmärtää ja kuvitella asioita, 
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jotka eivät sillä hetkellä ole läsnä. Juuri viestinnälliset eli kielelliset prosessit 
ovat niitä, joiden kautta oppimista ja kehittymistä tapahtuu. Ihminen on 
syntymästään lähtien viestivä olento, joka biologisen kypsymisen ohella 
kehittyy kasvaessaan sosiokulttuuristen olosuhteiden vaikutuksessa ja 
vaikutuksesta. (Säljö 2001, 32–35).

Lapsesta asti kehitymme yhteisön jäseneksi, jolloin kaikki inhimillinen 
ajattelumme riippuu yhteisön sosiaalisista konteksteista ja kulttuurista. 
Se, miten tulkitsemme kielellisiä viestejä, on siis sidoksissa sosiaaliseen 
kontekstiimme. Kielellisen viestinnän avulla vahvistamme myös kult-
tuurisia siteitämme. Yhteinen tieto eli jaettu näkemys ja diskurssi syntyvät 
ainoastaan kielen avulla. Kielen tulkitseminen on kaksiosaista; sosiaalista 
eli ulkoista sekä psykologista eli sisäistä. Ulkoinen tulkitseminen on maa-
ilman kuvaamista itsellemme sekä muille ja sisäinen tulkitseminen on 
kielen avulla tapahtuvaa mielen käsitteistön rakentamista. (em. 104–105).

Oppiminen on kulttuurisidonnaista

Oppiminen on merkittävästi sidoksissa siihen kulttuuriin, jossa olemme. 
Kulttuuri määrittää myös apuvälineitä ja työkaluja, joita meillä on käytössä 
biologisen kehomme jatkeena. Sen myötä on kulttuurisidonnaista 
mihin vapautuvaa ajatuskapasiteettia on kulloinkin mahdollista käyttää 
esimerkiksi jos pystymme hoitamaan laskemisen laskimilla tai muistamisen 
kirjoittamalla muistiinpanoja ylös. (Säljö 2001, 12–15).

Kirjoitusvälineet ja laskimet ovat keventäneet ihmisen ulkoa muistamisen 
taakkaa. Tietokoneet ovat myös tuoneet suurimman osan tarvittavista 
apuvälineistä yhteen; ne suoriutuvat suoriutuen monista avustavista 
tiedonkäsittelyn tehtävistä  jo ihmistä paremmin ja nopeammin. Ihmiselle 
on kuitenkin jäänyt merkittävä rooli ja tehtävä ymmärtää asioiden periaat-
teita, sosiokulttuurisia merkityksiä sekä priorisointia tarpeellisen tiedon 
pohjalta. (em. 12–15).

Oppiva yksilö ja yhteisö

Koska sosiokulttuuriseen näkökulmaan kuuluu olennaisesti vuorovaikutus 
yksilön ja yhteisön välillä, oppimista tapahtuu tässä vuorovaikutuksessa. 
Sen takia on oleellista tarkastella, miten yhteisöt oppivat ja miten fyysisten 
ja kognitiivisten taitojen omaksuminen tapahtuu. 

Vuorovaikutus yhteisöissä on jatkuvaa. Voidaankin nähdä, että yksilön 
kehittyminen parantaa?myös yhteisöä. Tämän kehityksen myötä yhteisö 
antaa uusia valmiuksia yksilön kehitykselle.  Ihmiset ovat luoneet kautta 
ajan monimutkaisia instituutiota ja toimintajärjestelmiä, joihin yksittäinen 
ihminen ei koskaan olisi pystynyt yksin. Tämä kehitys on osoitus siitä, kuinka 
kehitys kumuloituu sukupolvelta toiselle vuorovaikutuksen ja sosiaalisen 
kulttuurin ansioista. (Säljö 2001, 15–18).
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2.4.2 Voiko kestävää kehitystä opettaa?

Kuten jo aiemmin tässä työssä on todettu (1.1), kestävä kehitys on useita 
arvoja sisältävä kokonaisuus. Tähän liittyen herää kysymys, onko arvoja 
ylipäätään mahdollista opettaa tai oppia? Oheinen kysymys liittyy filosofi-
selta pohjalta arvojen pedagogiaan (pedagogy of values), johon moni 
antiikin f ilosofeista 20. vuosisadan pedagogeihin on ottanut kantaa 
(Semetsky 2010). Näkemyksiä puolin ja toisin arvojen siirtämisestä löytyy.

Aristoteleen mukaan paras tapa oppia käsittämään “oikeaa ja väärää” on 
seurata moraalisen henkilön käytöstä (Howard 2012, 152). Toisin sanoen 
arvojen opettaminen poikkeaa traditionaalisesti opetettavista kouluaineista, 
sillä arvojen oppimiseen ei tarvita niinkään koulukirjoja tai ulkoa-
opettelua, vaan esimerkillistä toimintaa ja vuorovaikutusta (em. 152). Tämä 
tarkoittaa sitä, että kielellisen vuorovaikutuksen lisäksi koko sosiaalinen ja 
kulttuurinen ympäristö tulisi saada huokumaan kestävän kehityksen arvoja. 
Sanat voivat istuttaa käsityksen arvoista, mutta vasta kokeminen aktivoi 
arvon synnyn. Doerrin (2004, 30–31) mukaan tarvittava muutos tapahtuu 
tietämisestä välittämiseen (eng. “from I know to I care”). Doerria tukevat 
myös Sundaresan ja Bavle (2016, 181), joiden mukaan kestävän kehityksen 
tietous on lähtökohtaisesti tärkeää, mutta sen jäävän merkityksettömäksi, 
mikäli se ei ole henkilön arvopohjassa. 

Olemme jokainen vastuussa kulttuurimme siirtämisestä tuleville polville. 
Tämä korostuu siinä, miten aikuisina tulemme aina kärsimään oman kult-
tuurimme oireista ja siirrämme ne lapsiin, ellemme ole niistä tietoisia ja toimi 
toisin (Smith 1994, ii). Jotta muotoiluopettajien olisi mahdollista siirtää kes-
tävän kehityksen arvoja eteenpäin, olisi siis erittäin tärkeää tukea heidän 
kehittymistään, oman toiminnan reflektiota ja siten opetustoiminnan 
transformaatiota kestävämpään suuntaan (García-González, Jiménez-Fon-
tana, Azcárate Goded & Cardeñoso 2016, 17). Myös Tillmanns ja Holland 
(2016, 304) havaitsivat tutkimuksessaan, että altistuminen kokemuksille, 
jotka tarjoavat mahdollisuuden omien käsitysten kyseenalaistamiseen, on 
olennaista ajattelun uudelleen orientoitumisessa kestävän kehityksen 
mukaiseksi.
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2.5 Yhteenveto viitekehyksestä

Muotoilun lisäksi koululaitoksen synty on perua länsimaisen yhteiskunnan 
suuresta muutoksesta liittyen teolliseen vallankumoukseen 1800-luvulla 
(Säljö 2001, 39). Sen lisäksi tämä yhteiskunnan muutos synnytti pikkuhiljaa 
meidän tuntemamme kulutusyhteiskunnan, jossa onnellisuutta ja statusta 
määritellään asioiden omistamisella. Yli vuosisadan kestänyt ja aina vain 
lisääntynyt maapallon resurssien kuluttaminen on saattanut meidät tilan-
teeseen, jossa käytännössä olemme siirtyneet uudelle geologiselle aika-
kaudelle holoseenista antroposeeniin (Zalasiewiczi ym. 2011, 839). 

Ilmastomme lämmetessä, massasukupuuton kiihtyessä sekä ylipäätään 
maapallon elinkelpoisen elinolosuhteiden huvetessa olemme tilanteessa, 
joka välttämättä alkaa  ulottua kaikille elämän osa-alueille. Kestävästä 
kehityksestä tulee kaiken uudelleen määrittävä tekijä. Täten myös muotoi-
lun alan sekä sen koulutuksen tulee kehittyä tämän murroksen edessä 
(Lewis ym. 2001, 15). Koulutuksemme perustuessa perinteiseen asioiden ja 
tekemisen oppimiseen toimintamme on vanhaa järjestelmää ylläpitävää 
(Sterling 2010, 22). Tähän Siirilä ym. (2018, 42–43) sekä Sterling (2010, 20–21) 
esittävät ratkaisuksi siirtymisen transformatiivisen oppimisen avulla kog-
nitiivisesta oppimisesta tietoteoreettisen oppimisen tasolle,  jonka avulla 
on mahdollista tarkastella vallitsevaa paradigmaa uudella tavalla ja uusin-
taa ympäröivää maailmaa. Jotta minkäänlainen muutos on mahdollista, 
pitää tiedostaa lähtökohdat ja tilanne, jossa olemme ihmiskuntana. Tässä 
tutkimuksessa etsitään tutkimuskysymysten avulla vastauksia, missä me 
olemme  muotoilun alalla ja sen koulutuksessa, luoden tilaa ja mahdolli-
suuden transformaatiolle.



29



30

3 Menetelmät
Tässä luvussa kerrotaan tutkimuksen empiirisestä osasta eli miten tutkimus 
toteutettiin ja mitä menetelmiä siinä käytettiin. Tämän luvun lopussa 
myös tarkastellaan tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä ennen itse 
analyysiin siirtymistä.

Tarkasteltaessa tutkimuksen tavoitetta eli selvittää muotoilunopettajien 
käsityksiä kestävästä kehityksestä tutkimusmenetelmät valikoituivat luon-
tevasti vastaamaan tutkimuskysymyksiin pyrkien täydentämään toisiaan. 
Ensisijaiseksi ja tutkimusta laajimmin määrittäväksi menetelmäksi valittiin 
fenomenografinen tutkimus, jota läpikäydään seuraavassa alaluvussa (3.1). 
Aineisto tähän kvalitatiiviseen tutkimukseen hankittiin alkusyksystä 2018 
muotoiluopettajien haastatteluilla sekä laajalla kirjallisuuskatsauksella ja 
muotoiluopiskelijoille tehdyllä kyselytutkimuksella. Fenomenografisen 
tutkimusmenetelmän lisäksi haastatteluista nostettiin teemoja diskurssi-
analyysia varten (alaluku 3.2). Haastatteluiden pohjalta tehty feno- 
menografinen analyysi ja löydettyjen diskurssien esiin nostot ovat luvussa 4. 

3.1 Fenomenografinen tutkimus

Varsinkin kasvatustieteissä on käytetty paljon fenomenografista lähesty-
mistapaa, jonka nimi tulee kirjaimellisestikin sanoista “ilmiö” ja “kuvata”. 
Sen ytimenä on käsitysten tutkiminen eli ihmisten sisäiset konstruktiot ja 
tietoisuus ympäröivästä maailmasta ja ilmiöistä. (Ahonen 1994, 114).

Kuten oppimista käsittelevässä luvussa 2.4. todetaan, ihminen muodostaa 
aina kielen avulla subjektiivisen tulkinnan ympäröivästä todellisuudestaan. 
Ahosen mukaan (114) tulkinnan eli käsitysten muodostumiseen vaikuttaa
merkittävimmin yksilön kokemustausta. Yleisimpiä väärinymmärryksiä 
ihmisten välillä tulee, kun oletamme jakavamme samat käsitykset 
ympärillämme olevista ilmiöistä, mutta emme ole varmistaneet jaettua 
näkemystä. Kuten ne kuusi sokeaa miestä, jotka ovat samassa paikassa ja 
havainnoivat samaa yksittäistä elefanttia - jokaisen tulkinta on yhtä oikean-
lainen, mutta suppea. Sen suppeuttakaan ei voi tietää, jos ei jaa ääneen tai 
ylipäätään kielellisesti omaa kokemustaan. Kuten tarinan elefantti, niin 
kestävä kehityskin on ilmiönä valtava ja moninainen. Tämän takia tutkimuk-
sessa haluttiin tarkastella sitä ilmiönä ja sen käsittämistä muotoiluopetta-
jien keskuudessa. 
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Käsitysten merkitys

Ihminen on kokonaisvaltainen yksilö, joten henkilön arkea ja menneisyyttä 
ei voi erottaa hänen ammatillisesta puolestaan. Tämä elämän kokonais-
valtaisuuden katsotaan vaikuttavan fenomenografiassa merkittävimmin 
käsitysten laatuun. Meillä jokaisella on spontaaneja ja arkisia käsityksiä, 
joita kutsutaan esikäsityksiksi. Nämä käsitykset ovat monesti voimakkaas-
ti todellisuutta määrittäviä ja niiden tiedostaminen opetuksessa on erit-
täin tärkeää, sillä kaikki muu muodostuu näiden esikäsitysten pohjalta. 
(Ahonen 1994, 114).

Kouluttautuneemmalla henkilöllä kuten esimerkiksi muotoiluopettajalla, 
on näiden esikäsitysten lisäksi on jo kehittyneempiä tietorakenteita, joissa 
esikäsitteet ovat jalostuneet jo mahdollisesti spontaanista koulituksi käsityksiksi, 
noviisista asiantuntijan käsityksiksi sekä arkikäsityksistä tieteellisiksi käsi-
tyksiksi (em. 118). Kouluttautunut henkilö osaa myös tiedostaa ja ky-
seenalaistaa omien käsityksiensä tason ja luonteen. 

Alansa ammattilaisina niin muotoilun, kuin muotoilunopettamisenkin 
suhteen muotoiluopettajilla on varmasti pitkälle jäsentyneitä ja kehit-
tyneitä tietorakenteita, jotka kehittyvät jatkuvasti. Kestävän kehityksen 
kohdalla asia ei välttämättä ole vielä samoin, ja sen asian tilaa tämä tut-
kimus pyrkiikin valottamaan. On siis tärkeää kiinnittää huomioita myös 
siihen, minkätasoisia esikäsityksiä kestävästä kehityksestä tulee vastaan. 
Tämä nimittäin vaikuttaa myös siihen, miten jalostuneella pohjalla näiden 
käsitysten kehittyminen ja rakentuminen on.

3.1.1 Laadullinen tutkimus

Fenomenograf isen tutkimuksen pohjautuessa empiiriseen lähesty-
mistapaan tutkimusaineiston hankinta toteutettiin syvähaastatteluilla. 
Kyseinen menetelmä on tavallisimpia tiedonhankintamenetelmiä ja 
perustuu tiedon intersubjektiivisuuden varaan (Ahonen 1994, 124). Haas-
tatteluissa henkilöt ilmaisevat erilaisia subjektiivisia käsityksiään, jotka 
haastattelija tulkitsee intersubjektiivisten, eli yhteiskunnallisesti jaettujen 
käsitysten avulla. Nämä käsitykset luokitellaan niiden merkitysten pe-
rusteella vielä ylemmän tason merkitysluokiksi, jotka selittävät ja kuvaavat 
mitä käsitykset merkitsevät heille (em. 127). 

Haastattelukysymysten luomiseksi tutkittava ilmiö jäsennellään relevanttei-
hin teemoihin, joiden alle tutkimusongelmat jäsentyvät (em. 134–135). Jot-
ta ilmiön teemoittelu olisi mahdollista, tutkijalta vaaditaan teoreettista 
perehtymistä niin tutkittavaan tiedonalaan, kuin kehityspsykologiaankin 
(em. 132).

Tähän tutkimukseen valikoitiin viisi teemaa, jotka ovat kestävä kehitys 
arjessa, kestävä kehitys muotoilussa, muotoilun opettaminen, kestävä kehitys 
muotoilun opetuksessa ja muotoilun tulevaisuus.
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Näiden teemojen alle muodostettiin tarkentavia kysymyksiä, joiden tar-
koituksena oli auttaa haastateltavia pääsemään asteittain syvemmälle 
aiheeseen. Teemoituksen avulla puolistrukturoidut syvähaastattelut mah-
dollistivat haastattelun pysyvän tutkittavan ilmiön parissa, mutta antaen 
haastateltaville vapautta kertoa heille merkityksellisten asioiden kautta 
näkemyksiään. Se mitä tulee haastattelijan rooliin ja vaikutukseen tut-
kimuksen suhteen käsitellään vielä tarkemmin alaluvussa 3.3 Tutkimuksen 
luotettavuus ja eettisyys. 

3.1.2 Aineistonkeruu

Opettajien haastattelut suoritettiin elokuussa 2018 haastattelemalla kah-
deksaa muotoilunopettajaa yhteensä kolmesta koulusta. Haastattelu koos-
tui viidestä edellisessä alaluvussa (3.1.1) esitetystä pääteemasta. Syvähaas-
tattelut kestivät noin tunnin verran, ja niistä viisi tapahtui kasvokkain, kaksi 
puhelimella ja skypellä sekä yksi sähköpostilla ja vastauksia täydentävällä 
live-chatilla. Kaikki haastattelut äänitettiin haastateltavien luvalla. 

Äänitteet litteroitiin tekstiksi kokonaan ja muotoiluopettajat pseudonymi-
soitiin aineiston käsittelyä varten. Yksittäisistä haastatteluista koostettiin 
vielä yhteenveto, josta analyysia oli helpompi lähteä käsittelemään. Yksit-
täiset lainaukset, joita tässä työssä tullaan esittämään, on myös vielä ano-
nymisoitu. Anonymisoinnin tärkeyttä ja sen vaikutusta työhön käsitellään 
enemmän luvussa 3.3 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys.
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3.2 Diskurssianalyysi

Diskurssit ovat vuorovaikutuksen myötä tiivistyneitä todellisuuskäsityksiä, 
jotka ovat aina sidoksissa aikakauteen ja kulttuuriin. Näin ollen kieli, sanat 
ja niistä lauseiden myötä muodostuvat todellisuuden kuvat ovat oleellises-
sa roolissa diskursseja tutkittaessa. Merkitykselliseksi nousee myös erityises-
ti se, mikä puuttuu puheesta, mitä ei sanota ääneen. Yksittäisten sanojen 
sekä lauseiden merkitys vaihtelee riippuen siitä missä kontekstissa ne ovat 
ilmentäessään puhujan sosiaalista todellisuutta (Hirsjärvi & Hurme 2008, 
51). 

Toisaalta tämä tulkinta myös vaihtelee riippuen siitä, minkä diskurssin kautta 
tulkintaa tehdään, sillä diskurssianalyysi on enemmänkin lähestymistapa 
kuin vakiintunut tutkimusmenetelmä. (Saaranen-Kauppinen & Puusniek-
ka 2006; Hirsjärvi & Hurme 2008, 155). 

Tässä tutkimuksessa käytetään toissijaisena menetelmänä tulkitsevaa 
diskurssianalyysia, joka pohjautuu sosiaaliseen konstruktionismiin. Tulkit-
sevalle diskurssianalyysille on tyypillistä aineistolähtöisyys ja se, etteivät 
tutkimuskysymykset määrittele analyysia yksin. Näin tutkimuksessa on 
mahdollista tarkastella avoimesti analyysistä esiin nousevia teemoja ja sitä, 
miten niistä puhutaan. Kuten jo edellisessä kappaleessa mainittiin, tul-
kitsijalla eli tutkijalla on analyysissa oma roolinsa, sillä tulkitsevassa diskurs-
sianalyysissa ei tekstiä ole olemassa ilman sen tulkitsijaa. (Siltaoja & Veh-
kaperä 2011, 217). 

Koska tutkijalla on oma tulkitsijan aktiivinen rooli, on tärkeää nostaa 
analyysista esiin myös se, miten tulkinta pohjautuu aineistoon. Seuraavas-
sa alaluvussa 3.3 käsitellään myös enemmän tätä aihetta. On myös hyvä 
huomioida, että tutkimuksen ensisijainen tehtävä on etsiä vastauksia tut-
kimuskysymyksiin ja vasta toissijaisesti tarkastella mitä ilmiöitä, merki-
tyksiä eli diskursseja haastatteluteemojen ympäriltä on havaittavissa. Tämä 
tarkoittaa sitä, että diskurssianalyysi tähtää tässä tutkimuksessa enem-
mänkin nostamaan kysymyksiä ja keskustelunaiheita esiin kuin vastaamaan 
tämän tutkimuksen kysymyksiin.
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3.3 Tutkimuksen luotettavuus  
ja eettisyys

Hyvän tutkimuskäytännön mukaan tutkimuksen luotettavuuden ja eetti-
syyden arvioinnin voi jakaa kolmeen osaan tarkastelemalla tutkimusaiheen 
eettistä oikeutusta, valittuja tutkimusmenetelmiä sekä tutkimusaineiston 
analysointia ja raportointia (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). 
Siten tämänkin tutkimuksen tarkastelu on loogista jakaa edellä mainittuihin 
osa-alueisiin. 

Tutkimusaiheen merkitys ja eettinen oikeutus

Tulevaisuus ja kestävän kehityksen pelastavan roolin ajankohtaisuus  yh-
distettynä tutkijan henkilökohtaiseen kiinnostukseen tutkia ilmiötä, jonka 
esiintymisessä opetuksessa oli kokenut puutteita, pohjasi tämän tut-
kimuksen syntyä. Yhden henkilön subjektiivisen kokemuksen lisäksi ilmiön 
tutkimisen tarvetta tukivat useat epäviralliset keskustelut muotoilijakolle-
goiden kesken ja tutkimuksen aikana toteutettu pienimuotoinen kysely 
(liite 1) tämänhetkisille muotoiluopiskelijoille. 

Vaikka tutkimuksessa kartoitetaan muotoiluopettajien näkemyksiä ja niiden 
välittymistä opetukseen, ei tutkimuksen tarkoituksena ole etsiä oikeaa tai 
väärää. Koska poikkialaista tutkimusta, nimenomaan yhdistäen kestävää 
kehitystä, muotoilua sekä sen opetusta on niukasti, tämän työ tähtää 
olemaan ikään kuin tilaanteen kartoittava alusta tulevaisuutta varten. 
Isommassa kuvassa tutkimus pyrkii tarjoamaan mahdollisuuden kehittää 
muotoilukoulutusta Suomessa. 

Luotettavuuden ja eettisyyden kannalta on kuitenkin huomioitavaa, että 
omat haasteensa aiheen tutkimiseen on tuonut mm. joillekin haastatelta-
ville araksi osoittautunut aihe sekä tutkijan oma tausta muotoilun kentältä. 
Muotoilun ala on pieni ja sen opettamisen ala on vielä pienempi. Näin ollen 
osassa tilanteista haastattelija sekä haastateltavat ovat olleet ammatillisesti tut-
tuja jo ennen tutkimusta. Tutkimuksen objektiivisuuden kannalta olisi mah-
dollisesti voinut olla neutraalimpaa, mikäli haastattelija olisi ollut haastatel-
taville täysin vieras ihminen. Toisaalta tutkimuksen kannalta on etu, että 
tutkittava ala ja sen kenttä on ennestään tuttu, sillä laadullinen tutkimus 
on aina luonteeltaan intersubjektiivista (Ahonen 1994, 130–131).  

Aineistonkeruun luotettavuus ja eettisyys

Koska tutkimuksessa pyritään kartoittamaan henkilöiden subjektiivisia 
kokemuksia ja sisäisiä käsityksiä valitusta ilmiöstä, kvalitatiivinen syvähaas-
tattelu soveltui tähän tarkoitukseen parhaiten. Ennen haastatteluja kaik-
kia haastateltavia lähestyttiin sähköpostilla, jossa kerrottiin haastattelun 
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tarkoitus, teema sekä aineiston käyttö ja yksityisyydensuojan mukainen 
menettelytapa aineiston käsittelyssä.

Haastattelut suoritettiin joko tapaamisessa tai etäyhteydellä ja kaikki haas-
tattelut äänitettiin haastateltavien luvalla yhtä lukuunottamatta. Yksi haas-
tattelu poikkesi toteutustavaltaan muista haastettaluista haastateltavan 
terveydellisistä syistä. Sen myötä yksi haastattelu jouduttiin suorittamaan 
pääasiassa sähköpostin välityksellä. Jotta tämän poikkeavan haastattelun 
vastaukset olisivat mahdollisimman hyvin verrattavissa muun aineiston 
kanssa, osa kysymyksistä kysyttiin vasta live-chatissa, jolloin vastaajalla ei 
ollut enempää mietintäaikaa vastauksiinsa kuin muilla, joita haastateltiin 
suullisesti. 

On ihailtavaa, kuinka suurella luottamuksella ja monia asioita kau-
nistelematta haastateltavat vaikuttivat vastaavan kysymyksiin. Tähän liit-
tyen huomioitaessa aiheen ajankohtaisuus ja “arkuus”, aineiston anonymi-
soinnin tärkeys korostui entisestään. Nauhoitetut haastattelut litteroitiin 
niin, että vastanneiden henkilöllisyys häivytettiin jo kirjallisesta muodosta. 
Vastauksien analysoinnissa tehtiin myös yhteenveto, jossa pseudonymi-
soidut vastaukset vielä anonymisoitiin. Myös analyysissä käytetyistä lainauk-
sista on pyritty häivyttämään esimerkiksi tunnistettavat murteet, mutta säi-
lyttämään kuitenkin puheenomaisuus.

Analyysista ja raportoinnista

Tutkijalle on erittäin tärkeää tiedostaa omat lähtökohtansa tutkimuksessa 
(Ahonen 1994, 122). Tämä aspektin tiedostaminen kulkee mukana läpi koko 
tutkimuksen, mutta erityisesti sen rooli ja tärkeys korostuu aineiston analyy-
sissa. Varsinkin valituissa kvalitatiivisissa menetelmissä, eli fenomenogra-
f iassa sekä erityisesti diskurssianalyysissa, käsitys todellisuudesta on 
luotu haastattelutilanteen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, johon vai-
kuttaa niin haastateltavien kuin haastattelijankin kulttuuriset diskurssit, 
käsitykset ja tulkinta (Hirsjärvi & Hurme 2008, 17–18; Siltaoja & Vehkaperä 
2011, 217). Tässä suhteessa myös ajalla on ollut merkittävin rooli aineiston 
luotettavuuden suhteen, sillä tutkimuksen aineiston keruu suoritettiin 
syksyllä 2018 ja varsinainen aineiston analyysi ja tämän työn kirjoittaminen 
tapahtui vasta puoli vuotta myöhemmin keväällä 2019. Tänä aikana tutki-
jalla on ollut aikaa sekä reflektoida itsenäisesti että ottaa etäisyyttä tutkit-
tavaan ilmiöön. Etenkin tilapäinen etäisyys aineistoon edesauttoi asioiden 
suhteuttamista ja vähensi sen henkilökohtaisuutta. Tämä mahdollisti 
suuremman avoimuuden aineistoa kohtaan, mikä on tulkitsevalle diskurs-
sianalyysille tyypillistä ja tarpeellista (Siltaoja & Vehkaperä 2011, 217).

Mitä tulee tutkimuksen työn raportointiin, siinä on pyritty mahdollisimman 
hyvän tutkimuskäytännön mukaiseen ulosantiin. Analyysin ensimmäisessä 
vaiheessa haastatteluista nousseista tuloksista on pyritty nostamaan mah-
dollisimman tasapuolisesti aina niin enemmistön näkökanta kuin poikkeavat 
huomiot tai mielipiteetkin. Vasta toisessa vaiheessa, joka menee vielä 
enemmän subjektiivisen tulkinnan puolelle, on tehty tutkimuksen kannalta 
vain merkittävimpien huomioiden esiin nostot. 
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4 Analyysi
Tässä luvussa esitellään haastattelun tuloksia. Vaiheessa I (4.1) käydään 
muotoiluopettajien vastauksia läpi haastattelun teemojen mukaisesti 
fenomenografisella lähestymistavalla. Vaiheessa II (4.2) nostetaan esiin 
tutkimuskysymysten kannalta merkittävimpiä havaintoja ja tarkastellaan 
diskurssianalyysin kautta esiin nousseita analyyttisia teemoja.

Ennen muotoiluopettajien varsinaisiin vastauksiin menemistä on olennais-
ta avata hieman haastateltavien taustoja. Kuten luvussa Oppiminen (2.4) 
todetaan, kehitymme sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ympäristömme 
kanssa, minkä myötä mieliimme muodostuu eritasoisia käsityksiä (3.1). 
Jotta käsitysten tasoa on mahdollista tulkita mahdollisimman hyvin, on 
tarpeen ymmärtää sitä kulttuurista ja ammatillista taustaa, jonka kautta 
haastateltavat henkilöt tulkitsevat maailmaa.

Kohderyhmän taustoja

Koulutustaustoiltaa muotoiluopettajat olivat suhteellisen homogeenisia, 
sillä kolmella neljäsosalla (6/8 vastaajasta) oli maisteritutkinto muotoilusta, 
kaksi muotoiluopettajaa oli vielä korkeammin kouluttautuneita ja kaikki 
(8) olivat opiskelleet tutkintonsa Suomessa. Yhtä lukuunottamatta kaikilla 
(7) heistä oli   työkokemusta muotoilun alalta (viidestä yli kahteenkymme-
neen vuoteen) ja suurin osa (6) kertoi harjoittavansa muotoilijan ammat-
tiaan edelleen opettamisen ohella. Mitä tuli pääasialliseen työkokemuk-
seen, muotoilun opettamisesta kaikilla oli kokemusta 8-20 vuotta. Lähes 
kaikilla (7) muotoiluopettajista oli opetuskokemusta useammasta suoma-
laisesta muotoilukoulusta, joihin lukeutui muun muassa Aalto-yliopisto, 
Lahden muotoiluinstituutti ja Metropolia AMK. Tämä osoittaa miten pieni 
muotoiluopettajien ala on Suomessa. 

Mitä tulee muotoilun opettamiseen ja edellisessä kappaleessa esitettyyn 
työkokemukseen siitä, kaikki paitsi yksi (7) haastateltavista kuvasi opetta-
misen alkaneen pikkuhiljaa ennen varsinaisia työvuosia satunnaisten ja 
yksittäisten kurssien muodossa, joko jo omien opintojen aikana tai vasta 
valmistumisen jälkeen. Kaksi muotoiluopettajaa kertoi opettamisen olleen 
jo pidemmän aikatähtäimen haave, mutta yli puolet (6) kertoivat ajau-
tuneensa sen pariin eri tavoin. Opettamisen myötä kaikki haastateltavat 
(8) olivat huomanneen opetustyön luonnistuvan, minkä myötä opettami-
nen on lisääntynyt asteittain. Kahden muotoiluopettajan mukaan erityisesti 
huono taloustilanne vaikutti päätökseen lähteä viemään uraa muotoilun 
opettamisen suuntaan.
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Kaikki vastanneista yhtä lukuunottamatta (7) ovat suorittaneet vähintään 
ammattiin vaadittavat pedagogiset opinnot. Tiedusteltaessa, mitä haas-
tateltavat kokivat saaneensa pedagogisista opinnoista useimmat (5) 
mainitsivat sen tuoneen pääasiassa vahvistusta tekemiseen ja siihen, että 
se, mitä on jo aiemmin tehnyt on ollut oikein. Myös käsitteiden oppimi-
nen, pedagoginen yleissivistys sekä reflektio ja käytännön asiat kuten tunti-
suunnitelmien teko ja opetusharjoittelut mainittiin toistuvasti vastauksis-
sa. Kritiikkiä koulutukselle tuli muun muassa kuitenkin sen jäämisestä 
“yläilmoihin” (1) ja yksi muotoiluopettajista mainitsikin opintojensa jääneen 
kesken, sillä ne eivät resonoineet hänessä. Vastauksista välittyi, että peda-
gogisia opintoja ei koettu ratkaisevaksi tekijäksi matkalla muotoiluopetta-
jaksi, vaan ne koettiin ikään kuin “välttämättömäksi vaivaksi” ja loppujen 
lopuksi ihan hyväksi kokemukseksi. Vaikka pedagogisten opintojen hyötyä 
kyseenalaistettiin monissa vastauksissa, osa (3) vastanneista antoi kiitosta 
nimenomaan käytännön harjoituksista ja harjoitteluista. 

Kysyttäessä miltä muotoilijan ja muotoiluopettajan ammatin yhdistämi-
nen tuntuu osa (3) vastasi sen tuntuvan luontevalta, mutta samassa 
määrässä vastauksia (3) tuotiin myös esiin haastavuus esimerkiksi ajal-
lisesti harjoittaa kumpaakin ammattia ja ylläpitää varsinaista muotoilun 
substanssiosaamista. Tiedusteltaessa, minkä opettajat kokivat ruokkivan 
heidän opettajuuttaan vastaukset jakaantuivat selvästi niin että puolet (4) 
koki sen olevan lähtöisin oppilaista ja heidän edistymisen seuraamisesta, 
kaksi nimesi vuorovaikutuksen opettajakollegoiden kanssa ja loput kaksi 
kertoivat saavansa inspiraatiota itse muotoilun substanssista. 
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4.1 Vaihe I 

4.1.1 Kestävän kehityksen käsittäminen

Kestävä kehitys arjessa

Ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin, miten kestävä kehitys esiintyy 
haastateltavien arjessa. Ajatuksena oli lähteä kestävän kehityksen käsi-
tyksen kartoitukseen mahdollisimman helposti lähestyttävällä kulmalla ja 
tasolla. Näin vastaajien oli mahdollista ikään kuin asteittain lähestyä tee-
maa ja syventyä siihen. Tarkoituksena ei niinkään ollut tutkia kuinka puri-
taanisesti vastaajat elävät, vaan nimenomaan kuinka tiedostavia he ovat 
aiheen kaikenkattavuudesta.

Vastauksissaan kaikki muotoiluopettajat kuvasivat eri tavoin arjen kulu-
tusvalintojaan, jotka liittyivät pääasiassa resurssiviisauden teemoihin kuten 
syömiseen (5), liikkumisen ratkaisuihin (5), energiavalintoihin (4), kierrätyk-
seen (3) ja fiksuun kuluttamiseen (3). Kiinnostavaa oli myös, että kaksi 
haastateltavista toi esiin myös näkemyksiään sosiaalisesta kestävyydestä 
arjessa ja yksi muotoiluopettaja käsitteli vielä sen lisäksi ekonomisen kes-
tävyyden puolia. Puolet (4) haastateltavista mainitsi ristiriidan tai paradok-
sin sen suhteen, että on mahdotonta elää koskaan täysin kestävän kehi-
tyksen mukaisesti tai ylipäätään tietää, mitä sen kaltainen elämä edes olisi.

Seuraavassa kysymyksessä kysyttiin kuinka paljon haastateltavat miettivät 
kestävää kehitystä arjessaan. Tähän yli puolet (5) vastasi kyseisen ilmiön 
olevan päivittäin mielessä, varsinkin arkisissa valinnoissa. Siihen erityises-
ti mainittiin vaikuttavan sen hetkiset ilmiöt, kuten juuri kulunut äärim-
mäisen kuuma kesä (2) sekä Yhdysvaltojen poliittinen meno (3). Jälleen 
kerran useampi (3) haastateltavista toi esiin kuinka haastavaa on tehdä 
kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja vaikka tiedostaisi, mitä ne ovat niin 
yksilöiden kuin päättäjienkin tasolla.

Aiheen seuraaminen ja oppiminen

Kysyttäessä seuraavatko haastateltavat kestävään kehitykseen liittyviä ai-
heita jostain lähteistä kolme vastasi, etteivät seuraa aihetta erityisesti, mut-
ta saattaa silmäillä, jos aiheesta tulee jotain vastaan mediassa. Sama määrä 
(3) vastaajista mainitsi kuulevansa aiheesta jatkuvasti ystäviltään tai työka-
vereiltaan, joiden ammattillinen osaaminen liittyy jollain lailla kestävään 
kehitykseen. Yllättäen kaksi (2) muotoiluopettaja mainitsi kuulevansa op-
pilailtaan uusimmat asiat, sillä nykypäivän opiskelijat ovat heidän mukaan-
sa hyvin tiedostavia ja tietäviä. Ainoastaan yksi muotoiluopettaja luetteli 
useampia kanavia joista hän seuraa nimenomaan kestävään kehitykseen 
liittyviä aiheita ja kertoi vielä syventävänsä tietämystään mikäli vastaan tu-
lee kiinnostavia ilmiöitä tai asioita.
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Kestävän kehityksen määrittely

Pyydettäessä haastateltavilta ytimekästä kiteytystä siitä, mitä kestävä ke-
hitys on, yli puolet (6) vastaajista kiteytti sen pelkästään resurssiviisaan 
elämäntavan ja kiertotalouden mukaisesti. Tämä kysymys selvästi haas-
toi muotoiluopettajia enemmän kuin mikään aikaisempi kysymys. Aino-
astaan yksi haastateltava nosti esiin ekologisuuden lisäksi sosiaalisen kes-
tävyyden, mutta kukaan ei maininnut kestävyyden ekonomista puolta.

4.1.2 Kestävä kehitys muotoilussa

Tarkasteltaessa  kestävän kehityksen ja muotoilun suhdetta toisiinsa,  yli 
puolet (6) vastasi kestävän kehityksen liittyvän suoraan ja olennaisesti 
muotoiluun. Vastauksissa kuitenkin korostui selkeimmin perinteinen tuo-
temuotoilu, ja sitä myöten näkemykset keskittyivät merkittävimmin 
ekologisen kestävyyden puolelle. Kahden haastateltavan vastauksissa oli 
myös huomioitu kestävän kehityksen sosiaalinen ja kulttuurinen puoli, 
mutta vain toinen vastaajista sanoitti sen edellä mainituilla termeillä.

Ensimmäistä kertaa puolet vastaajista mainitsi myös muotoilun alan liit-
tyvän keskeisesti liiketoiminnan realiteetteihin. Nämä vastaukset liikkuivat 
selvästi ekonomisen kestävyyden alueella, mutta kukaan vastaajista ei sa-
noittanut sitä niin tai käyttänyt muita ekonomisen kestävyyden termejä. 
Vastauksissa toistui myös kriittinen pohdinta siitä, kuinka paljon muotoilijan 
työtä määrittää aina asiakkaana tai työnantajana toimivan yrityksen arvot 
ja liiketoiminnan realiteetit. Myös yritysten motiivit viherpesuun nousivat 
esille kahdessa vastauksessa.

Mielenkiintoisina huomioina jälleen kaksi opettajaa, edellisten (kohdas-
sa 4.1.1) lisäksi, mainitsi myös, kuinka nykypäivän oppilaat ovat yleisesti 
jo paljon tiedostavampia kuin aiemmin. Kaksi muotoiluopettajaa kritisoi 
myös suoraan kestävän kehityksen tai enemmänkin ekologisuuden 
ilmentämistä Habitaressa eli huonekalu-, sisustus- ja designmessuilla, joka-
vuotisen Trashdesign-osaston muodossa. 

Muotoilijan vaikutusmahdollisuudet

Lähes kaikki (7) muotoiluopettajista kokivat ristiriitaisesti, että monesta 
asiasta, tilanteesta ja näkökulmasta riippuen muotoilijalla sekä on että ei 
ole vaikutusmahdollisuuksia kestävän kehityksen mukaisen suunnitteluun. 
Vastauksissa esiintyi huomioita siitä, kuinka muotoilija on yleensä vain yksi 
tiimin jäsen ja koneiston osa. Näin ollen myös suunnittelutyö on täynnä 
kompromisseja, joita ohjaa kaikkein merkittävimmin yrityksen johdon ja 
yrityksen arvot.
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Toisaalta kolme muotoiluopettajaa myös painotti, että itse asiassa ekologinen 
kestävyys ja taloudellinen kestävyys kulkevat käsi kädessä. Näin ollen hyvin 
suunniteltu tuote on silloin sekä ekologisempi, että taloudellisempi.  On 
kuitenkin huomioitava, että ekologisuus yleensä tulee ikään kuin “kaupan 
päälle” sen sijaan, että se olisi määrittelevä lähtökohta muotoilussa. 
Muotoilijoiden rajattuun vaikutusmahdollisuuteen yritysten strategioihin 
ja arvoihin liittyen kaksi muotoiluopettajaa nostikin kuluttajien ja kysynnän 
merkityksen tarjonnan ohjaamiseen ekologisempaan suuntaan. 

Kahden muotoiluopettajan reflektoinnit myös kuvastivat hyvin vastakkai-
sia näkemyksiä muotoilijan vastuuseen kestävän kehityksen sanansaat-
tajana. Kumpikin opettajista korosti muotoilijan oman etiikan ja moraalin 
merkitystä ammatin harjoittamisessa. Ensimmäinen muotoiluopettaja 
kyseenalaisti painolastin, joka tuntuu sälyttyvän tai sälytettävän muotoil-
ijoiden harteille. Toinen muotoiluopettaja korosti muotoilijan rooliin kuu-
luvan erityisesti oleminen totuuden ja ekologisuuden äänitorvena. Tämän 
hän perusteli pohjautuvan siihen, että millään muulla henkilöllä organi-
saatioissa ei ole yhtä laaja-alaista osaamista ja näkemystä kokonai-
suudesta. Toisaalta yksi muotoiluopettajista käsitteli ilmiötä vielä hieman 
eri näkökulmasta. Hänen mukaansa muotoilijoilla ei niinkään henkilönä 
ole valtaa vaikuttaa, vaan vaikuttavuus tulee vasta muotoilijoiden teke-
mien innovaatioiden kautta itse muotoilussa.

4.1.3 Muotoilun opettaminen

Kuusi muotoiluopettajaa jakoi näkemyksen siitä miten muotoilun oppimi-
nen on oppimista ajattelemaan, muotoilijan näkemyksen rakentumista ja 
vision syntyä. Puolet heistä (3) nostivat myös esiin prosessien oppimisen 
tärkeyden sekä oppimisen haltuunottamaan laajan määrään erilaisia 
työkaluja. Tämän lisäksi kaksi muotoiluopettajaa erityisesti korosti muotoilu-
opintojen olevan oppimaan oppimista prosessien ja työkalujen ja muotoilijan 
identiteetin lisäksi. Toinen heistä nosti esiin kirjaimellisesti, kuinka oppimi-
nen onkin kulttuurin siirtymistä.

Yksi vastaajista korosti muotoilijan ajattelumaailman oppimisen tärkeyttä 
nykypäivänä ammattikentän laajentuessa ja muuttuessa nopeasti. Hän 
myös ainoana vastaajista nosti esiin kriittisyyden tärkeyden sekä tuoreiden 
näkökulmien omaamisen ja kestävän kehityksen mukaisen työskentelyn 
osaamisen. Toinen muotoiluopettajista kritisoi alalla vallitsevaa mielikuvaa 
muotoilusta taiteellisena ja alipalkattuna elämäntapana. Hänen mukaansa 
ammattia on mahdollista harjoittaa asiantuntijatehtävänä hyvin toimeen-
tullen.

Näkemyksiä alemman korkeakoulutason tutkinnon pituuden (3-4 vuotta) 
riittävyydestä tuli sekä puolesta, että vastaan. Toisaalta yliopistoissa alempi ja 
ylempi korkeakoulututkinto on suoraan kytketty toisiinsa ja opiskelu jatkuu 
saumattomasti, mutta erityisesti ammattikorkeakoulun puolella suurin 
osa opiskelijoista jatkaa suoraan työelämään tutkinnon jälkeen. Tämä on 
nähtävissä Ornamon selvityksessä, jonka mukaan 42,4% muotolijoista har-
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joittaa ammattiaan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneina (Lith 
2017, 10). Kolme muotoiluopettajaa koki ainakin neljän vuoden pituuden 
riittävän ammatin opiskeluun, varsinkin jos opinnot sisältävät harjoittelua. 
Puolet (4) muotoiluopettajista sen sijaan kyseenalaisti tutkinnon ajallisen 
riittävyyden suhteessa siihen, millä tasolla osaamisen pitäisi ammattilaisella 
olla.

4.1.4 Kestävä kehitys muotoilun opetuksessa

Muotoilun opetukseen liittyvien yhtenäisten ja toisiaan tukevien näkemys-
ten jälkeen muotoiluopettajien näkemykset tavoista ja keinoista kestävän 
kehityksen opettamiseen hajaantuivat käytännössä täysin. Neljä muotoi-
luopettajaa nosti esiin keskustelun olennaisen keinona kestävän kehityk-
sen tiedonsiirtoa. Jokaisella heistä oli kuitenkin erilainen näkemys siitä. 
Yksi vastanneista totesi, että keskustelulla on oleellinen rooli tässä teemas-
sa kuten kaikessa muussakin päätöksenteossa. Hän myös nosti esiin 
opettajien omien työtapojen reflektoinnin tärkeyden. Toinen vastanneista 
korosti, miten opettajilla kestävä kehitys on kaiken ytimessä ja kuinka siitä 
puhutaan opettajien kesken. Kolmas muotoiluopettaja taas kritisoi sitä, 
ettei kaikilla opettajilla ei ole hänen mukaansa “oikeaa näkemystä” kes-
tävästä kehityksestä ja paikoittaista puheen puutetta opettajien kesken. 
Neljäs opettaja antoi geneerisen vastauksen, sillä hän olisi halunnut sivuut-
taa selvästi kokonaan kysymykseen vastaamisen. Toisaalta hän pohti, kuin-
ka nykyiset oppilaat jopa tietävät opettajia paremmin kestävän kehityksen 
asioista ja ovat todennäköisesti tyytymättömiä opetukseen tasoon tämän 
asian suhteen. 

Kolme muotoiluopettajaa vastasi, että kestävän kehityksen opettaminen 
tulisi integroida tai on integroitu eri kursseihin yhden kurssin sijaan.  Kaksi 
muotoiluopettajista myös nosti esiin erilaiset ecoauditointityökalut 
ja applikaatiot apuna kestävän kehityksen mukaisessa suunnittelussa ja 
tietoisuuden kasvattamisessa.  Kiinnostava ilmiö oli kuinka toinen opetta-
jista, joka kannatti haastattelun alussa opintojen integrointia vaihtoi mie-
lipidettään loppua kohden. Kyseinen opettaja oli jopa korostanut kuinka 
vaikeaa on lisätä mitään uutta kurssia opetussuunnitelmaan, mutta lopuk-
si päätyi vastauksessaan toisiin aatoksiin. Opettajan pohdinnassa jaetun 
ymmärtämisen ja näkemyksen varmistamiseksi olisi tärkeää, että kaikki 
opiskelijat kävisivät sittenkin pakollisen kestävän kehityksen kurssin ja sen 
lisäksi se olisi sisällytetty muihin opintoihin. Lisäksi yksi muotoiluopetta-
ja nosti esiin näkemyksessään oman toiminnan ja mallina olon tärkeyden. 
Hän ei niinkään mennyt puheessaan kursseihin tai opettajien väliseen 
vuorovaikutukseen, vaan nimenomaan oman käytöksen merkitykseen 
kestävän kehityksen arvojen siirtymisessä.

Kolme muotoiluopettajaa antoivat myös erilaista kritiikkiä kestävän kehi-
tyksen opetukseen liittyen. Yksi heistä nosti myös esiin Aalto-yliopiston 
Creative Sustainability -maisterilinjan. Hänen päällimmäisimpänä pohdin-
tanaan oli, minne varsinkin suoraan Aalto-yliopistossa kandista jatkavat 
muotoilijat, joilla ei ole ammatillista osaamista eli työkokemusta, tulevat 
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työllistymään. Toinen opettajista nosti esiin mielipiteensä siitä kuinka kes-
tävän kehityksen piireissä pitäisi säilyttää terve kriittisyys ja joustavuus. 
Hän korosti, ettäjonkin asian muuttuessa uskonnonkaltaiseksi kyseenalais-
tamattomaksi asiaksi ollaan vaarallisilla vesillä.

Kolmannen muotoiluopettajan kritiikki sen sijaan kohdistui opiskelijoiden 
suuntaan, varsinkin koulun hakutilanteessa. Hänen mukaansa vastaan 
tulee nykyään todella kriittisiä ihmisiä, jotka kokevat fyysisten tuotteiden 
luomisen tuskaa. Tähän liittyen opettaja kyseenalaisti, onko muotoilu sil-
loin kyseisille opiskelijoille oikea ala. Opettaja nosti kuitenkin lopuksi esiin, 
kuinka muotoilijat voivat nimenomaan lähestyä olemassa olevia ongelmia 
ratkaisukeskeisesti löytäen uusia kestävämpiä toimintatapoja, kuten esi-
merkiksi palvelumuotoilussa monesti tehdään.

Vielä tiedusteltaessa muotoiluopettajilta kestävän kehityksen näkymistä 
koulujen strategiassa lähes kaikki (7) kertoi sen näkyvän siellä  jotenkin. 
Toisaalta suurin osa edelliseen myönteisesti vastanneista (6) kyseenalais-
ti strategioihin kirjoitettujen sanojen ja ilmaisujen painoarvon ja toteu-
tumisen epäillen kyseessä olevan vain ajankohtaisesti pakollista sanan-
helinää. Ainoastaan kaksi vastanneista taas määritteli tarkemmin, missä 
muodossa kestävän kehityksen mukaista strategiaa toteutetaan koulussa. 
Ensimmäisen vastanneen  mukaan tämä on huomioitu niin tutkimusra-
hoituksissa kuin koulun rekrytoinneissakin. Toisen vastaajan mukaan se on 
kirjattu kaikkeen hanketyöskentelyyn melkein keskeisimpänä teemana, 
mutta hänkin kyseenalaisti lopuksi, kuinka vakaa pohja strategian jalkaut-
tamisella kuitenkaan on.

4.1.5 Muotoilun tulevaisuus

Viimeinen osio muotoiluopettajien haastattelussa sisälsi muutaman kysy-
myksen liittyen muotoilun alan kehitykseen ja tulevaisuuden suuntaan. 
Tämän teeman tarkoituksena oli katsoa, kuinka paljon kestävä kehitys 
mahdollisesti esiintyisi siellä vai olisiko esimerkiksi joku muu tulevai-
suuden trendi sitä näkyvämpi.

Näkyvimmin vastauksista nousi esiin huoli muotoilualan kehityksestä ja 
muutoksesta, mikä toistui puolessa vastauksista. Aiheeseen liittyi muun 
muassa muotoilu-sanan (myös design) inflaatio, se miten esimerkiksi 
palvelumuotoilua voi nykyään opiskella kuka vain lyhyillä kursseilla ja se 
miten ala jatkaa sisällöllisesti kasvuaan ulottaen lonkeronsa yhä pidem-
mälle eri suuntiin hämärtäen samalla muotoilun rajoja.

Toinen vahvasti toistunut ilmiö, joka nousi esiin puolissa vastauksista, oli 
digitalisaatio. Siihen liittyen korostettiin kuinka aineeton suunnittelu tulee 
kasvamaan virtuaalitodellisuuksien tarjotessa täysin uusia mahdollisuuk-
sia niin sen suunnittelun suhteen kuin siellä työskentelyynkin. Yksi vastan-
neista opettajista toi esiin myös sen, miten muotoilu on aina ollut oleel-
lisesti lähellä teknologioita ja niiden kehitystä. Se on syntynyt ja jalostunut 
sitä myöten siksi, mitä se on tänäpäivänä. Kahden muotoiluopettajan 
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vastauksessa korostui globaalin yhteistyön tärkeys sekä globaalin jaetun 
ymmärryksen saavuttaminen hyvästä elämästä. Ainoastaan yksi mainitsi 
ympäristöasioiden nousevan vielä enemmän keskiöön tulevaisuudessa. 

Kysyttäessä miten opettajat näkevät heillä olevan vaikutusmahdollisuuk-
sia alan tulevaisuuden suhteen. Suurin osa (6) koki omalla työllään ja teke-
misellään olevan enemmän tai vähemmän merkitystä. Omat vaikutusmah-
dollisuudet koettiin toteutuvat niin opetussisältöihin vaikuttamisen kuin 
paremman opettamisen kautta. Nuoret opiskelijat koettiin inspiroivina ja 
vuorovaikutus heidän kanssa erittäin tärkeänä ja hedelmällisenä.

Viimeisenä kysymyksenä opettajia heräteltiin maalailemaan yhdellä lau-
seella, millainen olisi tulevaisuuden muotoilija. Muotoilija nähtiin muotoi-
luopettajien keskuudessa pitkälti sellaisena kuin ammatti on tänä päivänä. 
Tämä näkemys toistui puolissa vastauksista, mutta lopuissa tulevaisuuden 
muotoilijaa kuvattiin joko futuristisemmin (2) tai ehkä jopa takaisin men-
neeseen haikaillen (1).
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4.2 Vaihe II 
Tässä luvussa perehdytään niihin teemoihin ja havaintoihin, jotka nou-
sivat haastattelutuloksista esiin, ja tarkastellaan minkälaisien diskurssien 
kautta muotoiluopettajat käsittivät ja esittivät näkemyksiään. Kuten 
luvussa 3.2 kuvattiin, diskurssit ovat aina tutkijan muodostamia tulkintoja 
aineistosta, ikään kuin kiteytyksiä ympäröivästä puheen ja tekstin maa-
ilmasta. 

Tarkasteltaessa haastatteluiden vastauksia esiin nousevat analyyttiset 
teemat oli kiteytettävissä viideksi ilmiöksi. Tarkasteltaessa näitä viittä ilmiötä 
vaikutti siltä, että ne ovat ikään kuin saman asian tai isomman ilmiön eri 
puolia, jotka olivat selvästi vuorovaikutuksessa keskenään. Tässä luvussa 
katsotaan jokaista viittä teemaa yksittäin ja niitä kiteyttävää diskurssia, joka 
kantaa tässä tutkimuksessa nimeä kestävän kehityksen narratiivin puute.

4.2.1 Puuttuva narratiivi

Ihmiset tarvitsevat narratiiveja, sillä niiden kautta määrittelemme niin his-
torian kuin senkin, minne olemme matkalla. Narratiivien avulla siirrämme 
tietoa ja kerromme nimenomaan poikkitieteellisiä syy-seuraussuhteita 
(Riessman 1993, 1). Haastateltaessa muotoiluopettajia oli silmiinpistävää 
kuinka selkeitä narratiiveja opettajat toistivat puhuessaan joko itse mu-
otoilusta tai sen opettamisesta. Pelkästään vastausaineistoa tarkastele-
malla oli havaittavaa saman oppilaitoksen opettajien kertomien tarinoiden 
samankaltaisuus. Siirryttäessä toistuvasti muotoilun kentältä kestävään 
kehitykseen yhtenevät näkemykset katosivat ja muotoiluopettajien käsityk-
set poikkesivat merkittävästi toisistaan. Heiltä puuttui se yhteinen tarina, 
tapa nähdä, ymmärtää ja katsoa eteenpäin. 

Seuraavat viisi alalukua kuvaavat tätä yhteisen narratiivin puutetta 
seuraavista näkökulmista: vaihtelevan tasoiset käsitykset kestävästä ke-
hityksestä, kollektiivisen ymmärryksen puute, dialogisen kulttuurin puute 
sekä tuntematon tulevaisuus. Näistä kolme ensimmäistä liittyvät kaikkein 
tiiviimmin toisiinsa ja ne ovat ennemminkin oiretta tämän kollektiivisen 
kertomuksen puuttumisesta. Tuntematon tulevaisuus eroaa edellisistä 
alaluvuista, sillä sen rooli on pikemminkin olla oireen sijaan, osasyyllinen 
narratiivin puutteeseen. Viimeinen alaluku (4.2.6) toisaalta tuo myös ilmi 
yhtenäisen narratiivin puutetta, mutta kuvaa samalla tulevaisuudessa 
siintävää toivoa.
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4.2.2 Vaihtelevat käsitykset kestävästä kehityksestä

Kuten muotoiluopettajien vastauksista (4.1.1 ja 4.1.2) oli havaittavissa, käsi-
tykset kestävästä kehityksestä painoittuivat pääasiassa resurssiviisauteen 
arjessa ja  muotoiluammatin harjoittamisessa. Fenomenografian (katso 3.1) 
kautta tarkasteltaessa käsitysten taso oli selvästi enemmänkin painottunut 
spontaaneihin arkikäsityksiin kuin jalostuneempiin, koulittuihin asian-
tuntijan käsityksiin. Kestävää kehitystä kuvattiin selvästi hyvin primitiivisellä 
ja loogisella tasolla ilman, että tuotiin edes perinteisintä kolmikantamallia 
(ks. 2.2) saati vahvaa kestävyyden mallia tai Agenda 2030:n teemoja. Samaa 
havaintoa tuki myös se, että kestävään kehitykseen liittyvää termistöä ei 
viljellyt yksikään opettajista yhtä lukuun ottamatta. 

“...Tässä kohtaa normaalisti kirjottaisin Wikipediaan. Emmä tie se 
on niinkun mun mielestä.. kestävä kehitys ois jotenkin sellasta.. ta-
vallaan resurssiviisasta elämistä eli niinkun pallon kantokyvyn mu-
kaan…”
“...Toi on tosi vaikee kyllä, en oo koskaan itse asiassa sitä tolleen mi-
ettinyt…”
“Se on sitä, että se mitä me kulutetaan kiertää systeemissä, siitä ei 
synny jätettä. Sitä on kestävä kehitys, sitä on kiertotalous parhaim-
millaan.”
“...Planeetan ja ihmisten kantokyvyn mukaista elämäntapaa. En-
sisijaisesti planeetan (ympäristö) ja toiseksi ihmisten (sosiaalinen, 
kulttuurinen) kantokyvyn mukaista elämäntapaa.”

Toisaalta jokainen muotoiluopettaja antoi ymmärtää välittävänsä kes-
tävästä kehityksestä tavalla tai toisella, ja heistä viisi mainitsikin sen olevan 
mielessä päivittäin. Näihin syihin selvästi vaikutti niin oman jälkikasvun 
olemassaolo kuin vielä merkittävämmin viimeaikaiset tapahtumat maail-
malla niin politiikan kentällä kuin luonnon ääriolosuhteisiin liittyenkin. On 
kuitenkin huomioitavaa, että ihmisille on tyypillistä pyrkiä vastaamaan sen 
mukaan, minkä he tiedostavat olevan toivottu vastaus, mutta käyttäytyä 
silti jopa päinvastoin.

“...meidän kulutustottumukset ja tapamme toimia tässä maailmas-
sa laahaa auttamattomasti perässä sen suhteen miten ne pitäs to-
imia. Me tiedostetaan, me kaikki tiedetään, et näin ei pitäis toimii 
mut silti , me tehdään niin.”

Muotoiluopettajien keskuudessa suhtautuminen tietoon kestävästä ke-
hityksestä ja uuden tiedon hankkimiseen oli yllättävän ja valitettavan 
passiivinen muutamaa opettajaa lukuunottamatta. Sinällään kukaan ei 
ainakaan tunnustanut välttelevänsä aihetta uutisista tai sosiaalisesta me-
diasta, mutta rooli uuden tiedon saamisessa oli erittäin passiivinen. 
Uuden tiedon saaminen oli myös useiden opettajien mukaan ulkoistettu 
joko puolisolle, sukulaiselle, tuttavapiirille tai jopa oppilaille. Ainoastaan 
yksi muotoiluopettajista kertoi aktiivisesti pyrkivänsä sivistämään itseään 
kestävän kehityksen liittyvän osaamisen parantamiseksi.
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“...mulla on lähipiirissä semmonen… xx tiedottaja, joka pitää meitä 
kyllä, pitää meille aina esitelmiä.”
“...en uskoakseni seuraa mitään nimenomaan kestävän kehityk-
sen tietolähdettä, mutta kyllähän siihen liittyvät kirjoitukset yleensä 
vähintään silmäilen.”
“No tottakai, mitä nyt mediassa on ja kyl mä niinkun päivittäin luen 
useempaa sanomalehtee, seuraan uutisii ja tottakai sitten no tulee-
han jossain sosiaaliessa mediassa asiasta informaatiota.”
“...jotenkin itseasiassa tuntuu et muutamii vuosii sitten ehkä, jos 
en väärin muista, neljä viis vuotta sitten tähän havahduttiin niiki 
globaalisti paljon voimakkaammin, mut sen jälkeen täst on tullut 
sellasta jotenkin tavallaan taustakohinaa…”

Kokonaisuudesta poikkeuksena opettajien joukosta erottui kolme yksilöä, 
joiden vastauksista välittyi merkittävä ja kokonaisvaltainen kiinnostus, 
välittäminen ja kestävän kehityksen mukainen toiminta. Samantasoinen 
suhtautuminen vaikutti toteutuvan myös heidän ammatinharjoittami-
sessaan niin opetuksen kuin muotoilunkin kentillä. Henkilöiden tiedon ja 
välittämisen taso kuitenkin kumpusi selvästi henkilökohtaisesta kiinnos-
tuksesta ja ajallisesta panostuksesta aiheeseen perehtymällä. 

Tämä havaittu ilmiö on myös se, mikä kaikkein selvimmin ja suoraan vastaa 
myös ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, eli miten muotoiluopettajat 
käsittävät kestävän kehityksen. Kyseiseen tutkimusotantaan valikoitunei-
den opettajien käsitykset kestävästä kehityksestä olivat vaihtelevan tasoisia 
ja pääsääntöisesti yksipuolisia keskittyen resurssiviisauteen ja ekologisuu-
teen. Vastaavan havainnon opettajien vaihtelevista käsityksistä ilmaston-
muutoksen suhteen on esittänyt myös Cantell (2019) esitellessään kyseisen 
ongelman “pirullisuutta” ja mallinnettua ratkaisuaan ympäristökasvatuk-
seen. Seuraavassa kahdessa kappaleessa perehdytään kahteen ilmiöön, 
joilla on omat roolinsa tämän hetkisessä tilanteessa.

4.2.3 Kollektiivisen ymmärryksen puute

“...tavallaan se käsitys siitä, et mitä kestävä kehitys on, se vaihtelee 
henkilöstä toiseen...niinkun kaikillahan ei ole oikeaa käsitystä siitä.”

Kuten edellisessä alaluvussa kuvattiin, muotoiluopettajilta puuttui kollek-
tiivinen ymmärrys kestävästä kehityksestä, mikä taasen kuului opettajien 
puheesta muotoilun ja opettamisen suhteen. Tähän ilmiöön liittyi myös 
huomio siitä, että lähes poikkeuksetta opettajat olettivat jakavansa ym-
märryksen kestävästä kehityksestä opettajakunnan kesken. Tätä huomio-
ta käsitellään myös seuraavassa alaluvussa vielä hieman eri näkökulmasta. 
Tässä tutkimuksessa jaetun ymmärryksen puutetta lähestytään lyhyesti 
kolmesta tasosta. Nämä tasot ovat kollektiivisen ymmärryksen puuttuessa 
ensimmäiseksi koulun ja muotoiluopettajien väliltä, toiseksi muotoiluopet-
tajien kesken ja viimeiseksi opettajien sekä oppilaiden väliltä. 
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Kuten haastatteluista tuli ilmi ja muotoilukoulujen nettisivuilta (ks. 
Metropolia AMK 2015; Aalto-yliopisto 2019) on nähtävissä, kestävä kehitys 
on kirjattu näkyväksi kouluissa strategisella tasolla. On tietysti toinen asia, 
miten julkikirjatut sanat jalkautetaan konkreettisiksi teoksi. Sekä muotoi-
luopettajien vastauksissa (ks. 4.1.4), että oppilaiden mielipiteisstä (ks. liite 1) 
on havaittavissa kritiikkiä nimenomaan tämän hajanaisesta tai vaillinaises-
ta toteutumisesta opetuksessa. 

“...ei se meille mistään kaadettuna tai pyydettynä tuu..”
“ virallisella tasolla se näkyy. Se mikä siinä on se ongelma on se että 
meidän strategia on lähes samanlaisia strategioita kuin kaikkien yr-
itysten tai kaikkien julkisyhteisöjen eli ne on sellaisia sanoja jotka on 
varmasti ajankohtaisia, muodikkaita ja jotka ei strategiamielessä 
ei niinkun sinällään tarkoita mitään…”
…” kyl sitä ainakin xx:n strategiassa tai visiossa mainitaan, mutta en 
mä osaa nyt niinku sanoa miten se millään tavalla olis jalkautunut 
arkeen, et ei siis mitään tavalla. Mä oon varmaan tyhmä kun mä en 
sitä näe…”
“näkyy, just kattelin jotain uusia strategiakalvoja ja muita. Näkyy 
se silleen laajemminkin, sitä mä en tiedä onks ne kaikki johto ihan 
vilpittömästi sitä mieltä, mutta se on ainakin muodikasta ja ajan-
kohtaista esittää et ollaan kiinnotuneita niistäkin teemoista.”

Kollektiivisen ymmärryksen puute opettajakunnan kesken näkyi jälleen 
ensisijaisesti toisistaan poikkeavina näkemyksinä (ks. 4.1.1 ja 4.1.2) siitä, mitä 
kestävä kehitys on. Mielenkiintoista on, ettei tätä tilannetta sanoittanut ku-
kaan yhtä muotoiluopettajaa lukuun ottamatta (ks. alaluvun ensimmäinen 
ja viimeinen lainaus) eikä suurin osa muotoiluopettajista vaikuttanut ky-
seenalaistavan tilannetta. Muutamaa opettajaa lukuunottamatta koettiin, 
ettei asiasta tarvitse puhua. Tämä sama näkemys jatkui muotoiluopetta-
jien vastauksissa, kun puhuttiin vuorovaikutuksesta opiskelijoiden kanssa. 
Opiskelijoiden mielestä (ks. liite 1) taasen kestävää kehitystä vain sivutaan 
ja siitä puhuminen jää kevyeksi. Vaikka oppilaat selvästi, muotoiluopetta-
jienkin vastauksien (ks. 4.1.1; 4.1.2 sekä 4.1.4) mukaan, ovat nykypäivänä kriit-
tisiä ja tiedostavia, he kaipaavat pragmaattisen muotoiluopetuksen lisäksi 
myös ammatillista narratiivia kestävään kehitykseen (ks. liite 1). 

“...sisällöt joita ei nimenomaan ole osoitettu mihinkään erityiseen 
kurssiin siin on se riski et ne opiskelijat valittaa et yks sun toinen 
viittaa pintapuolisesti kestävään kehitykseen mut kukaan ei puhu 
siitä kunnolla.”

4.2.4 Dialogisen kulttuurin puute

Tässä alaluvussa tarkastellaan, mitä kestävän kehityksen puheen puuttee-
seen mahdollisesti liittyy niin haastattelujen kuin viitekehyksenä käytetyn 
sosiokulttuurisen oppimisnäkökulmankin (2.4.1) kautta. Tässäkin ilmiössä 
on monta tasoa, ja ne on eritelty sen suhteen, keiden välillä dialogia pitäisi 
tapahtua ja miten. 
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Olennaisin huomio on, kuten viitekehyksestä ilmenee (2.4.1), että oppi-
minen tapahtuu kielen ja puheen avulla siinä kulttuurissa, jossa olemme. 
Mikäli kielellistä vuorovaikutusta ei ole, yksilön tiedon rakentuminen eli op-
piminen on suppeampaa ja pelkästään subjektiivista tulkintaa aiemman 
tietopohjan varassa. Myös Ahonen (1994, 118) korostaa, että vuorovaikutus 
asiantuntijan kanssa on se keino, jolla noviisin arkiset ja spontaanit käsityk-
set pääsevät kouliintumaan ja kehittymään. Kestävä kehitys on sinällään 
haastava kompleksinen ja alati muuttuva ilmiö, ja niin on siihen liittyvien 
asioiden oppiminenkin. Kestävä kehitys ei ole pelkästään ulkoa opitta-
va käsiteviidakko tai oikeiden materiaalien oppimista, vaan arvopohjan 
muodostumista. Kuten alaluvussa 2.4.2, jossa käsitellään sitä, onko arvoja 
ylipäätään mahdollista opettaa, todetaan sen oppimisen mahdollisuuden 
syntyvän vuorovaikutuksessa ja kokemuksen kautta. Tähän yhteisen 
arvopohjan mahdollistavaan vuorovaikutukseen kuuluvat sekä puhe että 
käytös. Tätä näkemystä pohti ainoastaan kaksi opettajaa.

“...mistään sellasesta asiasta joka liittyy kuluttamiseen tai siihen että 
on mahdollisuus tehdä oikein tai väärin ei voi, et sä voi opettaa sel-
lasta mitä sä et itte arvosta tai miten sä et toimi itte. Et se oma esi-
merkki on siinä tärkein…” 
“tärkeintähän on se, että ymmärretään se että omilla valinnoilla on
merkitystä, että opitaan tekemään käsien kautta, opitaan se että se 
mitä minä teen...niin se vaikuttaa.”

“...ajattelutavan oppiminen, ehkä pitää puhuu enemmän oppimis-
esta kuin opettamisesta, koska mä en tiedä kuinka tietoisesti me 
pystytään opettamaan tapaa ajatella, et kuinka paljon se on tätä 
kulttuurin siirtymistä tällai varsinaista oppimista…”

Eläessämme keskenämme jakaen ympäristön ja kulttuurin, ihmiset olet-
tavat, että suhteellisen samassa ympäristössä omaamme keskenään sa-
mantapaisia jaettuja käsityksiä tutuista asioista. Tätä välttämätöntä ilmiötä 
kutsutaan intersubjektiivisuudeksi (ks. 3.1), joka mahdollistaa päivittäisen 
vuorovaikutuksen helppouden ja ajan säästämisen johonkin olennaisem-
paan jatkuvan selittämisen sijasta. Raja intersubjektiivisilla ja subjek-
tiivisilla käsitteillä on häilyvä. Näin ollen mikäli näitä olettamuksia ei vä-
lillä tarkisteta tai ne eivät tule vahingossa muuten ilmi, saatamme puhua 
norsuista ja mursuista sekaisin tiedostamatta asiaa. Tähän liittyen on hyvä 
huomioida, että kestävä kehitys terminä on ollut suomen kielessä jo ainakin 
toistakymmentävuotta (TSK 2019). Tämä termin “tuttuus” saattaakin ai-
heuttaa sitä, että termi kuulostaa jo niin tutulta, että sen käsittäminen on 
siirtynyt intersubjektiiviselle tasolle.

“ ...se on ollut niinkun puheissa jo opiskeluajoista. Et sinänsä se, että 
siitä ehkä puhutaan enemmän, mutta se ei ole niinkun, ei oo muut-
tunut se keskustelu…”

Useamman muotoiluopettajan vastauksessa toistui myös toteamus, että 
kestävä kehitys sisältyy automaattisesti hyvään muotoiluun (ks. 2.3.4). Se 
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vaikutti toistuvissa vastauksissa olevan niin itsestään selvää, että se kävi 
perusteluna, miksi kestävästä kehityksestä ei tarvitse puhua oppilaille. Op-
pilaiden vastakkaiset kokemukset puhumattomuudesta (ks. liite 1) kuiten-
kin muistuttavat hyvin siitä, että juuri niistä itsestään selvistäkin asioista 
tulisi puhua ääneen. 

“...se(kestävä kehitys) ei ole asia vaan se on lista niitä asioita, jotka on
kaikessa mukana.”
“...no sehän on siellä sisällä siinä, että tavallaan siinä dna:ssa…”

Toisaalta vaikka kestävä kehitys -termi on ollut suomenkielessä jo aikuisiän 
verran, on paljon siihen liittyvää termistöä, jolla ei ole vakiintuneita tai riit-
tävän laajalle levinneitä suomenkielisiä vastineita (ks. luku 5). Termistön 
puute oli myös havaittavissa muotoiluopettajien haastatteluista. Jälleen 
kerran puhuessa esimerkiksi muotoilusta opettajat käyttivät amma-
tin termistöä sujuvasti, mutta kestävän kehityksen (ja jopa opettamisen 
kohdalla) puheessa toistui arkiset ilmaisut ja kuvailut asioista, joille on 
olemassa myös omat terminsä.

“Tehdään mitä tehdään niin aina siitä aiheutuu ympäristöllekuor-
maa ja silloin pyrkimys siihen, että minimoidaan se ympäristökuor-
ma suhteessa saatuun hyötyyn niin ehkä ois se(kestävä kehitys)” 
“vaikee kysymys tota, kun se ei oo mun tavallaan spesialiteetti niin 
mun tekis mieli vähän pestä käsitä tästä, mut eihän sitä voi, kos-
ka se kuuluu kaikille mä siis kliseinen vastaushan on se, että meillä 
kaikessa se on vähän niinku sisäänrakennettuna semmosena niinku 
tiedostavuutena ja keskusteluna.”

Elämme ajassa, jossa tietoa on enemmän kuin koskaan. Opettaminen 
on muuntunut jo peruskoulussa tämän muutoksen myötä. Enää ei ole 
niin olennaista oppia asioita ulkoa, vaan enemmänkin kriittisesti ym-
märtämään, mikä on tärkeää. Varsinkin aikuiskoulutuksessa oppilaiden ja 
opettajien vuorovaikutuksen tulisi olla dialogista, jolloin opettajan ei tarvitse 
ollakaan se ylin auktoriteetti vaan vuorovaikuttaja. Opettajan tehtäväksi 
jääkin sanoittaa ammatillinen narratiivi, jotta oppilaat voivat kehittyä siinä 
vuorovaikutuksessa ja kulttuurissa ammattiinsa. Yksi haastatelluista opet-
tajista summasi ammatillisen narratiivin ja kestävän kehityksen osuvasti, 
kun taas toisen ääripään narratiivissa kestävän kehityksen rooli muotoilun 
työstä oli ikään kuin ulkoistettu.

“... siinä ymmärretään se kestävän kehityksen muotoilu on ni-
menomaan elämisen muovaamista ja muotoilua ensisijaises-
ti ja sitten vasta esineiden. Et uusien esineiden muotoilulla me ei 
välttämättä luoda sitä kestävämmän kehityksen tulevaisuutta vaan 
uuden elämän muotoilulla kyllä…”
“...tää on taas yks asiantuntijatehtävä ja tätä voi tehdä ihan silleen 
et sä voit mennä aamulla, en sano et menet seitsemäksi, töihin vaan 
yleensä ihan liukuvat työajat, meet töihin sitten kun siltä sopivaksi 
tuntuu, hoidat hommas ja oot siellä edustamassa sitä muotoilun 
näkökulmaa”. 
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“...ja semmosta ahdistusta ja tuskaa siitä et ne ei haluu suunnitella 
jotain tuotteit maailmaan et ne kokee et se on turhaa, niin siin sit 
miettii, että kandee miettii tätä tosi tarkkaan et onks sit ehkä am-
matinvalinta kohdallaan…”

4.2.5 Tuntematon tulevaisuus

Muotoilunalan kehityksen tulevaisuus nousi myös useamman muotoilu-
opettajan haastattelukysymyksistä ja pohdinnoista esiin. Se mikä näistä 
reflektioista teki mielenkiintoista oli epävarmuus siitä, mihin suuntaan 
alan tulisi kehittyä pysyäkseen elinvoimaisena. Kestävän kehityksen sijaan 
heidän puheissaan toistui voimakkaammin digitalisaation ja työn murrok-
sen megatrendit. Muotoiluopettajat myös käsittelivät paljon aineetonta 
muotoilua suhteessa perinteiseen materiaaliseen muotoiluun pohdinnois-
saan. Pitäisikö tämän aineettoman muotoilun pysyä osana perinteistä 
muotoilua ja sen koulutusta vai eriytyä tulevaisuudessa siitä irti? Tai mitä 
ovat ne mahdollisuudet, joita digitalisoituminen ja virtuaalitodellisuus tar-
joavat muotoilijoille? Muotoiluopettajien vastaukset tulevaisuuden mah-
dollisista kehityskuluista ja niihin vaikuttavista voimista olivat samoilla lin-
joilla Ornamon selvityksen sisältämien näkemysten kanssa (Hyrsky 2014, 
34-35). Toistuvia teemoja olivat: virtuaalisuuden lisääntyminen, kansain-
välistyminen sekä kentän laajeneminen alalla ja raja-aitojen kaatuminen 
eri aloilla. Suhtautuminen muotoilun laajenemiseen yhä uusille alueille ja 
ammatteihin herätti pohdintoja muotoiluopettajissa. Mitä tapahtuu, kun 
toiminnan kenttä laajenee tai kun pian kuka tahansa voi palvelumuotoilla 
puolen päivän kurssin jälkeen? Mihin monta vuotta kouluttautuneita am-
mattilaisia silloin enää tarvitaan?

“ mun mielestä tuntuu siltä, että maailma menee ja kaikki muut 
keksii niinkun rahastaa sen meidän osaamisen ja itse asiassa ehkä 
puolikkaalla osaamisella…”
“ Koko ajan vastuullisempaan ja rohkeampaan suuntaan pitäisi 
mennä. Aineettoman suunnittelu on vasta alkutekijöissään (mu-
otoilijan tekemänä), samoin digitalisoituminen. Tämä ei tarkoita 
sitä, että materiaalien muokkaamisen taito olisi väheksyttävää tai 
vähennettävää, mutta silläkin puolella voisi olla enemmän keksin-
nöllisyyttä.”
“...muotoilun tavallaan lonkerot ulottuu koko ajan tavallaan laajem-
malle ja laajemmalle ja laajemmalle, mut samaan aikaan hämärtyy 
tavallaan jossakin määrin niinkun se, et mitä se muotoilu sit oikeesti 
sit on…”

Muotoiluopettajien näkemyksissä korostui myös haastavuus harjoittaa 
opettajan ammattia ja ylläpitää muotoilun substanssin osaamista, mikä 
toisaalta koettiin lähes välttämättömäksi yhdistelmäksi. Vastaava muotoi-
luopettajien kokemus substanssin ylläpidon tärkeydestä ja toisaalta haas-
tavuudesta on myös tunnistettu Ornamon teettämässä selvityksessä 
(Hyrsky 2014, 29). Ajan rajallisuus arjessa yhdistettynä nopeaan teknolo-
gian ja materiaalien kehityseen koettiin haastavaksi ammattie ylläpidos-
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sa. Tähän toisaalta useampi muotoiluopettaja koki saavansa viimeisintä 
tietoa sekä koulun yhteistyökurssien avulla yrityksiltä että oppilailta, joita 
toistuvasti kehuttiin äärimmäisen fiksuiksi ja ajan tasalla oleviksi. Oli myös 
kiinnostavaa kuulla muutamien muotoiluopettajien identifioivan ammat-
ti-identiteettinsä olevan joko  muotoilija tai muotoilun opettaja. Reflektion 
tulos näkyi myös vastanneiden syvällisemmästä kielellisestä ilmaisusta 
vahvemman ammatti-identiteettinsä aihealueen puolelta. 

“...on aika haastavaa tänä päivänä erityisesti kun työelämä on niin 
kovassa murroksessa kaikilla aloilla. Niin sitten sit pitää ittensä tav-
allaan sitä substanssia kehittää koko ajan ja olla ajan tasalla niissä 
asioissa. Se on isoin haaste, nyt ja tulevaisuudessa.”
“...se tieto, taito mikä mulla pitää olla ja siinä mun pitää kouluttaa 
itteeni, että mä pysyn ajan hermolla ja se on tärkeetä ja siihen liittyy 
kaikki valmistamiset ja mallintamiset, mut se on niin siinä ytimessä 
ja sitten omalla esimerkillä ja omalla asenteella, omilla arvoilla ja 
dialogilla niin ne
on ne millä minä pysty vaikuttamaan ja that’s it oikeestaan…”
“...varmaan monessa asiassa onkin niin että opiskelijoilla saattaa 
olla paljon parempi tietämys jostain niinku viimeaikaisesta niinku 
kestävään kehitykseen tai ekologiaan tai johonkin materiaaleihin 
liittyvistä innovaatioista tai asioiden todellisesta jamasta verrattuna 
mitä korkeakoulun sisällä.”

Kuten luvussa 2.3 kerrotaan, muotoilu on aina ollut ajan mukana elävä ja ke-
hittyvä ala. Se on kuin sisäänrakennettu syklinen itseisarvo, jossa ammatti 
luo tulevaisuutta, joka taas edellyttää ammatin muuntumista luodakseen 
jälleen uudestaan tulevaisuutta. Tätä syklisyyttä kuvastaa myös se, miten 
vuonna 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön tilaamassa tutkimuksessa haas-
tatellut ammattilaiset pohtivat aivan vastaavasti, miten muotoilun tulee 
kehittyä, jotta se pysyisi elinvoimaisena ammattina (Aminoff, Hänninen, 
Kämäräinen & Loiske, 47-48). On kuitenkin tunnustettava, että tämänhet-
kinen maailmantilanne asettaa nopeudellaan ja arvaamattomuudellaan 
täysin uuden mittakaavan haasteet ammatilliseen transformaatioon, vaik-
ka jo lähes kymmenen vuotta sitten tehdyssä tutkimuksessa ilmaistiin 
aikaikkunan muutokseen olevan pieni (em. 49).

Kuten aiemmin tutkimuksessa jo huomattiin muotoilusta vaikuttaa olevan 
erilaisia narratiiveja. Muotoilun alan sisäiset muutokset kuitenkin vaikeut-
tavat puuttuvan tarinan rakentamista kestävälle kehitykselle ja mahdollisesti 
näin  varastaa huomion siltä. Muotoilu on ollut kautta olemassaolonsa 
erilaisten, useimmiten fyysisten, materiaalien hyödyntämistä ja käyttöönot-
toa. Viitekehyksen yhteenvedossa (ks. 2.5) todettiin maailman olevan 
muutoksien edessä, tämän myötä on aika modernistisen katsomuksen, 
teollisuuden ja kulutuksen pelastavasta voimasta ,muuttua ja muotoilun 
irtauduttava uudelle polulle. Jo vuonna 2010 tehdyssä tutkimuksessa Ami-
noff ym. toivat esiin muotoilun alan mahdollisuuden muutokseen, mutta 
huomauttivat, ettei koulutuksen koeta olevan ajan ja sen vaatiman muu-
toksen tasalla (em. 49). 
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Kestävän kehityksen narratiivin luomiseen myös vaikuttaa niin moni 
muukin asia muotoilun transformaation lisäksi kuten esimerkiksi kes-
tävyyden paradoksi (ks 2.2.2). Miten kirjoittaa tarinaa, jolle ei tiedetä realis-
tista loppua ja jonka useimmat tarinankulut kuljettavat jopa pelottaville 
poluille?

“...En keksi mitään muuta asiaa, joka olisi jokaisessa meidän
päätöksenteossa mukana. Meillä ei ole aina taloudellisesti mah-
dollisuutta tehdä ratkaisuja, jotka olisivat ympäristön kannalta par-
haita ja siitäkin tulee surulliseksi.”
“...mul on lapsi ja siinä mielessä ehkä miettii millainen tulevaisuus 
niillä on, mut ei se oo mikään semmonen et yöunii sen takii men-
ettäisin. Se niinkun on kyl musta ihmiskunta niinkun tiedostaa ain-
akin tieteellisellä tasolla ja niinku keskimäärin, että kusessa ollaan ja 
jotain pitäis tehdä…”

4.2.6 Inspiroituminen nuorista 

Siitä huolimatta, että suurin osa haastatelluista muotoiluopettajista kertoi 
ikään kuin ajautuneensa opettamisen pariin, on vaikuttavaa, kuinka suuri 
välittäminen ja inspiroituminen nuorista heidän puheestaan välittyi. Op-
pilaat olivat monelle se opettamista ruokkiva ja inspiroiva tekijä (ks. luku 4).  
Useampi opettaja myös nosti useammassa kohdassa esiin, kuinka nyky-
päivän opiskelijoissa on tapahtunut merkittävä muutos 2-5 vuoden sisällä 
kriittisyyden ja tiedostavuuden suhteen (ks. 4.1.1; 4.1.2 & 4.1.4). Olisikin kiin-
nostavaa tarkastella, mitkä tekijät ja diskurssit ovat vaikuttanut opiskeli-
joihin tämän muutoksen aikana. Nuorten on nähty aktivoituvan erityisesti 
ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa aivan viime aikoina: esimerk-
kejä on lukuisia aina Suomen valtion kestävän kehityksen toimikunnan pe-
rustamasta Nuorten Agenda 2030:sta (ks. 2019) Nobel-ehdokkaaksi valit-
tuun Greta Thunbergiin (Carrington 2019), joka on saanut ihmiset ympäri 
maailma kaduille osoittamaan huolta tulevaisuudesta.

“...Opiskelijat ovat yksi tärkeä tiedonlähde, kun keke on puheena 
kursseilla ja opinnäytteissä...erittäin valveutunutta ja motivoitunut-
ta porukkaa. Eitietenkään kaikki mutta minusta hyvin suuri osa.”
“...nyt iso muutos on tapahtunut oikeestaan parin vuoden sisällä, 
että ei niinkään tossa tilaajan puolella tai täälllä aikuisten puolel-
la elikkä meidän puolella jotka on työelämässä, mutta nuorten 
puolella….sanotaanko siinä 13-20-vuotiaat. Niin nepä on ruvennut ot-
tamaan ihan eri tavalla langalle ton homman...ja oikeestaan mun 
ei edes tarvii hirveesti keskustella heille miks näitä valintoja kan-
nattaa tehdä vaan ne on jo ottanut selvää...he on ratkaisemassa 
tällä hetkellä maailman ongelmia, he on ratkaisemassa omaa tule-
vaisuuttaan...”
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Muun muassa opiskelijoiden kestävän kehityksen tietämyksen tasosta oltiin 
paikoin jopa niin vaikuttuneita ja vakuuttuneita, että opettajat kokivat op-
pivansa oppilailta juuri viimeisimpiä tietoja (ks 4.1.1). Tämä oli mielenkiin-
toinen havainto, joka on mahdollisesti yhdistettävissä siihen, että oppilaat 
kokivat (liite 1) etteivät he saaneet opetuksesta kaipaamaansa viimeisintä 
tietoa kestävän kehityksen suhteen. Heidän mielestä myös aiheen käsitte-
ly jää useasti pinnalliseksi ja vaihtelee kurssista toiseen. On myös tärkeää 
pohtia, kuinka paljon tässä luvussa (4) kuvailtu kestävän kehityksen nar-
ratiivin puute sekä siitä johtuvat puutteet näkemyksissä ja keskustelussa 
vaikuttavat oppilaiden kokemukseen opetuksesta. 

Huolimatta havaittavista kestävän kehityksen jaetun näkemyksen puut-
teista, muotoiluopettajien ihailu ja luottamus nuoria kohtaan välittyi kaikis-
ta haastatteluista. Samalla opettajien ammattiylpeys, usko oman työn vai-
kutuksesta nuoriin ja sen merkityksellisyydestä tulevaisuuden suhteen oli 
näkyvää (ks. 4.1.5). 
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5 Johtopäätökset
Tässä kappaleessa palaamme takaisin tutkimuskysymysten pariin sekä 
tutkimuksen löydöksiin, jotka nousivat esiin haastettelujen sekä analyysin 
teemojen kautta.

Kuten alussa nostettiin esiin, opettajat ovat yleisesti avaintekijöitä kestävän 
kehityksen arvojen välittämisessä oppilaille ja keskustelun ylläpitämisessä 
heidän kanssaan. Koska kestävä kehitys ei ole vain lista opittavia asioita 
vaan kokoelma arvoja, joiden kautta kaikki tekeminen ja ajattelu määrittyy, 
opettajien ohjaaminen kestävän kehityksen arvojen ja jaetun näkemyk-
sen äärelle on äärimmäisen tärkeää. (Howard 2012, 149–151). Edellä olevista 
seikoista nousi tutkimuksen kysymyksiksi seuraavat kohdat: Tämän takia 
tutkimuskysymyksiksi valittiin:

1. Miten muotoiluopettajat käsittävät kestävän kehityksen?

2. Miten kestävä kehitys ilmenee muotoiluopetuksessa?

Kiteytetty vastaus ensimmäiseen tutkimuskysymykseen on, että muotoi-
luopettajien käsitykset kestävästä kehityksestä ovat vaihtelevia sekä tietous 
opettajakohtaisesti hyvinkin eritasoista (ks. 4.1.1; 4.2.2). Tutkimuksessa 
havaittiin, että sen sijaan, että tutkittavana olisi ilmiö ja sen käsittäminen, 
tutkittavana olikin pikemmin sen puuttuminen. Muotoiluopettajat käsit-
telivät kestävää kehitystä pääasiassa ekologisuuden sekä resurssivii-
sauden kautta niin yksityiselämässään, muotoilussa kuin sen opettamisessa. 
Merkittävintä olikin, että opettajien kesken puuttui jaettu käsitys siitä, mitä 
ilmiöllä edes tarkoitetaan. Kestävä kehitys näyttää päätyneen intersubjek-
tiiviseksi käsitteeksi, jonka määrittämiseen ei koeta tarvetta (ks. 3.1.1). 

Toisen kysymyksen vastauksessa on huomioitava useampia tekijöitä: tut-
kimuksen taustalla oli opiskelijoiden kokemuksia siitä, ettei kestävä kehitys 
välittynyt  ja näkynyt tarpeeksi  opetuksessa. Tämä ilmeni haastatteluis-
sa niin muutaman opettajan omana reflektiona kuin muotoiluopettajien 
suppeassa sanallisessa ulosannissa. Oli helppoa huomata, kuinka paljon 
monipuolisempaa ja syvempää opettajien puhe oli esimerkiksi muotoilus-
ta tai sen opettamisesta. Näin ollen vastatakseen toiseen tutkimuskysy-
mykseen on todettava, että kestävä kehitys ilmenee ja välittyy opetukses-
ta yhtä pinnallisesti ja vaihtelevasti kuin opettajien käsityksistäkin. Tämän 
kysymyksen suhteen myös koulujen toimet vaikuttivat riittämättömiltä. 
Vaikka kestävä kehitys on kirjattu yleisesti strategioihin (ks. Aalto-yliopisto 
2019a; Metropolia AMK 2015), opetussuunnitelmissa (ks. Aalto-yliopisto 2017; 
Metropolia AMK 2014) se on useimmiten jätetty hyvinmyleiselle tasolle.

Tutkimuksen tarkoitus oli kartoittaa lähtötilannetta sen suhteen, mitä 
muotoilunopetuksen kentällä tapahtuu. Vaikka tutkimuksen otanta oli 
suhteellisen pieni, on huomioitava, että muotoiluopettajien käsitysten 
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vaikutus on laajempi heidän opettaessaan useammassa oppilaitoksessa. 
Tuloksien merkitys ei kuitenkaan ole ollut yksittäisten opettajien arvojen, 
tietämyksen tai tietämättömyyden arvioinnilla. Tärkeää onkin kääntää 
huomio muotoilukouluihin ja kysyä minkälaisia muutoksia olosuhteissa, 
sisäisessä vuorovaikutuksessa ja sosiaalisessa kulttuurissa olisi kannat-
tavaa tukea tulevaisuudessa. Kysymys onkin, miten opettajien tietämys 
kestävästä kehityksestä on muutettavissa välittämiseksi ja sitä kautta välit-
tyen  opiskelijoille.

Tulevaisuuden kannalta merkittävin löytö nousi etsittäessä vastauksia 
tutkimuskysymyksiin diskurssianalyysin avulla (ks. 4.2.1). Haastatteluista 
nousseita ilmiötä ja pienempiä diskursseja analysoitaessa oli havaittavis-
sa yhteinen isompi ja määrittävämpi diskurssi nimeltään kestävän kehi-
tyksen puuttuva narratiivi. Tämä vaikutti olevan kaikkia esiin nousseita 
ilmiötä määrittävä tekijä. Tutkimuksen löydöstä tukee myös Siirilän ym. 
(2018, 39-40; 53) näkemykset siitä, kuinka tämän hetkisen metanarratiivin 
muutos on avain kohti kestävämpää tulevaisuutta. Vallitsevan narratiivin 
muuntamiseksi kestävämmäksi tulisi niin koulujärjestelmää, kuin peda-
gogista ajattelua kehittää (em. 54). Kouluissa tulee ajankohtaiseksi myös 
kyseenalaistaa ylipäätään koulujärjestelmän asema ja merkitys, kun läh-
detään luomaan uutta tulevaisuuden narratiivia (Kyllönen 2019, 332–333). 

Sekä tämän tutkimuksen löydön pohjalta, että tulosta tukevien lähteiden 
pohjalta olisikin kiinnostavaa tutkia lisää, miten rakentaa uutta kes-
tävämpään tulevaisuuteen tähtäävää narratiivia. 

5.1 Tarinoilla tulevaisuuteen
Tutkimuksessa on ollut alusta asti tärkeää, että työstä ei tule minkään-
laista koulujen välistä vertailua eikä arvotusta. Sama periaate päti myös 
haastateltavien opettajien kohdalla: kiinnostavinta ei ole etsiä tai osoittaa 
pelkästään virheitä tai osaamattomuutta, vaan kartoittaa ja ymmärtää ti-
lannetta niin, että siitä saa jotain eteenpäin vietävää. Tämän takia puut-
tuvan narratiivin löytäminen olikin kaikkein kiinnostavin havainto tut-
kimuksessa. Se on jotain, mitä pitäisi tulevaisuudessa lähteä tutkimaan ja 
kehittämään .  Avain kollektiivisen narratiivin luomiseen löytyy yhdessä te-
kemällä, rakentavalla dialogilla. 

Kuten alaluvussa 4.2.4 puhutaan dialogisuuden tarpeesta, tulee huomi-
oida, ettei dialogisuus ole synnynnäinen taito. Sitä ei juurikaan opeteta, 
jolloin on ymmärrettävää, ettei dialogista keskustelua tapahdu riittävästi  
ylipäätään yhteiskunnassamme. Perinteisessä dialogissa on tarkoitukse-
na päästä lopulta yhteisymmärrykseen, mikä ei esimerkiksi kestävän ke-
hityksen suhteen ole mahdollista, eikä edes tarpeellista. Tämän takia esi-
merkiksi Sitran lanseeraama Erätauko (ks. Sitra 2017) on kiinnostava uuden 
dialogin muoto, jossa tarkoitus on tukea tahoja keskustelussa mahdollis-
taen syvempää ymmärrystä ja tasavertaisempaa kohtaamista. Tämän tut-
kimuksen kirjoittamisen aikana myös Metropolia on julkaissut muutos-
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johtamista käsittelevän teoksen (Unkari-Virtanen & Rahmel 2019), jossa 
esitetään dialogisuus avaimena muutokseen (em. 45–55). Kiinnostavaa on, 
että dialogisuus on tunnistettu ja tunnustettu hyödylliseksi välineeksi kou-
lun sisäisessä narratiivin luomisessa. 

5.2 Sanoitettu tieto
Kieli on avain niin yksilön kuin yhteisön kehitykseen, tietoon ja tarinoi-
hin (ks. 2.4). Tästä syystä tutkimuksen kirjoittaminen suomeksi vaikutti 
välttämättömältä. Vahvistusta näkemykseen tuli pian myös haastatteluis-
ta, sillä opettajilla tuntui olevan paljon ymmärrystä ja näkemyksiä asiois-
ta ilman oikeita sanoja (ks. 4.2.4). Muotoiluopettajien puolustukseksi on 
myönnettävä, että oikeiden suomenkielisten termien käyttäminen kes-
tävästä kehityksestä ei ole kenellekään täysin ongelmatonta . Tähän liittyy 
sekä akateemisen maailman ja työelämän englannistuminen että kuplau-
tuminen. 

Esimerkiksi Planetary boundaries-termi (ks. 1.1) on suhteellisen uusi käsite 
kestävän kehitykse alalla, jonka suomenkielinen vastine on maapal-
lon ekologinen kantokyky (Sitra 2019). Toisaalta googlettaessa termiä on 
huomattavissa, ettei siitä esiinny selvästi vakiintunutta termiä vaan haul-
la löytyy aiemmin esitetyn Sitran käännöksen lisäksi variaatioita: “plane-
taariset reunaehdot” sekä “planetaariset rajat”. On toki ymmärrettävää, 
että uusien termien vakiintumiseen menee aina aikaa. Kuten tässäkin 
tapauksessa, prosessia vaikeuttaa alan tahot, jotka käyttävät englan-
ninkielisiä termejä suomenkielisten sijasta tai, se ettei alalla ole tarpeeksi 
vaikutusvaltaista instituutiota, joka voisi ajaa tietyn termin vakiintumista.

Toiseksi esimerkiksi mainittakoon kestävän kehityksen vakiintuneiden ter-
mien puuttumisen rinnalle, kielen kuplautuminen. Tästä vielä tarkempana 
esimerkkinä voi mainita, miten Suomessa kestävästä kehityksestä on alettu 
joissakin piireissä käyttää pelkkää termiä “kestävyys”. Helsingin yliopistossa 
(2019) on HELSUS - kestävyystieteen instituutti sekä Lappeenrannan ylio-
pistolla (2019) kestävyystieteiden opintolinja. Terminä “kestävyys” on liian 
epämääräinen ja tarvitsee aina vähintään tarkentavan sanan parikseen, jot-
ta väärinymmärryksiltä vältytään. Myös Kotimaisten kielten laitokselta (KO-
TUS) konsultoitiin asiaa sekä ohjattiin TEPA termipankkiin (TSK 2019a), josta 
selviää, että pelkän termin “kestävyys” käyttäminen on harhaanjohtavaa, 
sillä se liitetään 16 täysin eri alaan ja vaatii näin aina tarkentavan konteks-
tin tai sanaparin. Termillä “kestävä kehitys” taas löytyy termipankista 6 eri 
yhteyttä, jotka kaikki määritellään toisiaan vastaavasti liittyvän kestävään 
kehitykseen (TSK 2019b).

Näiden esimerkkien kautta on korostettava, että on tärkeää pitää suomen-
kielestämme huolta, kultivoida ja viljellä oikeita, ymmärrettäviä termejä. 
Kukaan ei hyödy tiedon esoteerisyydestä vaan pikemminkin luomme ti-
lanteen, jossa emme enää tiedä, kuka puhuu norsusta ja kuka mursusta 
osan ihmisistä jäädessä kokonaan puheen ulkopuolelle. 
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5.3 Paradigman muutos
Lisääntyvän puheen ja yhteisen tarinan myötä on mahdollista aikaan-
saada muutos paradigmassa, miten kestävään kehitykseen ylipäätään 
suhtaudutaan . Viitekehyksen alaluvussa 2.4.2 sekä 2.5 käsitellyt näkemyk-
set kestävän kehityksen opettamisesta ja oppimisesta liittyvät olennaisesti 
tämän muutoksen mahdollistamiseen. Kuten tämän työn viitekehyksessäkin, 
niin sen kuvaamassa maailmassa, muotoilussa, pedagogiikassa sekä kes-
tävässä kehityksessä on olemassa osa-alueita, jotka ovat erillisenä toisistaan 
(kuva 8). Sen myötä kestävä kehitys vain sivuaa osittain niin pedagogiikkaa 
kuin muotoilua. Ihannetilassa (kuva 9) kestävä kehitys on kuin vahvan kes-
tävyyden -nimisessä mallissa (ks. 2.2) ekologisuuden lailla siirtynyt yhdestä 
osatekijästä kaiken muun sisältäväksi pohjaksi. 

muotoilu pedagogiikka

kestävä 
kehitys

muotoilu pedagogiikka

pro gradu
-tutkimus

kestävä 
kehitys

Kuva 8. Tutkimuksen viitekehys.

Kuva 9. Kestävän kehityksen toivottava paradigman 
muutos.
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5.4 Lupaava tulevaisuus
Maailman ollessa täynnä uhkakuvia, epäkohtia ja haasteita, oli lohduttavaa 
huomata, kuinka motivoituneita ja heränneitä nykypäivän oppilaat tun-
tuivat olevan. Paikoin näytti siltä, että opettajat puhuvat kestävästä ke-
hityksestä kuin ne (ks. 1.1) kuusi sokeaa miestä: yksi puhuen jalasta, toinen 
kärsästä ja kolmas hännästä. Sen sijaan oppilaat vaikuttivat jo näkevän 
opettajien puheen vaillinaisuuden, ja uumoilivat kyseessä olevan jotain 
suurempaa ja kokonaisvaltaisempaa. He olivat selvästi valmiita ja haluk-
kaita puhumaan ilmiöstä, ihmettelemään yhdessä, onko kyseessä norsu 
vai mursu ja pohtimaan, mitä tehdä sille. Ihmiskunnan on pian löydettävä 
uudenlainen ja parempi lupaus tulevaisuudesta kuin mitä modernismi, 
liberalismi ja kapitalismi voivat tarjota. Samalla, kun vastausta etsitään 
jokaisella tasolla yhteiskunnassa, tulee muotoilun alalla kyseenalaistaa sen 
roolia paremman tulevaisuuden luomisessa tuhoamisen sijasta.

Mitä tulee tutkimuksen kohteiksi valittujen koulujen,: Aalto-yliopiston 
sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun, mahdollisuuksiin kestävämmän 
tulevaisuuden rakentamisessa, kumpikin kouluista (Aalto-yliopisto 2019b 
;Metropolia AMK 2019) on suorittanut ison transformatiivisen syntymisen 
noin kymmenen vuotta sitten yhdistyen useammasta koulusta kahdek-
si monialaiseksi oppilaitokseksi. Tämän muutoksen onnistumista voi tar-
kastella monella indikaattorilla (ks. Aalto-yliopisto 2019c). On täysin uskot-
tavaa ja mahdollista, että kyseisistä korkeakouluista löytyy osaaminen ja 
taito muutoksen aikaansamiseen. Toisaalta on kuitenkin huomioitava, että 
muutosta edellyttää halu ja päätös muuntua ja resurssien ohjaaminen 
siihen. 
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6 Loppupäätelmät
Tämän pro gradu-tutkimuksen kirjoitushetkellä vuonna 2019 ihmiskun-
nalla on ainoastaan reilu kymmenen vuotta aikaa saavuttaa Agenda 2030 
kestävän kehityksen tavoitteet (UN 2015). Se on lyhyt aika, mutta samalla 
maailmassa kehitys etenee monella saralla nopeammin kuin koskaan en-
nen. Kehitystä ei tapahdu ilman päätöksentekoa. Kestävän kehityksen mu-
kaisen toiminnan on laajennuttava elämän jokaiselle osa-alueelle. Myös 
muotoilualan tulee jatkaa kehitystä kestävämmän toiminnan suuntaan. 
Muotoiluopettajien rooli nousee tässä suhteessa avainasemaan tulevien 
muotoilijasukupolvien kouluttamisessa. 

UNESCO:n mukaan kestävän kehityksen arvojen ja substanssin siirtäminen 
on loppupeleissä kiinni opettajan yksilöllisestä käsityksestä ja arvopohjasta 
(Howard 2012, 150), minkä takia opettajien ohjaaminen kestävän kehityk-
sen arvojen pariin on ratkaisevaa (Hopkins & McKeown 2005, 4). Jotta niin 
muotoilukoulutusta kuin muotoiluopettajien ohjaamista voidaan kehittää 
tulevaisuudessa, tulee kartoittaa tämän hetken tilanne. Tämän tutkimuk-
sen tarkoituksena oli nimenomaan kartoittaa muotoiluopetuksen tilaa tu-
levaisuutta varten. Päätutkimuskysymyksiksi valittiin seuraavat kaksi kysy-
mystä: 

1. Miten muotoiluopettajat käsittävät kestävän kehityksen?

2. Miten kestävä kehitys ilmenee muotoiluopetuksessa?

Näiden tutkimuskysymysten myötä haastateltiin kahdeksaa muotoiluopet-
tajaa, fenomenografisella lähestymistavalla. Haastatteluiden perusteella 
oli havaittavissa, että muotoiluopettajien käsitykset kestävästä kehityk-
sestä olivat keskenään vaihtelevia ja tietous opettajakohtaisesti eritasois-
ta. Tämän perusteella kestävä kehitys vaikuttaa ilmenevän muotoiluope-
tuksessa opettajakohtaisesti vaihtelevasti ja paikoin jopa pinnallisesti.

Haastatteluiden pohjalta aineistoa lähestyttiin myös fenomenografiaa 
täydentävän tulkitsevan diskurssianalyysin avulla. Tätä kautta aineistos-
ta nousi esiin viisi analyyttista teemaa, jotka nimiensä veroisesti kuvaavat 
kestävän kehityksen läpäisyn tilannetta muotoilukouluissa. Analyyttiset 
teemat olivat: vaihtelevat käsitykset kestävästä kehityksestä (4.2.2), kollek-
tiivisen ymmärryksen puute (4.2.3), dialogisen kulttuurin puute (4.2.4), tun-
tematon tulevaisuus (4.2.5) sekä inspiroituminen nuorista(4.2.6). Tutkimuk-
sen merkittävin löydös oli kuitenkin havainto edellä mainittujen teemojen 
liittyvän laajempaan diskurssiin nimeltä kestävän kehityksen narratiivin 
puute (4.2.1). 
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Tulevaisuuden narratiivi

Elämän arvaamattomuus ja tuntematon tulevaisuus voivat olla varsinkin 
tässä maailman ajassa pelottava ja ristiriitainen yhdistelmä. Tarvittavien 
muutoksien tekemiseen saattaa olla vaikeaa aktivoitua. Toisaalta viimei-
sin lähtölaukaus tulevaisuuden puolesta on annettu Agenda 2030:n (UN 
2015) muodossa ja niin valtiot (ks. 2.2.1) kuin yksittäiset ihmiset (4.2.6) ovat 
alkaneet heräämään tilanteeseen aivan uudella tasolla. Siten käsillämme 
on se hetki kun ihmisten on tultava yhteen ja alettava kertomaan tulevai-
suuden tarinaa ja tekemään sitä sen myötä todeksi. Kestävän kehityksen 
kaltaisissa kompleksisissa haasteissa ei ole yhtä oikeaa tapaa toimia (ks. 
2.2.2). Tämän takia tulevaisuuden narratiivin luomiseksi tarvitaan uuden-
laista dialogisuutta (ks. 5.1), jossa ei etsitä välttämättä lopullista yhteisym-
märrystä vaan kuunnellaan toisia, ymmärtäen ja lopulta löytäen yhtymä-
kohtia ja riittävän paljon yhteistä. 

Tarinoihin ja dialogiin tarvitaan myös olennaisesti sanoja. Sen takia onkin 
entistä tärkeämpää pitää huolta, että meiltä löytyy niitä suomenkielestä. 
Kieli ja puhe on mahdollistanut ihmiskunnan kollektiivisen kehityksen 
kautta historian. Puhumalla ja sitä kautta vuorovaikuttamalla sekä jaamme 
tietoa että jäsennämme sisäisiä käsityksiämme. Kestävän kehityksen saral-
ta löytyy paljon uusia termejä, joille ei ole vielä vakiintuneita eikä levinneitä 
suomenkielisiä vastineita. Toisaalta on myös vaarana, että ammattikuntien 
sisällä termistö kuplautuu ja lähtee jopa harhaanjohtaville urille (ks. 5.2). 

Tutkimuksen monialaisen viitekehyksen sijaitessa muotoilun, peda-
gogiikan sekä kestävän kehityksen risteämästä (ks. 5.3)on todettavissa 
muutoksen olevan tarpeen. Nykyisessä paradigmassa kestävä kehitys ei 
ole vielä täysin integroitunut muotoiluun tai pedagogiikkaan, vaikka muu-
tosta on tapahtumassa. Paradigman muutosta voi vahvistaa yhteisillä nar-
ratiiveilla sekä opettamisen muutoksella kohti transformatiivista oppimis-
ta (2.5). Lopputulosta tietämättä on kieltämättä rohkeutta kysyvää päättää 
itse, minkälaisella tarinalla kukin, muotoilija lähtee muovaamaan tulevai-
suuttaan. Tämä ei kuitenkaan ole ennen kuulumatonta edes yritysmaail-
massa, mutta siihen mukaan lähteminen vaatii kouluilta päätöstä ja vielä 
päättäväisempää toimintaa. 

On ollut kannustava huomata, kuinka muotoiluopettajat kuvasivat 
muotoiluopiskelijoissa viime vuosien aikana tapahtunutta muutosta (4.2.6). 
Samaa vahvisti muotoiluopiskelijoille tehty kysely (liite 1.), josta välittyi vah-
va kiinnostus ja tiedonjano kestävän kehityksen mukaiseen muotoiluun. 

“he on ratkaisemassa tällä hetkellä maailman ongelmia, he on rat-
kaisemassa omaa tulevaisuuttaan...” (muotoiluopettaja)

Vaikka nuoret opiskelijat vaikuttavat olevan entistä orientoituneenpia kes-
tävän kehityksen suhteen, toivoa ei voi laittaa pelkästään heidän varaansa. 
Muutoksessa ei ole enää aikaa sukupolvien vaihtumiselle vaan sen toteut-
tamisen tulee tapahtua yhdessä: vuorovaikutuksella ja tekemällä, tänään 
ja huomenna.
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Liitteet
Liite 1.

Kysely muotoiluopiskelijoille 

Toteuttettu anonyymisti SurveyMonkeyssa 31.8.2018 Gradua varten. 
Kyselyyn johtavaa linkkiä jaettu opiskelijoiden keskuudessa. 
 
K1  
Mikä on koulutusohjelmasi? 
11 x Teollinen muotoilu  
1 x Muotoilija AMK  
1 x Muotoilu  
 
K2 
Minä vuonna olet aloittanut opintosi? 
4x 2017 
4x 2016 
4x 2015 
1x 2014 
 
K3 
Onko opinnoissasi ollut opetusta ympäristöasioista ja kestävästä muotoilusta? 
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Kysely muotoiluopiskelijoille 

Toteuttettu anonyymisti SurveyMonkeyssa 31.8.2018 Gradua varten. 
Kyselyyn johtavaa linkkiä jaettu opiskelijoiden keskuudessa. 
 
K1  
Mikä on koulutusohjelmasi? 
11 x Teollinen muotoilu  
1 x Muotoilija AMK  
1 x Muotoilu  
 
K2 
Minä vuonna olet aloittanut opintosi? 
4x 2017 
4x 2016 
4x 2015 
1x 2014 
 
K3 
Onko opinnoissasi ollut opetusta ympäristöasioista ja kestävästä muotoilusta? 
 

 
 
 
  

K4  
Opinnoissa EI ole ollut erikseen opetusta ympäristöasioista ja  kestävästä muotoilusta, 
mutta se on ollut arvopohjana opetuksessa 
. 
 

 
 
 

 
K5 
Mitä mielestäsi ympäristöasioista ja kestävästä muotoilusta tulisi opettaa korkeakoulussa? 
Voit valita useamman vaihtoehdon. 
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K6 
Miten haluaisit oppia ympäristömyötäistä ja kestävää muotoilua? Voit valita useampia 
vaihtoehtoja. 

 

 
 
K7 
Koetko saaneesi valmiudet suunnitella kestävän kehityksen mukaisesti ja ekologisesti? 
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K8

Onko sinulla lisättävää aiheeseen? Onko joku erityisen hyvin opinnoissasi 
tai erityisen huonosti kyselyn teeman suhteen?
“Liiallinen kiire opinnoissa ajaa helppoon ratkaisuun. Uusia ekologisen 
muotoilun suuntauksia ei esitellä vaan ne pitää löytää. Etsimiseen voi 
kulua viikkoja. Hätiköidessä lopputulos on “muovinen” menettää usein 
merkityksensä. Samalla opinnot alkavat maistua puurolta.”

“Oli kivaa, kun meille järkättiin biomuovi workshoppi päivä (sisälty kurs-
siin) ja aallosta oltiin kertomassa puukuiduista (enemmän teksuille su-
unnattu, mutta erittäin mielenkiintoinen ja innostava) ja siellä näytettiin 
aallon opiskelijoiden kokeellisia töitä, jotka oli toteutettu aallon kemistien 
ja materiaali?? opiskelijoiden kanssa. Olisi kiva, jos metropoliassakin olisi 
samanlaista toimintaa, kun täällä on niin monesta eri alasta opiskelijoita.”

“Välillä ekologisuus on tuntunut olevan mukana arvosteluperusteissa ai-
heetta. Aihe kiinnostaa ja toivottavasti kuuluu ihan opetussuunnitelmaan 
vaikkapa pakollisen kurssin muodossa jossain vaiheessa.”

“ympriston huomiominen ja kestava suunnittelu ovat valttamattomyys 
tulevaisuudessa, joten se pitaa ottaa jo koulutuksessa huomioon”

“Aihetta sivutetaan tai käytetään osana muotoiluprojektien teemaa tai 
tehtävänantoa, mutta mielestäni sen tärkeyttä tai syitä ei avata tarpeek-
si. Esim. miksi on hyvä, että kierrätetään materiaaleja tai tuottamiseen 
käytettäisiin alijäämä -materiaaleja uusien sijasta. Mitkä ovat teollisuuden 
aloja joista esim alijäämä -materiaalia syntyy paljon? Minkä materiaa-
lin tuotanto on kuormittavinta, minkä vähiten. Mitä ovat uudet mate-
riaalit? Mitä kohtaa ekosysteemissä/taloudessa materiaaali kuormittaa, 
minkälainen materiaalin elinkaari on jne. Minkä materiaalin käyttö on 
kustannustehokasta. Kuinka hyödyntää oma hävikki? Nämä ovat mie-
lestäni tärkeitä pointteja joiden tulisi korostua, alalla jossa tuotetaan uutta 
aineellisessa ja abstraktissa mielessä.”

“Aihetta käsitellään usein, mutta siihen ei syvennytä käytännön harjoit-
teissa”

“Kurssien sisältö ja perimmäinen idea jää välillä ”kevyeksi”. Joiltain kurs-
seilta toivoisin jatkumoa, joka ei ole vain opiskelijoiden omien aika/raha 
resurssien varassa. Kurssit (varsinkin viimeisimmät vuodet) voisivat toimia 
enemmän kokonaisuutena kuin yksittäisinä kursseina.”
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Liite 2.

Haastattelukysymykset opettajille

Taustaa: 
Mikä on ammatillinen taustasi? 
Mitä opetat ja minkä verran? 
Miksi aloit opettamaan?
Missä koulussa opetat? 
Oletko saanut (ja minkälaista opettajankoulutusta)?
Kauanko olet tehnyt opettajan työtä (ja millaista opettajantyötä)?

Kestävä kehitys: 
Kerro ne asiat, missä huomiot kestävää kehitystä arjessasi (pienetkin ju-
tut)?
Mitä kestävä kehitys merkitsee sinulle? (kuinka suuri osa elämää) 
Miten määrittelet kestävän kehityksen? Mitä se on? (kiteytä mahd. yhteen 
lauseeseen)

Kestävä kehitys muotoilussa: 
Miten kestävä kehitys liittyy mielestäsi muotoiluun? 
Miten sisällytät sitä opetukseesi?
Näkyykö se koulun strategiassa? Miten?

Muotoilun opettaminen: 
Mikä on tärkeää muotoilun opettamisessa? 
Miten kestävää kehitystä tulisi parhaiten opettaa muotoilijoille?
Koetko, että oppilaat saavat tarvittavat valmiudet opetuksesta?

Muotoilun tulevaisuus: 
Miten sinun mielestäsi muotoilualan pitäisi kehittyä? 
Tunnetko, että sinulla on vaikutusmahdollisuuksia kohti muutosta? Mit-
en?
Millainen on tulevaisuuden muotoilija? (kiteytä mahd. yhteen lauseeseen) 
 
Muuta?
Onko sinulla vielä jotain lisättävää?
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